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Resumo: A educação brasileira, apesar das políticas públicas de informatização das escolas, 

não vem apresentando efetividade nos resultados de avaliações nacionais e internacionais. 

Relatos de experiências positivas de atividades educacionais mediadas pelas tecnologias 

digitais demonstram que a inserção tecnológica, quando isolada de projetos pedagógicos, não 

melhora automaticamente a efetividade do processo educacional. A falta de formação docente 

para utilização pedagógica das tecnologias digitais é apontada como um fator desse insucesso. 

Este estudo busca investigar como ocorre a formação docente inicial para utilização 

pedagógica das tecnologias digitais, através de entrevistas com professores e análise dos 

currículos das instituições formadoras. Trata-se de pesquisa qualitativa utilizando estudo de 

caso, aplicada em uma escola da rede municipal pública de Novo Hamburgo/RS, com quatro 

docentes como sujeitos. Os instrumentos foram observação de campo, entrevista 

semiestruturada e análise documental. Os resultados apontam que os cursos de formação 

docente não incluem no currículo disciplinas específicas de utilização pedagógica das 

tecnologias digitais e, quando o fazem, não focam na aplicação pedagógica. Este estudo é 

mais um alerta para a atualização dos currículos iniciais de formação docente, de modo a 

colaborar na efetividade dos programas de inserção tecnológica digital nas escolas brasileiras.  
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1 Introdução 

As décadas finais do século XX e o início do século XXI caracterizam-se como um 

período de profundas transformações sociais. Entre outras mudanças, este período histórico 

conheceu o veloz desenvolvimento, adoção e utilização das tecnologias digitais
1
. 

Representadas pela emblemática figura do computador, mas presentes também em formatos 

portáteis, como notebooks, smartphones e tablets, os equipamentos eletrônicos digitais se 

fazem presentes em praticamente todas as áreas. 

                                                           
1
 Utilizar-se-á, neste trabalho, o termo tecnologias digitais para designar todo o aparato tecnológico decorrente 

dos avanços da microeletrônica nas últimas 3 décadas, englobando computadores, notebooks, netbooks, 

ultrabooks, smartphones e tablets. Esta terminologia é adotada também utilizada em documentos oficiais do 

governo brasileiro, tal como em TV Brasil (2009) e por pesquisadores da área, como PRIETO et al (2005), 

MARINHO E LOBATO (2008) e SOUSA et al (2011). Termos correlatos também são TIC (Tecnologias da 

Informação e comunicação), NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação), TIMS (Tecnologias da 

Informação e Comunicação Móveis e Sem-Fio) e outros conceitos com o mesmo escopo.     
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Conectadas à internet, as tecnologias digitais revolucionam a forma como a 

informação é criada, organizada e acessada. A associação dessas tecnologias com os recursos 

comunicacionais potencializam a interação e o diálogo, permitindo romper com o clássico 

modelo de emissão-recepção da informação. Ocorre uma transição da tradicional 

comunicação massiva para a comunicação interativa, possibilitando a emissão e recepção da 

informação em larga escala e transformando o planeta numa verdadeira “aldeia global” 

(MCLUHAN, 1970; LEVY, 1999). 

As diferentes ferramentas de interação disponíveis na internet potencializam esses 

processos comunicacionais, permitindo interação, colaboração e cooperação na produção, 

distribuição e acesso à informação. No espaço virtual, essas possibilidades oportunizam aos 

sujeitos o protagonismo nos papeis de leitor, autor e coautor. Esse é o contexto sócio-político-

tecnológico no qual a sociedade contemporânea está mergulhada, sendo ao mesmo tempo 

sujeito e objeto de uma revolução em curso: a revolução digital (LÉVY, 1999). 

Na escola, parte do corpus social, esse revolucionário processo também não passou 

despercebido e as mudanças provocadas pela revolução digital alcançam e afetam também os 

processos educativos. Como um dos espaços de preparação de sujeitos para atuar no contexto 

social e tecnológico que se apresentam, as escolas promovem mudanças estruturais e 

pedagógicas que deem conta dessa tarefa (BERGER, LUCKMAN, 1999).   

Atendendo cerca de 90% das crianças em idade escolar (INEP-MEC, 2012
2
), a 

escola pública brasileira não tem conseguido alterar substancialmente a efetividade da 

educação oferecida aos estudantes. Buscando acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas 

digitais, desde 1997
3
, o Estado brasileiro vem buscando aparelhar as instituições escolares 

com computadores, com o objetivo de “[...] promover o uso pedagógico de Tecnologias de 

Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio” 

(BRASIL, 2012, p. 1).  

Apesar do esforço governamental em montar laboratórios de informática, percebe-se 

que a formação docente nem sempre acompanha na mesma medida esse movimento de 

instrumentalização tecnológica escolar, ou o fez em uma escala muito menor do que seria 

desejável ou necessário. As tecnologias digitais foram colocadas nas escolas, mas o currículo 

de preparação docente para utilizá-las na mediação dos processos educativos não foi 

contemplada na mesma amplitude (MOREIRA E SILVA, 2001).  

                                                           
2
 Dados do Censo Educacional 2012 (INEP-MEC, 2012), disponível em <http://portal.inep.gov.br/basica-censo> 

3
 O primeiro programa público brasileiro abrangente de utilização de tecnologias na Educação foi o Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para 

promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino 

fundamental e médio (Fonte: BRASIL, 2013).  
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Segundo LOPES (2013), dos 56.510 laboratórios entregues pelo PROINFO 

(Programa Nacional de Tecnologia Educacional), 30% não foram instalados, por falta de 

estrutura física escolar ou questões burocráticas. Contudo, o dado mais preocupante e 

relevante para o estudo aqui apresentado é que, em 27% dos laboratórios instalados, não há 

professores e técnicos habilitados a utilizar o equipamento. A Controladoria Geral da União, 

em estudo divulgado em fevereiro de 2013, aponta: 

 

“Há fragilidade na capacitação dos professores, o que impacta diretamente a 

utilização dos laboratórios como suporte tecnológico ao processo de ensino-

aprendizagem de matérias regulares, como matemática, história, ciências, geografia 

e língua portuguesa” (BRASIL, 2013, p. 38). 
 
 

Um dos entraves na utilização das tecnologias digitais como elemento estratégico na 

educação não está na aquisição de equipamento, ou mesmo na sua instalação: a questão que se 

coloca como central é a formação atualizada, em número suficiente e constante de docentes
4
. 

Como afirma FAGUNDES (2013), a formação dos professores é o grande gargalo da 

educação brasileira, pois, na sua grande maioria, não tem contato com tecnologias digitais 

durante a formação. Assim, não adianta receberem equipamentos que não sabem utilizar.    

Um dos reflexos desse fato pode ser vista no rendimento insuficiente dos alunos 

brasileiros, comprovado por pesquisas conduzidas por órgãos nacionais (SAEB
5
) e 

internacionais (PISA
6
). O Brasil ocupa as últimas posições, atrás de países como Sérvia, 

Tailândia e Uruguai, embora nos últimos 10 anos o país tenha evoluído da média 368 (2000) 

para média 401(2009)
7
. Os resultados apontam para a necessidade de evolução quantitativa e 

qualitativa na educação brasileira, tanto no papel do Estado quanto das instituições de ensino.  

A responsabilidade do Estado com relação à educação não se esgota no suporte 

material, devendo se fazer presente também na formação e suporte à docência. Trata-se de 

uma questão curricular (SILVA, 1995), sendo este o tema principal deste estudo: a formação 

inicial dos docentes para utilização das tecnologias digitais na prática pedagógica.  

                                                           
4 Se reconhece, aqui, a importância da distribuição dos computadores nas escolas. Há também a consciência que 

um grande percentual de escolas não possui ainda seu laboratório de informática. O padrão de acesso e utilização 

não é homogeneamente distribuído, havendo concentração de usuários nas Regiões Sul e Sudeste, observando-se 

também uma predominância dos utilizadores em áreas urbanas, nas quais a infraestrutura favorece a difusão 

tecnológica (CGI, 2012). Este estudo, no entanto, foca sua atenção nas escolas que já tem seu laboratório e que, 

mesmo assim, não conseguem operacionalizar seu funcionamento em níveis desejáveis [o autor].  
5
 SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, do Governo Federal brasileiro, realizado pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) para avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental (MEC, 2011).  
6
 PISA é um programa de avaliação internacional padronizada, desenvolvido conjuntamente pela OCDE 

(Organização para a Cooperação  e Desenvolvimento Econômico) e países convidados, como o Brasil. Aplicada  

a alunos de 15 anos, ao final do Ensino Fundamental da Educação Básica, a avaliação do Pisa é realizado a cada 

3 anos, envolvendo áreas da Linguagem, Matemática e Ciências, não somente quanto ao domínio curricular, mas 

quanto aos conhecimentos relevantes e habilidades necessárias à vida adulta (MEC, 2011). 
 

7
 A média da OCDE é 500 e dos países líderes do ranking (China, Hong Kong e Finlândia) é acima de 540. 
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Não é intenção deste estudo responsabilizar Estado, docentes ou universidades, mas, 

sim, entender o fenômeno da preparação docente para utilização das tecnologias digitais. Não 

há como responsabilizar docentes pela situação. Sem formação específica nos cursos de 

formação inicial e continuada, não há respaldo para utilização eficiente das tecnologias 

digitais em aula. Para além do uso pessoal das tecnologias, a formação docente inicial deve se 

preocupar com a utilização pedagógica das mesmas, pois o uso pessoal é uma forma de 

utilização diversa daquela que ele fará em sala de aula. Enquanto uma ocorre objetivando 

informação e lazer pessoais, outra se dá com fins de mediação para atingir determinado 

objetivo pedagógico (ZACCARON et al., 2012). 

Uma das possíveis explicações para o complexo fenômeno da baixa qualidade na 

educação brasileira é que a preparação docente oferecida nos cursos de formação não é 

percebida como suficiente, faltando preparo para o uso pedagógico da tecnologia. Neste 

sentido, este estudo pretende responder ao seguinte questionamento: como os docentes vêm 

sendo preparados para a utilização das tecnologias digitais em sala de aula?  É na análise da 

formação inicial e suas implicações na prática docente que se desdobra o estudo apresentado.  

Estando a sociedade imersa no uso das tecnologias, é de se esperar que a escola 

também se aproprie destas para uma ação formativa adequada. Neste sentido, a formação do 

docente é um aspecto fundamental, pois o fazer pedagógico qualificado na utilização das 

tecnologias digitais em sala de aula possibilita propor e aplicar novas experiências de 

aprendizagem aos alunos. Justifica-se, assim, a importância deste estudo na perspectiva de 

melhoria da ação docente na utilização das tecnologias digitais como recurso pedagógico 

importante na educação contemporânea.  

De maneira a permitir ao leitor visão geral do estudo, auxiliando a leitura e 

compreensão do mesmo, organizou-se a pesquisa em 4 grandes etapas:  

 Etapa 1 - Revisão Teórica: contém a apresentação do referencial teórico adotado. 

Os principais conceitos utilizados no estudo, tais como tecnologias digitais, 

formação docente inicial, currículo e utilização pedagógica das tecnologias 

digitais são apresentadas ao leitor. 

 Etapa 2 - Metodologia: nesta etapa apresenta-se a abordagem, categoria de 

pesquisa, sujeitos, instrumentos de coleta de dados e plano de coleta de dados; 

 Etapa 3 - Coleta de dados: parte-se para a intervenção com os sujeitos de 

pesquisa, em duas fases: entrevistas com os docentes e pesquisa documental dos 

currículos de formação docente junto ás universidades; 
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 Etapa 4 - Análise dos Resultados: nesta fase, os dados obtidos através da 

aplicação dos instrumentos serão analisados à luz do referencial teórico, 

permitindo inferir resultados e considerações sobre a pesquisa. 

Estruturalmente, esta pesquisa apresenta a Introdução e, logo após, esclarece 

Objetivos do Estudo. A seguir delineia-se a Questão de Pesquisa, que norteará as ações 

adotadas. No Referencial Teórico, são apresentados os autores utilizados como base teórica da 

análise dos dados. A Metodologia apresenta a abordagem, categoria de pesquisa, sujeitos, 

instrumentos, etapas da pesquisa e plano de coleta de dados. Descreve-se a Coleta de Dados 

e, a seguir, a Análise dos Dados, onde são confrontados os dados obtidos em campo com o 

referencial teórico e as impressões do pesquisador. Dessa análise e discussão, chega-se aos 

Resultados da Pesquisa e às Considerações Finais da pesquisa.  

Apresentam-se, a seguir, os objetivos deste estudo.  

 

 

2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral: investigar como ocorre a preparação para utilização pedagógica 

das tecnologias digitais nos cursos de formação inicial de docentes.  

2.2 Objetivos específicos: a) entrevistar docentes de uma escola pública do 

município de Novo Hamburgo com relação à sua formação inicial em tecnologias digitais; b) 

investigar o currículo dos cursos de formação de docentes das instituições formadoras, a fim 

de detalhar a formação específica em tecnologias digitais destes cursos e c) confrontar o 

currículo atual destes mesmos cursos com o currículo da época de formação dos docentes, 

objetivando verificar a atualização curricular em relação às disciplinas de tecnologias digitais.  
 

3 Questão de pesquisa 

A análise do desempenho dos estudantes brasileiros aponta para um aproveitamento 

escolar insatisfatório, repetências, evasão escolar e baixo nível de aprendizagem dos 

conteúdos programáticos. O poder público vem equipando tecnologicamente as escolas nas 

últimas décadas, mas os resultados dos estudos aplicados nas escolas que recebem o 

laboratório de informática escolar não são animadores (KLEIN, 2006; MEC, 2011; CGI, 

2012). Entre as diversas causas que tal fenômeno certamente comporta, julga-se importante 

investigar como os docentes vêm sendo preparados para a utilização das tecnologias digitais 

em sala de aula, havendo o entendimento de que a formação docente oferecida nos cursos de 

formação não é percebida como atualizada e/ou suficiente.  
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Reproduzindo o modo analógico como se constituíram professores, os docentes, de 

forma geral, desconhecem os recursos tecnológicos digitais e, por conta disso, desconfiam do 

funcionamento do mesmo e da sua validade pedagógica, acabando por não utilizá-lo na sua 

prática docente.  

Partindo do contexto da atuação docente com tecnologias digitais na escola pública 

de Novo Hamburgo/RS, coloca-se como problema de pesquisa a seguinte questão: como os 

cursos de formação vêm preparando os docentes para a utilização das tecnologias digitais em 

sala de aula?  

 

4 Revisão da literatura 

A revisão da Literatura representa a Etapa 1 deste estudo, servindo de base à 

posterior análise. Inicia-se considerando que o desenvolvimento e adoção dos recursos 

tecnológicos digitais e a popularização da internet no Brasil, a partir dos últimos anos da 

década de 1990, fez com que com as tecnologias digitais passassem a ocupar uma posição 

cada vez mais relevante, em todas as áreas. O avanço nas telecomunicações e na 

microeletrônica tornou possível o surgimento de computadores portáteis, como notebooks e 

netbooks, estendendo a possibilidade de utilização para além de um espaço físico limitado.  

O recente desenvolvimento de telefones celulares inteligentes (smartphones), aliado 

à popularização da internet e ao surgimento das redes sociais na web levou ao agrupamento 

dos indivíduos em comunidades virtuais. Ferramentas como blogs e fóruns de discussão 

estabeleceram interação entre os sujeitos, possibilitando a livre produção, publicação e 

discussão de conteúdos, criando uma eficiente comunicação global (McLUHAN, 1977). 

Este espaço virtual, o ciberespaço, é um novo campo de informação e comunicação, 

pré-requisitos para a produção e difusão do conhecimento. Enquanto demorou séculos para 

passarmos da civilização oral para a civilização escrita, acelera-se o processo de transição 

desta para a civilização digital (LEVY, 1999). É nesse cenário de intensa utilização 

tecnológica que transitam alunos e docentes que compõem a escola dos nossos dias. A 

aplicação das tecnologias digitais em processos educativos é importante instrumento de 

motivação dos alunos, constituindo-se em recursos da promoção do aprendizado.  

Essa ampliação e facilitado acesso às tecnologias digitais modificaram a sociedade e, 

por consequência, o espaço escolar. Vivemos em uma época onde o dualismo transitivo entre 

o atômico e o digital cria um novo território cultural com novos modos de inserção, atuação, 

representação e oportunidades, avançando rapidamente para uma civilização digital, na qual 

as relações virtuais, possibilitadas pela internet, se tornam naturais (McLUHAN, 1977).   
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Nessas circunstâncias, portanto, ocorre um choque cultural, pois o docente foi 

educado em contexto analógico, enquanto os alunos da escola atual já nasceram em um 

contexto digital, de intenso uso tecnológico. Estes sujeitos passam a exibir mais conhecimento 

do que as gerações anteriores na utilização de tecnologias para acessar informações relevantes 

para seu contexto e formação. Graças a essa habilidade, os alunos contemporâneos têm a 

possibilidade de captar os acontecimentos em tempo real, se conectando a uma grande 

quantidade de sujeitos e informações
8
 (LIPKIN e PERRYMORE, 2010).   

Com os docentes pertencentes a uma geração que não cresceu com as tecnologias 

digitais, este choque cultural é inevitável. Além de ter um aluno que aprende se conectando às 

tecnologias digitais e trocando informações o tempo todo, o docente não tem o merecido 

respaldo formativo para saber como abordar esse aluno e utilizar as ferramentas comuns a ele 

para a ação educativa. Os alunos atuais têm outra concepção de mundo, não mais se 

conformando com o modelo tradicional de sociedade e de métodos de ensino-aprendizagem 

(BABIN E KOULOUMDJAN, 1989).  

Na contemporaneidade, as tecnologias digitais são mais que mídias. Podem 

transformar-se em artefatos culturais
9
, capazes de influenciar na criação de habilidades 

necessárias à vida social contemporânea (AMARAL et al, 2008).  

 
 

“A penetração das Tecnologias da Informação e Comunicação em todas as 

dimensões das atividades econômicas, sociais e culturais tem implicações de longo 

alcance em termos de habilidades necessárias para se tornar um membro ativo da 

sociedade" (UNESCO, 2011, p.7)
10

.  

 

 

Nesse sentido, autores defendem a perspectiva das tecnologias digitais como 

artefatos culturais na medida em que, interligando pessoas, e não somente máquinas, são 

produtos das intenções, propósitos e ideias humanas. A forma com que nos apropriamos de 

tais tecnologias reinventam suas características e assumem um enfoque diferenciado, quando 

visualizados na perspectiva de utilização pedagógica (AMARAL et al, 2008).  

                                                           
8
 Cabe, entretanto, observar que não se deve generalizar esta descrição com relação ao acesso universal às 

tecnologias digitais. Embora pertencentes à mesma geração e predispostos a tais habilidades, não são todos os 

alunos que tem acesso ao computador e/ou outras tecnologias digitais.  Em vários casos, o acesso doméstico não 

ocorre por conta da condição financeira e o acesso escolar deixa de acontecer porque o Estado ainda não 

conseguiu informatizar todos os estabelecimentos escolares (SORJ, 2003). 
9
 “Um artefato cultural, para evitar qualquer confusão, pode ser claramente definido como um repositório vivo 

de significados compartilhados produzido por uma comunidade de ideias” (SHAH, 2005 in Amaral, Recuero e 

Montardo, 2008 [tradução das autoras]). 
10

 Livre tradução da sentença "[...]  the penetration of ICT in all dimensions of economic, social and cultural 

activities has far-reaching implications in terms of the skills required to become an active member of society." 

(UNESCO, 2011, p. 7) 
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Se a sociedade atual demanda novas habilidades de trabalhar com a informação e o 

conhecimento, os alunos advindos dessa sociedade apresentam novos modos de criar, 

organizar, armazenar e acessar a informação. Este novo modo de aprender requer métodos 

atualizados de ensinar, através de recursos tecnológicos mediados por uma atuação docente 

qualificada e preparada para atuar neste cenário.  

No espaço do laboratório escolar, o docente com conhecimento da aplicação 

pedagógica das tecnologias digitais tecnológica pode propor aos alunos experiências 

diferenciadas de aprendizagem e novos métodos de interagir com o conteúdo, visando o 

aprendizado. Nesse sentido, a formação que o docente teve durante seus estudos configura-se 

como fundamental, pois subsidiará ações pedagógicas envolventes, significativas e que farão 

o aluno apreender e relacionar conteúdos e conceitos à sua vida real com naturalidade. Para a 

execução dessa ação pedagógica interativa (PIAGET, 1975), fica patente a necessidade de 

formação atualizada, pois não é a tecnologia, mas a ação pedagógica, refletida na relação 

docente-aluno, que altera a execução e o resultado do processo pedagógico.  

Na atualidade, essa condição pressupõe alterações no modo de aprendizado, 

expressão e comunicação, pois para Gatti (2005), o computador representa mais que mais que 

uma máquina de escrever sofisticada e a internet é mais que uma alternativa de 

entretenimento como a televisão.   

Apoiando a utilização tecnológica em objetivos pedagógicos integrados ao currículo 

escolar e dentro de projetos especificamente planejados para este fim, estudos demonstram o 

sucesso da utilização das tecnologias digitais na educação do aluno contemporâneo 

(FAGUNDES et al, 2000; FAGUNDES & HOFFMAN, 2002; ALMEIDA, 2007; 

MACHADO, 2009; PONTES, 2011; LIMA e GOULART, 2012; CBB, 2012; BASSANI, 

BARBOSA e LIMA, 2012).  

Os alunos que compõem a escola atual tem contato permanente com as tecnologias. 

Motivá-los e ensiná-los a utilizar tais aparatos tecnológicos exigem formação e, para uma 

atuação inovadora, é essencial que o processo educativo tenha como base a preparação dos 

profissionais docentes para atuação com essas tecnologias, conforme SCHLEMMER e 

BACKES, (2008):  

 

“Usar uma nova tecnologia não garante inovação, a inovação está na forma criativa 

de utilizá-la, na forma como aproveitamos todas as possibilidades para os processos 

de ensino e de aprendizagem, de outra forma, podemos estar simplesmente falando 

de uma novidade e não de uma inovação.” (SCHLEMMER e BACKES, 2008, p.12). 
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Docentes devem aprender como utilizar os recursos tecnológicos em uma perspectiva 

pedagógica, ou seja, ensinar com e por meio da tecnologia. Nesse sentido, a formação docente 

para este uso durante a sua formação inicial apresenta-se como fundamental. É necessário 

estabelecer pontes entre a modernização tecnológica que se apresenta e a formação dos 

educadores que irão lidar com estes meios, ou mídias, em sala de aula (MORAN, 2007).  

Martin Barbero (1996) e Moran (2007) pontuam que é necessário haver uma efetiva 

formação dos docentes para uma atuação docente qualificada frente aos novos meios:  

 

Precisamos, em consequência, estabelecer pontes efetivas entre educadores e meios 

de comunicação. Educar os educadores para que, junto com seus alunos, 

compreendam melhor o fascinante processo de troca, de informação-ocultamento-

sedução, os códigos polivalentes e suas mensagens. Educar para compreender 

melhor seu significado dentro de nossa sociedade, para ajudar na sua 

democratização, onde cada pessoa possa exercer integralmente a sua cidadania 

(MARTÍN BARBERO, 1996, p.10). 

 
 

Os elementos pedagógicos tradicionais já não são suficientes. Os alunos já estão 

culturalmente sintonizados com novas formas de comunicação, expressão e aprendizado. 

Nesse contexto, surge uma abordagem que permite variadas formas de aprendizado e 

expressão aos alunos atuais: a pedagogia da comunicação. Como possibilidade de 

aproximação à abordagem cultural, a pedagogia da comunicação reconhece que os sujeitos 

atuais se expressam de diferentes formas e utilizando diferentes linguagens. Assim, os 

múltiplos meios de comunicação proporcionados pelas tecnologias digitais possibilitam a 

expressão do sujeito, seu crescimento pessoal e seu aprendizado como sujeito crítico ao que 

lhe é apresentado (SILVA, 1995; PORTO, 2001;  PENTEADO, 2002).  

Essa ação mediadora comunicativa altera a tradicional ordem de decisão única sobre 

o processo educativo pelo docente. O docente passa a incluir em tais decisões a cooperação e 

colaboração, permitindo ao aluno múltiplas expressões, tornando seu aprendizado 

significativo. A utilização escolar das tecnologias digitais, na perspectiva da pedagogia da 

comunicação, permite desenvolver no sujeito uma compreensão mais elaborada e com uma 

consciência mais profunda sobre a realidade, pois parte da atual cultura básica do aluno e da 

qual, em grande parte, as tecnologias digitais que já são integrantes (PORTO, 2006).  

A abordagem da pedagogia da comunicação valoriza todas as formas de expressão, e 

não apenas o conhecimento científico das instituições escolares tradicionais. Assim, o aluno 

se sente ligado à escola, pois vê valorizada  sua forma de expressão. A escola vem até o 

sujeito, fazendo com que a instituição ‘escola’ deixe de ser algo tão distante da realidade do 

aluno, mas sim algo significativo para o seu contexto (PORTO, 2006).  
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Através da pedagogia da comunicação, não só as tecnologias digitais, mais quaisquer 

outros métodos e formas de ensinar e aprender não serão mais alijadas do processo, mas se 

tornarão mais uma das diversas formas de expressão do aluno, valorizadas pelos docentes e 

significativas para o seu contexto de aprendizagem.  

A vantagem de utilização das tecnologias digitais é justamente a facilidade de simular, 

via programas de computador, muitas formas de expressão características do aluno 

contemporâneo. Nesse sentido, outras mídias poderão vir a fazer parte do contexto escolar, 

como no caso da utilização de telefones celulares e câmeras fotográficas digitais para 

produção de conteúdos (CBB, 2012), inciativa mundialmente premiada pela Microsoft e que 

é, ao mesmo tempo, um reconhecimento da aplicação da pedagogia da comunicação. 

A pedagogia da comunicação está representada na ação docente perante as tecnologias 

digitais, no sentido de que estas se fazem presente no fazer pedagógico. Não adianta um 

joguinho colocado no computador se o docente não perceber que, através daquele jogo, o 

aluno está aprendendo subtração ou soma. Há que  reconhecer a importância instrumental da 

tecnologia, pois esta será importante na medida da comunicação e mediação, estabelecendo 

contato entre o saber do professor e a necessidade do aluno (PENTEADO, 2002).  

É fundamental que, nos cursos de formação docente, se relacione a diferença entre a 

utilização pessoal e pedagógica dos computadores. O uso pessoal do computador, em casa, 

enquadra-se numa utilização voltada para a informação, o lazer e a comunicação pessoal. Já a 

utilização pedagógica utiliza o equipamento para ajudar o aluno a aprender, fazer relações, 

exercitar seu senso crítico. Diferencia-se, assim, o saber fazer (como utilizar a ferramenta) do 

uso pedagógico (por que as coisas acontecem dessa maneira) (ZACCARON et al, 2012).  

Ao tomar consciência de que a expressão de aprendizado do aluno pode não acontecer 

utilizando lápis e papel, mas pode ocorrer utilizando outra linguagem, o professor passará a 

adotar naturalmente o recurso tecnológico em suas aulas. Assim, o aluno com dificuldades de 

aprendizagem ou história ou geografia, poderá acessar o navegador web e ver fotos antigas do 

bairro, o mapa da cidade, fotos, vídeos, sons e começar a explorar outras questões que apenas 

o meio ou forma de expressão escrita, normalmente exigida, não consegue atingir. 

Naturalmente, este uso pedagógico requer preparação do docente.  

Estudos demonstram que a habilidade do docente brasileiro com relação ás tecnologias 

é baixo, o que influencia no nível de aprendizado dos alunos (UNESCO, 2009).  Nesse 

sentido, é fundamental preparação do docente como mediador do processo de aprendizagem, 

utilizando as tecnologias digitais disponíveis para relacionar os conteúdos escolares ao aluno 
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e à sua realidade. As tecnologias só farão sentido de o docente perceber, entender e aceitar 

que aquele é mais um recurso para melhorar sua prática docente.   

A recorrência de baixos padrões de aprendizagem na escola brasileira, mesmo com a 

introdução de recursos tecnológico, é um indicador de que são as ações pedagógicas perante 

os meios as responsáveis pelo sucesso das estratégias de ensino e aprendizagem. Isolada e 

sem a figura do docente como mediador entre o aluno e o meio, a adoção de tecnologias 

digitais per si não garante aprendizagem de qualidade (MARTIN-BARBERO, 1996). 

Essa ação pedagógica sobre as novas tecnologias significa que, como toda ferramenta 

de utilização educacional, fica implícita a necessidade de uma ação mediadora perante o 

mesmo. O objetivo é que a tecnologia se torne apenas o meio, a mídia, através da qual o 

aprendizado acontecerá. Ou seja, é a ação docente perante as novas tecnologias, fazendo com 

que os recursos tecnológicos se façam presentes na ação docente. O foco é a ação pedagógica 

que ocorre através do computador, e não o computador em si. Para reunir dados que auxiliem 

a responder como tal formação acontece, apresenta-se, a metodologia a ser utilizada.   

 

 

 5 Metodologia  

A Metodologia compreende a Etapa 2 deste estudo, servindo para delimitar 

importantes componentes metodológicos do estudo, como abordagem, categoria de pesquisa, 

sujeitos, instrumentos, etapas da pesquisa e plano de coleta de dados. 

A pesquisa é a atividade básica da ciência, por constantemente estar indagando sobre 

os fatos da realidade, alimentando e atualizando a atividade de ensino frente à realidade do 

mundo (MINAYO, 2007). Por esse motivo, embora seja uma atividade teórica, a pesquisa 

realiza um permanente vínculo entre o pensamento e a ação. 

 

5.1 Abordagem e categoria de pesquisa 

Para a adequada condução da pesquisa científica é fundamental determinar o mais 

precisamente possível a natureza do problema que se quer investigar. Dessa decisão resultará 

a escolha adequada da abordagem a ser utilizada, a categoria adequada de pesquisa e a 

escolha de materiais e métodos que permitirão colher dados significativos e relevantes à 

posterior análise dos mesmos, de onde poderão ser geradas conclusões (GIL, 2002).  

A pesquisa que ora se apresenta tem como problema a investigação de como de dá o 

processo de formação docente para a utilização das tecnologias digitais na prática docente. 

Nesse sentido, este estudo científico apresenta-se como sendo de natureza aplicada, pois está 
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voltada à aplicação e utilização prática dos conhecimentos, valendo-se de uma abordagem 

qualitativa (MINAYO, 2007). 

A abordagem justifica-se pelo fato de que existe uma relação dinâmica entre o sujeito 

e o contexto que dificilmente poderia ser traduzida quantitativamente. Além disso, esta 

natureza de pesquisa visa á compreensão dos fenômenos a partir do ponto de vista daquele 

que atua, analisando pequenas amostras não representativas da população (YIN, 2010). Tal é 

o caso da pesquisa em questão, onde interessa analisar em profundidade a questão da 

formação docente para uso das tecnologias digitais.   

Sendo o objetivo desta investigação compreender e descrever o fenômeno observado, 

a abordagem qualitativa parece contemplar de maneira mais adequada investigação que busca 

estabelecer, em detalhes, qual a formação pedagógica para o trabalho com tecnologias digitais 

que os docentes recebem em seus cursos de formação.  

A pesquisa enquadra-se na categoria de estudo de caso, pois se trata de uma situação 

de estudo adequada quando colocam questões do tipo como e por que em uma investigação 

empírica que “estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, 

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

definidos e nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas” (YIN, 2010, p. 139).  Esta é a 

escolha mais natural quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e estuda em 

profundidade um fenômeno de natureza tão complexa, como o é o caso que se apresenta.  

 

5.2 Sujeitos de pesquisa 

Resgatando a questão de pesquisa, que é compreender como os docentes vêm sendo 

preparados para a utilização das tecnologias digitais na escola, investigou-se docentes de 

escola de Ensino Fundamental da cidade de Novo Hamburgo, Vale do Rio dos Sinos, estado 

do Rio Grande do Sul. Nascida da imigração germânica, a cidade tem 240.000 habitantes e 

seu crescimento populacional e econômico foi fortemente apoiado na indústria exportadora do 

couro e calçado, rendendo-lhe o título de Capital Nacional do Calçado. Apesar do declínio na 

produção quantitativa, a indústria calçadista ainda é forte no município, que passou da 

condição de produtor para o patamar de centro de desenvolvimento tecnológico e informação 

sobre a indústria coureiro-calçadista, como comprovam diversas feiras do setor e associações 

e centros tecnológicos voltados ao calçado (NOVO HAMBURGO, 2013).  
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Destaca-se que Novo Hamburgo é pioneira na utilização de tecnologias educacionais 

no Brasil. A criação do Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática (CEPIC), 

em 1985, foi o pontapé inicial para a introdução da informática nas escolas
11

.   

A escola está localizada em um bairro popular, sendo um dos 5 colégios que atendem 

o Ensino Fundamental do bairro. Muitos dos alunos atendidos são filhos/netos de migrantes 

que vieram de outros locais em busca de emprego na indústria calçadista. O bairro não 

apresenta muitas opções culturais e a maior parte dos alunos provém de um grupo familiar de 

5 a 6 pessoas, com os pais trabalhando fora de casa o dia todo. Esta escola foi escolhida por 

ser da rede pública localizar-se no bairro do pesquisador, tornando conveniente a coleta de 

dados. A escola conta com 10 salas de aula, 1 biblioteca, 1 laboratório de informática, 4 

banheiros, pátio, quadra de esportes, secretaria, sala da direção e docentes e sala de 

coordenação pedagógica/orientação. Atende 350 alunos nos turnos de Manhã e Tarde. O 

laboratório de Informática conta com 30 computadores equipados com Linux e internet.  

Após contato com a direção, expôs-se aos docentes o estudo, sendo que 4 sujeitos 

foram voluntários. A fim de preservar a confidencialidade, os sujeitos nomear-se-ão:  

 Docente A: área da Geografia, 46 anos, formou-se na região da Serra Gaúcha e 

atua desde 1986 na mesma escola. Reside em Novo Hamburgo 

 Docente B: área da Língua Portuguesa, 32 anos, formou-se no Noroeste do 

estado do RS. Reside em Campo Bom, município vizinho a Novo Hamburgo.  

 Docente C: área da Matemática, tem 24 anos, é sua primeira escola. Formou-se 

em uma universidade doVale do Sinos e reside no município de Novo Hamburgo.  

 Docente D: área de História, tem 39 anos e já atuou em outras escolas. Formou-

se em uma universidade do Vale do Sinos e mora em Novo Hamburgo. 

 

 

5.3 Instrumentos de coleta de dados 

Apresentados os sujeitos, procedeu-se à escolha de instrumentos adequados à 

abordagem e tipo de pesquisa. A fim de reunir elementos capazes de auxiliar na resposta à 

questão de pesquisa, os instrumentos utilizados foram observação de campo, os questionários 

e a pesquisa documental.  

A observação sistemática serve para o pesquisador ter contato direto com a realidade 

a ser pesquisada. É realizada sob controle para responder aos objetivos planejados 

antecipadamente, devendo ser planejada e executada sistematicamente. As observações serão 

                                                           
11

 Disponível em <http://www.jornalnh.com.br/novo-hamburgo/262854/novo-hamburgo-comemora-25-anos-de-

informatica-na-escola-veja-video.html>  (2010) Acesso em 22 mar 2013.  
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registradas no diário de campo, que servirá como repositório de dados sobre o problema e 

onde serão anotadas todas as informações pertinentes à observação (MINAYO, 2007). 

A entrevista servirá para realizar a coleta dos dados junto aos docentes e à instituição 

de formação dos mesmos. Recomenda-se a entrevista semiestruturada pelo fato de que o 

investigador tem uma lista de questões ou tópicos para serem preenchidos ou respondidos, 

como se fosse um guia, mas também permite flexibilidade, pois as questões não precisam 

seguir a ordem prevista no guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer da 

entrevista, de acordo com o interesse e a necessidade (TOMAR, 2007).  

Contextualizando a aplicação dos instrumentos ao tema da pesquisa que aqui se 

apresenta, a entrevista com os docentes busca levantar qual o grau de proximidade destes com 

a tecnologia, tanto na época da formação quanto atualmente, levantando ainda dados como 

instituição, época da formação, disciplinas específicas em tecnologias digitais e outros dados.  

A análise documental apresenta-se como um instrumento que busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões de interesse. Para Godoy (1995), a 

análise documental constitui-se numa fonte estável e rica de informações e com baixo custo 

para o pesquisador, complementando informações de outras fontes. Os dados resultantes serão 

descritivos, com a preocupação com o processo sobrepondo-se à preocupação com o produto.  

Este instrumento servirá para levantar qual o papel que a instituição destina à 

formação específica com as tecnologias digitais, ou destinava na época de formação do 

docente.  O acesso a tais documentos será efetuado acessando o site web dessas instituições e 

pesquisando o currículo dos referidos cursos. Quando não for possível, será efetuado contato 

via e-mail, telefone ou visita presencial ás instituições de formação docente. Algumas 

questões deste instrumento são identificação da instituição formadora, qual a formação 

específica em tecnologias digitais na época de formação do docente, quais as opções de 

formação de docentes oferecidas e quais as disciplinas específicas oferecidas.  

 

 

5.4 Cronograma e plano de coleta de dados 

As atividades de pesquisa, bem como as etapas em que cada uma delas será realizada 

(mencionadas na Introdução), podem ser visualizadas no cronograma (tabela 1). 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades 
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Etapa 1- Escolha do tema  
          

Etapa 1- Revisão de literatura           

Etapa 2- Metodologia 
          

Etapa 3- Coleta dos dados  
          

Etapa 4- Análise/interpretação dos resultados 
          

Etapa 4- Redação e entrega do artigo 
          

 

6  COLETA DE DADOS 

Após a apresentação da metodologia e do plano de coleta de dados, na Etapa 2, 

chega-se à Etapa 3 da pesquisa, que é a coleta de dados, propriamente dita. Além do 

preenchimento dos instrumentos, nas entrevistas foi utilizado gravador digital.  

A fase de coleta de dados estava prevista para duração de 1 mês (tabela 1). Contudo, 

problemas internos de organização da escola, que denotam algumas questões escolares 

estruturais problemáticas, estenderam esse período para 45 dias. Por exemplo, nos primeiros 

contatos telefônicos, a diretora não pôde atender, só sendo possível marcar horário na semana 

seguinte. Na segunda visita, quando o pesquisador chegou à escola, foi informado que a 

diretora havia se deslocado com urgência à Coordenadoria de Educação, para resolver 

questões de falta de docentes.  

Com relação às entrevistas, no primeiro contato, todos os 14 docentes daquele turno 

estavam reunidos na sala dos docentes, no intervalo, estando ausente uma docente que havia 

sofrido um acidente de trânsito. Após apresentar o pesquisador ao grupo, a coordenadora 

pediu que este falasse e, dos 14 docentes presentes, 5 concordaram em participar, com os 

demais alegando falta de tempo e problemas pessoais. No momento de passar uma lista 

solicitando nome, e-mail e telefone para os docentes que se dispuseram a participar, um dos 5 

docentes voluntários pediu para ser retirado da lista. Ao ser perguntado do motivo, falou que 

teria que substituir um colega no turno inverso, solicitado pela direção da escola, e não teria 

tempo disponível. Apesar dos argumentos do pesquisador, o docente não quis continuar e 

restaram 4 sujeitos de pesquisa. Foi então ajustado que os docentes A e C seria entrevistados 

em uma visita e os docentes B e D na visita seguinte.   
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Na primeira visita, a docente A foi entrevistada no horário em que não tinha aula e a 

docente B se dispôs a ser entrevistada no intervalo. Embora com uma interrupção da docente 

B para atender um aluno, as duas entrevistas programadas foram realizadas. Já na segunda 

visita, quando deveriam ocorrer as duas entrevistas finais, com a docente C e o docente D, 

este último não pode realizá-la: teve que substituir um docente que havia faltado à aula. 

Realizada a entrevista com a docente C, foi necessária a marcação de um novo horário com o 

docente D. Um dia antes da entrevista, o docente cancelou novamente a entrevista, em virtude 

de uma colega que, por problemas de saúde, não pode ministrar sua aula.  Então, novamente, 

numa outra marcação: com 9 dias de atraso, todas as entrevistas foram realizadas.  

Os docentes foram questionados sobre sua formação docente inicial, ano, instituição 

de formação e se havia disciplinas de formação para a utilização das tecnologias digitais 

durante sua formação, e quais eram. Indagou-se aos docentes se planejam as atividades dos 

alunos no laboratório de informática, se esse planejamento leva em consideração o conteúdo 

aprendido em sala de aula, as possibilidades de aprendizado proporcionado pelas tecnologias 

digitais, a condução das aulas de informática e realização de cursos de aperfeiçoamento.  

Apresentado à docente responsável pelo laboratório, o pesquisador observou as aulas 

nos dois turnos, em 2 dias diferentes: um dia previamente agendado, e um dia aleatório. 

Conforme observado, a dinâmica de utilização do laboratório consiste no seguinte 

procedimento: cada turma tem um período de 1,5 horas semanais pré-agendadas para 

utilização do laboratório. São atendidas de 4 a 5 turmas por turno.  

A docente regente da turma conduz os alunos até o laboratório e deixa os alunos sob 

responsabilidade da docente do laboratório, com exceção da docente C, que conduz sua aula 

pessoalmente. A norma da escola prevê que a professora responsável pelo laboratório já deve 

ter sido comunicada anteriormente do conteúdo a ser trabalhado com os alunos. A escola 

também preconiza que o docente regente acompanhe o processo, com o docente de 

informática auxiliando, se necessário, no aspecto técnico. Contudo, as observações 

detectaram, em uma das 4 turmas observadas, que o docente regente da turma ficou 

preenchendo seus cadernos de chamada e corrigindo provas, não auxiliando a docente 

responsável pelo laboratório. Muitos alunos chamavam por auxílio e tinham que esperar, pois 

só a docente responsável pelo laboratório estava auxiliando.  

Outro fato digno de nota é que, na última turma observada, era dia de uso da internet 

livre, ou seja, o aluno poderia fazer o que quisesse. Como resultado, quase a totalidade da 

turma foi jogar em sites com corrida de carrinhos, bonecas, redes sociais e outros sites. Em 

uma das 4 turmas, apenas, 2 alunas foram pesquisar o tema do trabalho de aula.  
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Com relação à coleta dos dados para verificar quais disciplinas englobavam a 

utilização de tecnologias digitais em sala de aula, o processo foi mais rápido e sem maiores 

problemas. Das instituições contatadas, duas enviaram o currículo formativo em pedagogia 

por e-mail após solicitação pelo pesquisador, enquanto as outras duas solicitaram que fosse 

verificado diretamente no website institucional as disciplinas referidas. Como em um dos 

websites não foi possível o acesso, um e-mail enviado à coordenação do curso permitiu o 

recebimento das informações.  Todas as instituições pesquisadas ainda mantinham o curso de 

pedagogia em funcionamento, desde a data de formação informada pelos docentes.  

 

 7  ANÁLISE DOS DADOS 

Finalizada a coleta dos dados, dá-se início à Etapa 4, a análise dos dados. Durante 

este processo, confrontou-se os dados levantados através dos instrumentos de pesquisa, o 

referencial teórico e as percepções do pesquisador, de maneira a responder ao objetivo da 

pesquisa, que é investigar como ocorre a formação docente para utilização de tecnologias 

digitais nos cursos de formação inicial de docentes. Para tal, o primeiro objetivo do trabalho 

foi entrevistar docentes de uma escola pública do município de Novo Hamburgo com relação 

à sua formação em tecnologias digitais.  

As dificuldades encontradas durante a realização das entrevistas realça o pouco 

tempo e formação que o professor da escola brasileira pública tem para realizar o 

planejamento da aula, principalmente considerando as tecnologias digitais. Das 5 visitas 

programadas à escola, o número subiu para 8, em virtude de vários problemas que revelam a 

falta de professores nas escolas e a necessidade destes substituírem colegas ou lecionar em 

duas ou três escola diferentes. Esse problema fica patente na fala dos docentes D e B, a seguir:  

 

 

Isso [professor substituindo colegas] acontece todo ano. As aulas iniciam e sempre 

tem muito docente faltando. Mesmo com as contratações emergenciais, antes das aulas 

começarem de verdade, é isso.... Sempre falta professor, então a gente ajuda, né? A diretora 

tenta fazer o que pode, mas falta gente e o governo não contrata professor que chega! Aí 

sempre acaba faltando gente.  
 

(Fala do docente D, ao explicar sua falta á entrevista marcada). 
 

 
 

Desculpe, mas realmente o tempo é curto. Vamos ter que apressar a entrevista, pois 

ainda preciso corrigir algumas provas, porque depois, sabe como é, tenho a outra escola 

para atender. Chega a noite a gente tá (sic) muito cansada mesmo. Ainda tem as coisas de 

casa para atender.  

(Fala do docente B, ao justificar o pouco tempo para a entrevista). 
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Verifica-se que, se falta tempo para uma entrevista de 20 minutos, pode-se imaginar 

que o docente realmente fica sem tempo e sem motivação para planejar adequadamente a 

aula, pensar atividades incluindo as tecnologias digitais ou cursar cursos de atualização.   

Um dos fatores apontados por estudos empíricos é que os professores não se sentem 

confortáveis com o uso da tecnologia. Como falta preparação, os professores temem que tudo 

vá dar errado, pois não sabem o que fazer se o computador não inicializar corretamente, se um 

software apresentar um mau funcionamento, ou outros problemas que ocorrem na utilização 

das tecnologias digitais.  

O fato é que os docentes precisam se sentir confortáveis na sua relação com a 

tecnologia. O fato dos mesmos não terem tido uma formação considerada adequada acarreta 

desconfiança e desconforto em relação ao uso tecnológico, conforme declara a professora B  

Isso gera desconfiança em relação à tecnologia, que passar a ser vista como adversária, e não 

aliada dos processo de ensino-aprendizagem, como preconizou a Unesco (1998)
12

.  

Também aparece a questão de que a formação dos docentes foi feita utilizando o 

sistema operacional
13

 Windows, e os softwares que equipam a maioria dos laboratórios 

escolares funcionam sob o sistema operacional Linux
14

.  

Embora funcionalmente semelhantes, já que ambos os programas efetuam as mesmas 

tarefas, a utilização do Linux ainda não tem uma aceitação muito grande pelos professores, 

que alegam o visual e modo de operação diferenciado como um dos empecilhos ao uso, 

conforme as falas a seguir: 

 

 

Eu não gosto de usar o computador, porque eu acho que os alunos já  não tem muito 

respeito pelo professor, porque eles veem na internet e acham que é a mesma coisa. Mas não 

é, porque na internet tem muita coisa que não é correta. Eu deixo para a professora do 

laboratório, porque eu não me dou muito bem com essas máquinas, principalmente com esse 

Linux (risos). Windows eu até sei, porque tenho em casa..  

(Fala do docente D, ao responder sobre a utilização do computador na escola) 
 

                                                           
12

 A Declaração Mundial sobre Educação para o Século XXI foi adotada pela Conferência Mundial de Educação 

Superior, realizada em Paris em 1998. Afirmou-se que a incorporação das tecnologias digitais na escola não 

reduzirá a necessidade de professores mas modifica seu papel em relação ao processo de aprendizagem, fazendo 

com que o contínuo diálogo que converte informação em conhecimento se torne fundamental (UNESCO, 1998). 

13 Sistema Operacional é o software mais importante de qualquer computador, pois serve de base para todos os 

outros programas nele instalados. Em resumo, sem sistema operacional um computador não pode ser utilizado.  
14

 Por uma decisão técnico-econômica, os computadores fornecidos pelo Estado brasileiro às escolas vem com o 

sistema operacional Linux, enquanto que a maioria absoluta dos computadores comercializados em lojas vem 

equipados com o sistema operacional Windows. O mesmo ocorre com a maioria das instituições de ensino, que 

formam os docentes . Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13802:programa-esta-disponivel-

no-portal-do-software-publico&catid=222.>. Acesso em 11 maio 2013  



19 
 

 

Na semana passada preparei um vídeo bem legal em casa, mas quando cheguei no colégio e 

fui abrir, não abria. O meu planejamento ficou pela metade, aquele dia, porque nem a 

professora do laboratório sabia me ajudar. Tive que voltar com a turma para a sala de aula. 

Foi muito chato. 

(Fala do docente A, ao responder sobre a utilização do computador na escola) 
 

 

Verifica-se isto através dos próprios cursos de formação de docente: todos os 4 

cursos utilizam o sistema operacional Windows na formação de seus professores, enquanto 

que as escolas continuam recebendo computadores equipados com Linux.  

O fato de que uma boa preparação em tecnologias digitais auxilia na utilização das 

mesmas pelo docente pode ser vista na atitude da professora C, frente ás tecnologias. Ela tem 

um discurso que coloca as tecnologias digitais como aliadas, e não como dificultadora, dos 

processos de ensino e aprendizagem.  A fala da docente deixa clara esta colocação.  

 

Eu vejo bastante relação entre o que aprendi e o que uso com os alunos nas aulas de 

informática. Nossos professores na faculdade nos ensinaram que não adiantava colocar 

computadores e não saber o que fazer com eles (docente C). Meus alunos de Matemática 

utilizam o laboratório para ver vídeos, p pesquisar mais sobre os assuntos da sala de aula  e 

também estudar para a Olimpíada de Matemática. Eles trocam e-mails com alunos de uma 

escola do município vizinho e até já marcamos piquenique junto. Eles (5ª série) fizeram uma 

apresentação em vídeo e gravaram uma história para os pais e os pais assistiram na escola, 

no dia da apresentação, e depois viram em casa no computador, e gravaram, e passaram pra 

DVD, tudo com os alunos ajudando. Eu acredito que o computador possa até ajudar a mudar 

a cultura desses pais, dessas famílias e da comunidade (Professora C) 

(Fala da docente C, ao responder sobre a relação entre sua formação e a docência) 
 

Percebe-se que, na dala o docente C, há um entendimento da tecnologia como 

instrumento de aprendizagem e do professor como mediador (MARTIN-BARBERO, 1996). 

Essa posição fica bastante explícita quando os alunos, ao irem ao laboratório sem um 

entendimento claro do que vão utilizar, ou aprender, a utilização das tecnologias digitais serve 

muito mais como entretenimento do que como aprendizado.  

É possível observar um grande contraste entre as falas dos docentes A, B e D – que 

tiveram uma formação menos intensa em tecnologias digitais – e do docente C – que utiliza o 

computador intensamente, tanto pessoal quanto profissionalmente.   

Verifica-se que a mudança de postura é algo bastante marcado: a professora C tem 

uma visão positiva das tecnologias digitais, enxergando o computador como uma ferramenta 

que pode enriquecer sua experiência docente, permitindo aos alunos experimentar novas 

maneiras de acessar as informações para seu aprendizado. Além do mais, ela vê no 
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computador um instrumento que pode aproximá-la da cultura docente dos alunos, evitando 

um choque cultural desgastante e inútil (BABIN E KOULOUMDJAN, 1989). Destaca-se na fala 

da professora a socialização permitida pela utilização do e-mail com outros alunos e pais.   

Há a necessidade de que os docentes tenham formação adequada, para que tais 

recursos sejam usados criticamente, aproveitando seu potencial pedagógico e evitando 

submissão apenas aos recursos técnicos. Em resposta ao primeiro objetivo específico, 

portanto, levanta-se que os docentes entrevistados não tem, em geral, formação adequada para 

a utilização pedagógica das tecnologias digitais nas escolas onde atuam. Ou seja, a formação é 

centrada nas questões técnicas, de operação do equipamento (SANTOS, 2009).  

Já com relação à investigação da composição dos currículos formativos das 

graduações ou licenciaturas de formação dos professores, detalhando a formação específica 

em tecnologias digitais destes cursos, verifica-se que a formação não é percebida como 

suficiente pelos docentes.  

Na análise dos dados resultantes das entrevistas, verifica-se que a percepção que os 

docentes tem de sua formação em tecnologias digitais fica muito aquém do esperado. Apenas 

a docente C teve aulas específicas de utilização pedagógica das tecnologias digitais em sua 

formação. Os demais professores reportaram que apenas havia aulas de utilização de editor de 

texto (docente A), utilização de ferramentas de escritório (docente A) e buscas na internet 

(docente B). O docente D, um dos mais velhos, relata que as aulas teóricas em tecnologias 

digitais eram em sala de aula convencional e apenas a prática era executada em laboratório, 

que contava com apenas 8 computadores para 26 alunos do curso de formação. Verifica-se o 

pouco tempo de prática pela fala dos docentes, a seguir: 

 

A gente (sic) ia pouco ao laboratório, e quando íamos de novo, na outra semana, já tínhamos 

esquecido muita coisa que havíamos praticado antes. E também tínhamos que dividir os 

computadores, não dava pra praticar direito. Precisava mais aulas e mais computadores  

Fala da docente D sobre as aulas práticas em laboratório, durante sua formação. 
 

 

 

Era assim: a professor nos levava para o laboratório, mas a gente aprendia a usar o Word e o 

PowerPoint. E os alunos, quando a gente pede para eles utilizarem o Word e o PowerPoint 

eles acham chato, dizem: “Professora, podemos entrar na internet?”. E na internet eu não sei 

usar muito bem, só tem jogos e bate-papo, e eu não aprendi como usar isso para as aulas.   

Fala do docente A sobre as aulas práticas em laboratório, durante sua formação. 
 

Verifica-se, pelas falas, que o tempo de utilização do laboratório de informática pelos 

alunos das licenciaturas não é percebida como suficiente. Verifica-se um aumento na 
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utilização do laboratório nas aulas de formação docente no decorrer dos anos, que pode ser 

visualizada na tabela 2, e que coincide com a utilização pessoal do laboratório pela docente C.  

 

Tabela 2 - Utilização semanal do laboratório  

PERGUNTA  DOCENTE A DOCENTE B DOCENTE C DOCENTE D 

Na época de sua formação, quantas 

vezes você frequentava o laboratório 

de informática por semana? 

0,25
15

 2 2 a 3 1 

 

É possível observar que, pelas falas dos professores sobre o aprendizado em 

tecnologias digitais, que apenas a docente C aponta um aprendizado na utilização das 

tecnologias digitais na produção de conteúdos pedagógicos, conforme fala da entrevistada: 

 
 

Aprendemos a utilizar um programa muito bacana, chamado Hot Potatoes. Era legal porque 

aprendemos a inserir o conteúdo que quiséssemos e criar cruzadas, questionários, textos com 

lacunas em branco, quizz e várias outras atividades. Não havia atividades prontas, 

aprendíamos a criar nosso próprio material. E o mais legal é que isso pode ser aplicado pela 

internet, não se gasta com folhas de papel e tinta e a correção pode ser automatizada.  Eu 

uso até hoje esse programa e ensinei a professora do laboratório aqui [na escola] a usar.   
 

(Fala do docente C sobre o aprendizado para utilização pedagógica das tecnologias). 

 

Perguntados sobre a relação desses conteúdos com suas aulas, os docentes afirmam 

que os programas evoluíram muito rapidamente e que, na época da sua formação, os 

programas (softwares) de computador eram outros e que tudo evoluiu muito rapidamente.  

 

Na minha época era o MS-DOS e o Windows esta começando os ícones eram outros. Agora 

não vejo muita relação entre o que aprendi nas aulas e o que vou ensinar para os meus 

alunos, porque os programas (softwares) que eles utilizam são muito diferentes. 

(Fala do docente A sobre o aprendizado para utilização pedagógica das tecnologias). 

 

 

Mudou muita coisa e eu não consegui acompanhar, não consegui fazer atualização. A gente 

não tem tempo para acompanhar tudo. As coisas são muito rápidas e não dá tempo de fazer 

os cursos, porque eu dou aula em outra escola e não tenho como fazer os cursos do governo.  

(Fala do docente B sobre o aprendizado para utilização pedagógica das tecnologias. 
 

 

Por fim, com relação ao terceiro objetivo, que confronta o currículo atual destes 

cursos com o currículo da época da formação inicial, observa-se, inicialmente, um lapso 

temporal de 22 anos entre a formatura do docente mais velho (docente A), que se formou em 

1988, e o docente mais novo (docente C), que se formou em 2010.  

                                                           
15

 O docente relatou que as visitas ao laboratório aconteciam em grupo, uma vez por mês.  
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Apesar de mais de duas décadas separarem tais currículos, com todas as 

transformações tecnológicas que a sociedade sofreu – e os alunos, por consequência-, 

observa-se que a quantidade de disciplinas específicas para utilização de tecnologias digitais 

segue praticamente o mesmo, salvo exceção da docente C, formadas há cerca de 3 anos atrás. 

 

Tabela 2 – Comparação das disciplinas em tecnologias digitais ofertadas entre 1998 e 2010 

DOCENTE 
IDADE 

(anos) 
INSTITUIÇÃO 

ANO DE 

FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS 

TOTAIS 

DISCIPLINAS DE 

TECNOLOGIA- 

CURRÍCULO 

ORIGINAL 

DISCIPLINAS DE 

TECNOLOGIA- 

CURRÍCULO 

ATUAL  

Docente A 46 Instituição A 1988 45 1 1 

Docente B 32 Instituição B 2001 48 1 2 

Docente C 24 Instituição C 2010 47 2 2 

Docente D 39 Instituição D 1998 49 1 1 

 

A disciplina ofertada é normalmente denominada Tecnologia e Educação, com leve 

variação de nomenclatura entre uma e outra instituição. Observa-se que o número de 

disciplinas com foco tecnológico segue praticamente inalterado, embora mais de duas décadas 

tenham transcorrido entre a primeira e a última formação. Mesmo nas instituições onde são 

oferecidas 2 disciplinas de tecnologia, só uma é obrigatória. A outra é opcional, o que 

configura igualdade curricular com as outras instituições investigadas. 

Destaca-se, portanto, que o número de disciplinas que aborda o uso pedagógico das 

tecnologias digitais é insuficiente para amparar o professor na sua prática. As tecnologias 

digitais vem sendo utilizadas em processos educativos em intensidade e frequência cada vez 

maiores, enquanto os cursos de formação não atualizam seus currículos. 

Uma das coordenadoras de curso em instituição superior, considerou, junto ao pedido 

de envio do currículo do curso, que as tecnologias digitais já estão integradas ao cotidiano dos 

alunos, ao afirmar que todos os alunos dos cursos de Licenciatura da Instituição possuem 

computador e quase não é necessário ensiná-los. 

Sobre essa questão, há que se fazer duas considerações importantes: 

1) embora todos os professores daquela instituição tenham computador, não é 

possível generalizar, porque este professor está na Região Sul, em uma área 

metropolitana, em um município com uma das maiores renda per capita do 

estado do Rio Grande do Sul e que tem um histórico de uso da tecnologia na 

educação que serviu de modelo para os NTEs e NTMs (Núcleos te Tecnologia 

Estaduais e Municipais); 
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2) considera-se que é possível que o professor já saiba utilizar o computador, por 

possui-lo. Isso, entretanto, não garante que o mesmo saiba utilizá-lo numa 

perspectiva pedagógica, o que são dois movimentos absolutamente distintos, 

conforme ZACCARON et al (2012).  

 

Verifica-se, assim, que o currículo não sofreu transformações em número suficiente, 

para que possa formar docentes com capacidade de utilização pedagógica das tecnologias 

digitais e que o quadro que se apresenta, portanto, é reflexo direto da ação formativa distante 

dos recursos tecnológicos digitais, apontada por SANTOS (2009), FAGUNDES (2013) e 

LOPES (2013).  

Na compreensão da utilização do computador como um elemento cultural 

(AMARAL et al, 2008) e, valendo-se da pedagogia da comunicação, considerando todas as 

formas de expressão do aluno, inclusive a tecnológica, pode estar expressa uma grande 

possibilidade de mudança.  

  

 

8 Considerações finais 

No atual contexto de informação instantânea, as mudanças que se sucedem de 

maneira acelerada na sociedade não acontecem com a mesma fluidez na escola. O docente, 

sem formação curricular inicial para atuar neste novo cenário, não está preparado e não tem 

condições para realizar as mudanças que a sociedade e os discentes demandam. 

Compreendendo que não é a tecnologia que modificará a ação escolar, mas aquilo que o 

docente é capaz de fazer com a tecnologia que determinará seu sucesso, entende-se que 

comprar equipamentos não resolverá o problema, se o docente não tiver formação para  

entender que as tecnologias digitais servem para melhorar sua prática.   

Os objetivos do trabalho são, assim, respondidos, na medida em que se verifica que a 

formação docente não é percebida como suficiente pelos docentes formados. Aponta-se, 

também, que os currículos aplicados pelas instituições formadoras demonstram essa falta de 

disciplinas específicas de formação em tecnologias digitais. Por fim, ao comparar tais 

currículos, verifica-se que, em mais de duas décadas, os mesmos estão praticamente 

inalterados com relação às disciplinas e uso pedagógico de tecnologias digitais. Enquanto as 

demandas da contemporaneidade avançam, a escola permanece estática.  

Nesse sentido, o estudo aponta que, sem que o currículo dos cursos de formação 

docente contemple disciplinas que preparem o docente para a utilização pedagógica das 

tecnologias digitais, dificulta-se sua atuação e se desperdiçam oportunidades de melhoria na 
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aprendizagem e desempenho dos alunos. A abordagem da tecnologia como artefato cultural e 

a pedagogia da comunicação são opções que levam em consideração o contexto do aluno e a 

significância do aprendizado para ele, sendo plenamente aplicáveis, desde que o docente 

esteja preparado para tal.  

Considerando que este estudo apresenta apenas indicativos da situação, sugere-se a 

realização de um estudo mais amplo, para que se verifique a validade de tais informações em 

nível representativo. Sugere-se, ainda, para estudos futuros, a investigação do andamento da 

formação continuada dos docentes atuantes nas escolas, responsabilidade das três instâncias 

políticas públicas: municipal, estadual e nacional.  

Mesmo que, entre as instituições pesquisadas, estivessem universidades e faculdades 

particulares, é dever do Estado inserir mecanismos legais que assegure a quantidade e a 

qualidade mínima de disciplinas de formação para utilização pedagógica das tecnologias 

digitais nos cursos de formação docente. Assim, teremos mais garantias de que o aluno receba 

uma educação alinhada com o perfil contemporâneo e que os docentes tenham reais condições 

de utilizar as tecnologias digitais em prol de uma educação efetiva, crítica e transformadora.  
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