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RESUMO 
 

O resumo é uma apresentação do trabalho na língua original em que o mesmo foi 

escrito, redigido de forma objetiva e com destaque dos principais elementos do 

conteúdo pesquisado. Na confecção do resumo devem ser observados os seguintes 

aspectos: 

 Ressaltar os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões do trabalho; 

 Deve ser escrito em um único parágrafo 

 Utilizar, no máximo, 250 palavras no texto do resumo. 

 

Palavras-chave: insira algumas palavras-chave para facilitar a indexação do trabalho 

(separadas por vírgulas). 

  



 
 

ABSTRACT 
 

O abstract é igual ao resumo na língua vernácula, com a diferença de que vem escrito 

em uma língua estrangeira. Usualmente, é feito em inglês, mas também pode ser em 

espanhol ou francês. Para o modelo aqui descrito, será adotada a língua inglesa. 

Keywords: palavras-chave da página anterior traduzidas para a língua estrangeira. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na era digital, a educação vive um confronto entre a tradição pedagógica e a 

revolução tecnológica. Além disto, os aprendentes da geração Z1 estão inseridos em um 

contexto contemporâneo de aprendizagem. Tal contexto, exige novas metodologias de 

ensino e nova concepção de educando, como também, novas tomadas de decisão em 

sala de aula, o que torna necessário um perfil de professor que esteja apto a lidar com 

todas as situações dessa geração. 

Nesse perfil, o professor passa a ser mediador das inúmeras informações que as 

tecnologias proporcionam, contrastando com a proposta de conteúdo do que ensina, 

buscando contribuir para a construção de um aluno crítico e reflexivo, capaz de tomar 

suas próprias decisões, de agir e de refletir. 

 Tal educando coloca em questão a relação entre ensino e aprendizagem na sala 

de aula, em um conflito entre a proposta da escola e os seus interesses, buscando o 

equilíbrio para uma melhor compreensão do saber. Nessa nova situação de ensino-

aprendizagem entre professor e aluno, se faz necessário uma abordagem didática 

condizente com a realidade atual, de maneira que contribua para a formação do aluno 

participativo. Altet (2001, apud PACHECO, p. 69) classifica três tendências de 

mediações centradas na aprendizagem com o uso de tecnologias, como: 

As tarefas funcionais centradas no conteúdo, o fazer, o mandar-fazer, o 
mandar-reproduzir associados ao objetivo visado em que o professor ajuda o 
aluno e está presente, porque só ele detém o saber; por seu lado, o aluno 
completa tarefas funcionais de execução: responde de forma esperada, recebe, 
imita, reproduz; as tarefas formativas centradas no aprendente: o fazer-agir, 
o mandar-construir associados à livre ação do aluno, em que o professor guia, 
apoia; o aluno, esse completa tarefas formativas de produção para se apropriar 
do saber: investiga, constrói, resolve, reflete; as tarefas metacognitivas 
centradas na cognição: o fazer-refletir, em que o professor ensina a aprender 

a refletir enquanto o aluno explicita seu trajeto de tarefas metacognitivas. 
 

Diante dessa mudança de tendências influenciadas pelas novas maneiras de 

comunicação, pelos paradigmas progressistas, pelas discussões sobre currículo e as 

novas metodologias com o uso das tecnologias, o professor se sente inseguro pelas 

                                                   
1 Geração Z: É compreendida como uma geração que nasceu atrelada ao mundo de tecnologia, sendo 
impossível dar continuidade nas tarefas cotidianas sem a internet, smartphones, computadores, 
videogames com gráficos cada vez mais apurados, iPods e televisores de alta definição, porém por estar 
acostumados a serem bombardeados por muita informação em tempo real, acabam não se dedicando e 
nem sabendo como lidar com essa gama de conteúdo que pode vir a se tornar obsoleto em pouco tempo. 
(....) 
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demandas da sociedade, do seu trabalho e das novas gerações. Formar educandos para 

o uso dessas tecnologias digitais incentiva-os a continuar aprendendo e aos próprios 

professores, a aprender com e através dessas tecnologias. Fregoneis (2006) e Lawless 

e Pellegrino (2007) esclarecem que, sem os professores disporem da formação 

necessária e sem se sentir confortáveis na utilização de tais equipamentos, dificilmente 

as tecnologias da informação e comunicação - TIC serão equacionadas enquanto 

suporte ou estratégia possível em sala de aula. 

Nesse sentido, a formação docente que contemple a relação sociedade, trabalho 

docente e geração Z é ponto de partida para o professor construir suas saídas para o 

momento atual e seus repertórios (GAUTHIER, 1998) de saberes e conhecimentos 

docentes (SILVA, 2012). Portanto, questiona-se a formação para a utilização 

educacional das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC nas 

licenciaturas, numa amostragem, buscando como os projetos pedagógicos de curso 

contemplam essas demandas atuais, como elemento decisivo no desenvolvimento e 

inovação da sala de aula.  

 Nesses Projetos Pedagógicos, enfatiza-se o currículo (AREA, 1996), na 

reorganização dos processos de aprendizagem e na modificação global do modelo de 

ensino (PACHECO, 2001). Busca-se a preparação do professor em formação para essas 

mudanças, pois este passa a se sentir seguro para utilizar essas novas ferramentas e 

suportes para seu uso pessoal e no trabalho, mudando assim sua metodologia, sua 

prática de ensino, criando uma relação de mediação interativa entre professor/ aluno 

por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC. O estudante 

das licenciaturas se permite testar, errar, testar e acertar. O professor no exercício 

docente não se permite errar na frente dos seus alunos, isto lhe causa insegurança 

(SILVA, 2012).  

Neste sentido, a formação de professores perpassa pelas demandas que essas 

tecnologias exigem da educação escolar. Estar apto ao uso dessas novas tecnologias 

digitais de apoio como um instrumento de ensino e aprendizagem tornou-se uma 

necessidade no currículo das licenciaturas nas faculdades e universidades. A formação 

do professor nessa realidade de ensino tem sido crítica e, de maneira efetiva, não está 

sendo privilegiada na academia, repercutindo no desempenho de professores na 

educação básica.  
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Formar professores deve ir além de uma simples instrumentação do saber e 

instrumentalização técnica (SILVA, 2012, 2005), na qual deve permear todas as 

possibilidades de aprendizagem e ensino docente. A nova postura do professor exigida 

nos currículos da educação básica deve ser exigida também na sua formação 

universitária, pois de nada adiantaria tantas tecnologias em sala de aula se o professor 

não soubesse o que fazer com elas em sala de aula. 

 Isso reforça a necessidade dos professores desenvolverem também estas 

competências e habilidades para que formem esse educando para as demandas da 

sociedade, sendo estes elementos obrigatórios na formação docente. 

Portanto, pelas demandas sociais e educativas desdobram-se novas exigências 

ao Projeto Pedagógico - PP das Licenciaturas, no processo da formação docente, 

questão essa, objeto deste estudo. Portanto, investiga-se essa presença ou ausência de 

componentes curriculares que ofereçam discussões sobre o uso didático de artefatos 

computacionais em educação, de forma didática, analítica e crítica. 

Assim, essa pesquisa objetivou investigar as demandas do uso das TDIC à 

formação docente e suas influências ao PP das licenciaturas no Campus Garanhuns da 

UPE/PE, contribuindo para a sua relação sociedade, trabalho e a geração Z. Tendo 

como objetivos específicos: 

 Levantar a literatura sobre as demandas de saberes docentes nos principais 

eventos de educação e tecnologias. 

 Levantar iniciativas dos Cursos de Licenciatura desta Unidade sobre a inclusão 

digital em seu Projeto Pedagógico, influenciando o currículo de formação 

docente. 

 Relacionar as demandas de saberes docentes para o uso das tecnologias digitais 

no ensino-aprendizagem com as propostas dos cursos de formação na 

graduação. 

Para tal estudo, esta monografia abordou os tópicos com a seguinte organização, 

além da introdução: o primeiro destaca as demandas de saberes docentes em confronto 

com as gerações; o segundo, destaca o projeto de formação em educação superior para 

a docência, com as novas tecnologias no currículo; o terceiro a metodologia qualitativa 
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com proposta de entrevista em profundidade com os coordenadores das licenciaturas, 

finalizando com a análise de suas falas e as considerações finais. 

 

2. SABERES DOCENTES EM CONFRONTO COM AS GERAÇÕES 
 

Na sociedade em que vivemos a escola encontra-se permeada pelos aspectos 

tecnológicos. Os educandos da geração Z, já trazem consigo uma nova forma de 

aprendizado, envolto em seu cotidiano de fluxos e redes de informação (CASTELLS, 

1996). A utilização de artefatos computacionais, presentes desde o início da vida dessa 

geração, demonstra a necessidade de uma forma de ensino interativa, em que os 

mesmos possam se sentir à vontade, utilizando o que já conhecem, como um 

instrumento de aprendizagem. 

 Diante das demandas da sociedade, o desuso (SILVA, 2012) desses artefatos 

rotineiros dentro do âmbito escolar, causa o sentimento de ausência, de não 

pertencimento ao mundo atual. Como afirma (LARA e QUARTIEIRO, 2010) os 

educandos dessa geração sentem a “não-presença dessas tecnologias nos processos 

educativos”. 

Diante dessa sociedade, a escola ganha a incumbência de proporcionar uma 

interação que aborde a pluralidade do contexto tecnológico, diversificando as maneiras 

de aprendizagem e possibilitando aos educandos um amplo espaço de utilização dessas 

tecnologias dentro da sala de aula. Neste contexto, novos saberes são exigidos dos 

professores na docência, em sua formação e em sua experiência.  

Como afirma Del Pozo (2012), a maneira de ensino deve estar à altura das 

necessidades que a sociedade manifesta, proporcionando um aprendizado condizente 

com a demanda de cada época, fazendo-o da melhor maneira. Desta forma, demandas 

de saberes são postas aos cursos de formação e aos docentes. 

 

2.1. DEMANDAS AOS SABERES DOCENTES DIANTE DA GERAÇÃO ATUAL 

 

As demandas solicitadas aos professores implicam em uma mudança nos projetos de 

formação, que afeta toda a forma de agir e pensar. Como afirma Valente(1999), 
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mudança é a palavra de ordem na sociedade atual, marcada pelos avanços tecnológicos 

e pelos novos paradigmas exigidos à escola. Ambiente esse, que educa nascidos na 

geração Z, no qual possui características particulares de lazer, trabalho e 

aprendizagem.  

Os educandos desta geração apresentam como características, segundo Sidney       

Oliveira, expert em conflitos de gerações em entrevista à Revista Veja; uma visão 

multidimensional, utilizando as tecnologias eles conseguem fazer várias tarefas ao 

mesmo tempo, como estudar vendo o facebook, ouvindo música e com várias abas do 

navegador aberto.  

 Barbosa e Cerbasi (2009, p.25) afirmam que: 

 “essa geração nasceu com Internet banda larga, Google, smartphones, jogos 

online, Xbox e mais uma série de gadgets. Essa ultra nova geração nasceu na 

velocidade do conhecimento. Eles não são acelerados; velocidade é o ritmo 

normal deles.” 

 

Sempre conectados, os educandos dessa geração não se prendem a algo por 

muito tempo, estão sempre à procura de novas informações que podem completar seu 

aprendizado sem necessitar ler um livro inteiro. Segundo dados da revista Editorial 

eles fazem parte de uma geração: 

Que consome informação de forma compartimentada, como se cada 
compartimento fosse uma peça de quebra-cabeça. Ninguém mais quer montar 
todo o quebra-cabeça. As pessoas querem separar apenas as peças que as 
interessam para lhes dar o conhecimento desejado. Assim, a coesão entre as 
peças não é dada por elementos textuais, mas pela curiosidade individual, pelo 
interesse específico de cada pessoa. 
 

Uma outra característica dessa geração é a procura por resultados e respostas 

rápidas, pois se no mundo virtual ao qual estão conectados o tempo todo acontece 

dessa forma, o mundo em que vivem deve representar da mesma maneira.  

 É a partir desse ponto de demandas dos educandos Z que percebe-se o choque 

que essa geração apresenta em relação a geração da maioria dos docentes, que se 

caracterizam pela geração X. Esta geração apresenta como traços marcantes “a 

independência, seguindo os passos dos antecessores, os primeiros a dominarem a 

informática, e aqueles que almejam que os locais de trabalho remetam a comunidade” 

(CONGER 1998).  Apesar de nascidos na era da informação, e terem sido os primeiros 

a terem contato com as tecnologias, os docentes da geração X apresentam dificuldades 
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no seu uso, diferente dos nascidos na geração Z, que tem um mundo repleto de 

tecnologia e não conseguem imaginar como as pessoas conseguiam viver sem elas. 

Diante das características da geração atual, é visto como os docentes precisam 

estar preparados para receber uma geração com características tão diferentes da sua, 

com uma facilidade de troca de informação e uma necessidade diferente de percepção 

e de aprendizagem. O educando dessa geração necessita de uma mediação docente que 

intercale a grande quantidade de informações, possibilitando uma aprendizagem 

voltada para o meio do qual eles fazem parte, utilizando todos os artefatos tecnológicos 

e não deixando que as informações se tornem obsoletas e se percam.  

Para atender a essa geração, os docentes precisão renovar seus repertórios de 

saberes (GAUHIER, 1998), modificando e se adequando a cada época, pois estes ainda 

não estão preparados para uma mudança radical, tão diferente do que estão 

acostumados a ensinar em sala de aula.   

Neste sentido, destaca Silva (2012), os saberes dos quais os professores sentem 

falta em aprender para responder as solicitações da docência. Compreendida esta, 

conforme Roldão (2007) como o saber ensinar a aprender.  Possuir um saber “mais 

analítico, consistente e em permanente atualização. Claro nas suas especificidades, e 

sólido nos seus fundamentos” (Ibidem, p. 102). 

 Roldão (2007) destaca ainda a profissão docente como “uma ação inteligente, 

fundada num domínio seguro em saber”, pois assim como as outras profissões que 

possuem suas especificações de saberes, a profissão docente apresenta mais que o 

saber o especifico. Segundo o autor “dominar esse saber, que integra e mobiliza, 

operando a convergência que permite ajustá-lo a cada situação, é sim alguma coisa de 

especifico, que se afasta do mero domínio de conteúdos como da simples relação 

interpessoal”. 

 A demanda que a sociedade e os educandos da geração atual exigem, instigam 

o docente a preparar-se para ensinar em um ambiente que não possui as características 

do qual ele está acostumado, ambiente esse, em que o professor precisa superar-se, sair 

do comodismo e procurar fazer da melhor maneira o desconhecido, inovando seus 

saberes para produzir a mediação necessária a aprendizagem da geração conectada. 

 



16 
 

2.2. DEMANDAS AOS SABERES DOCENTES DIANTE DA GERAÇÃO ATUAL  

 

Marcados pela pluralidade de saberes que a profissão docente apresenta, preparar-

se para a utilização das TDIC no cotidiano escolar, e inovar os meios de interação 

aluno/docente no processo de ensino aprendizagem é um fator necessário e que 

consiste da intensa mudança exigida do profissional docente na geração atual.  

O saber docente não é adquirido apenas da sua formação, mas da comunicação com 

os que o rodeiam, sua prática e sua experiência. Ao ensinar, o professor aprende, é uma 

dialética de troca de informações que proporciona o aprendizado de ambos os lados, 

professor e aluno.  Para Tardif (1992 apud  SILVA 2012) o saber  é “plural, formado 

pelo ámalgama, mais ou mesmo coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.” 

Diante dos saberes advindos da prática, do currículo e das experiências, da notada 

inserção das TDIC no ambiente escolar, e o saber exigido dos docentes que precisam 

de um modelo de ensino interativo e condizente com a demanda da geração atual, os 

saberes didáticos e didáticos-informáticos são apresentados por (Silva 2012) como um 

saber que precisa estar atrelado e configurado ao docente atual, pois mais que saber 

utilizar as TDIC, eles precisam saber o que fazer com elas, ter o domínio e fazer proveito 

das possibilidades oferecidas por cada tecnologia. 

No momento de educação que se vive, não se pode omitir a importância que as 

TDIC apresentam, exclui-la do âmbito escolar é impossível, e inserir um professor que 

não adote as tecnologias e faça da sua aula a mediação exigida por aqueles que já 

chegam conectados, causa o desinteresse e desmotivação do aluno.  

 

3. PROJETO PEDAGÓGICO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE  
 

Se a sociedade mudou e a escola mudou, então, a base de formação dos licenciandos 

deve também se adequar, pois utilizando as TDIC na época de graduando, a facilidade 

de utilização didática com algo que aprendo em formação é vista com outros olhos. Isto 

porque segundo Pires (2002 apud LOPES 2010) ninguém promove o desenvolvimento 

daquilo que não teve a oportunidade de desenvolver em si mesmo. 

Algumas pesquisas sobre mídias em educação da profa Nilda Alves no âmbito 

da pós-graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sobre as políticas 
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nacionais de tecnologia em educação, profa Raquel Goulart, apontam para 

investigações dos projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura, sugerindo, 

acompanhando e analisando criticamente a presença e a ausência de disciplinas no 

currículo que discutam o uso didático de artefatos computacionais no ensino-

aprendizagem. 

A inserção de disciplinas nos PP das licenciaturas facilitariam a maneira como 

as TDIC são recebidas pelos docentes, que em sua formação aprenderiam a usar esses 

artefatos computacionais como um meio facilitador do ensino, produzindo um 

sentimento de segurança no seu uso, descartando assim o desuso (SILVA 2012) 

causado pela insegurança apresentada em não saber utilizar as tecnologias com os 

alunos. Na sua graduação o docente se permite o acerto e o erro, pois ali é sua base, é 

errando e acertando que ele constrói sua base de saberes. Desta forma, o aprendizado 

docente visto na base de formação, seria condizente com o perfil profissional que a 

própria sociedade exige dele.  

É clara a importância da formação docente frente as TDIC, mais do que saber 

utilizar essas tecnologias, o docente precisa unir seus conhecimentos pedagógicos, 

técnicos, de conteúdo para fazer dessas tecnologias um meio de aprender a aprender 

(DELORS, 1996). 

 

4. METODOLOGIA 
 

Como metodologia para esta pesquisa, o estudo utilizou uma abordagem qualitativa 

exploratória, do tipo bibliográfico, com a finalidade de investigar e debater a 

importância de se ter no currículo das licenciaturas, uma formação sobre a utilização 

das novas tecnologias em sala, fazendo uma relação com a sociedade e a geração atual. 

A pesquisa qualitativa segundo Souza (2008, p.181) é “uma metodologia que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 

pessoais, permitindo a emergência de dados em pormenores descritivos, relativos a 

pessoas, locais e conversas”. Para Gil (2012), a investigação pela pesquisa exploratória 

“tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores”. 
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A pesquisa exploratória pressupõe a pesquisa bibliográfica e documental, 

mapeando a presença e ausência de componentes curriculares referentes ao uso 

didático das TDIC no currículo das Licenciaturas. O levantamento da literatura sobre 

a temática no nível nacional, deu-se em alguns dos principais eventos de educação, 

como: WEI, ENDIPE, Simpósio de Hipertexto entre outros. 

Segundo Gil (2008) e Richardson (2008), a pesquisa documental e bibliográfica 

assemelham-se muito, a diferença entre elas é apenas a natureza das fontes. Enquanto 

a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 

autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Nesta busca de dados na literatura utilizou-se um roteiro de questões para se 

responder com a leitura de pesquisas sobre o tema, sendo estes: 

 Demandas para a integração das TDIC no currículo das licenciaturas; 

 Propostas de TDIC nos projetos pedagógicos; 

 Resultados dos dados da presença e ausência das TDIC nas Licenciaturas do 

Campus Garanhuns. 

 

Participantes da Pesquisa 

 

 A investigação ocorreu através de entrevista em profundidade com os coordenadores 

das Licenciaturas sobre os Projetos Pedagógicos de Curso, discutindo sua presença ou 

ausência na formação docente. O levantamento de iniciativas dos Cursos de 

Licenciatura sobre a inclusão digital em seu Projeto Pedagógico, influenciando o 

currículo de formação docente, foi o destaque das entrevistas, buscando saber sua 

proposta ou o motivo da sua ausência. 

 

4.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA: ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

A entrevista é uma técnica que possibilita ao investigador sentar frente ao investigado 

e formular perguntas do seu interesse, buscando responder os objetivos da pesquisa 

(Gil, 2012). O autor acrescenta ainda, que a entrevista é uma forma de interação social, 

onde ocorre o diálogo múltiplo. 
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Nessa pesquisa a entrevista possibilita ao investigador a coleta de dados e informações 

sobre a demanda dos cursos de licenciaturas do campo estudado. A entrevista aborda 

questões que instiguem os entrevistados a ampliarem suas respostas, possibilitando 

um amplo entendimento do que sabem, pensam e sentem. 

 

4.3 Tratamento dos Dados 

 

5. Análise dos Resultados 

 

Diante dos dados, buscou-se relacionar as demandas da sociedade, do trabalho e da 

geração atual com os saberes e conhecimentos docentes para o uso das tecnologias 

digitais no ensino-aprendizagem, necessárias à formação docente, investigando a 

presença e ausência e os programas que contemplam as exigências impostas aos 

docentes para o uso didático destes suportes digitais tecnológicos em educação 

 

Licenciaturas do Campus 

Garanhuns 

Disciplinas Específicas de 

Tecnologia   

Letras Tecnologias Aplicada a Educação 

Pedagogia  Educação e Tecnologias 

História Ausência de disciplina específica  

Geografia Ausência de disciplina específica  

Biologia Ausência – possibilidade de inserção 

na grade nova  

Matemática Tecnologia Aplicada ao Ensino da 

Matemática. 

Tabela 2. Disciplinas especificas e ausência 

  

Considerações finais 
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APÊNDICE A  

QUESTÃO AOS COORDENADORES 

  

TDIC - Tecnologia Digital de Informação e Comunicação 

 Algum componente curricular do Projeto Pedagógico do Curso contempla as 

TDIC? 

 

 Caso sim, conte a história do seu ingresso e quando foi? Qual é o componente 

curricular? Em que período? Qual a sua proposta? Que saberes busca ensinar 

aos formandos? 

 

 Caso de não, que motivos leva a sua ausência? Existe a solicitação de seu 

ingresso por alunos ou professores? Baseados em que são seus argumentos? 

Existe a possibilidade de vir a ter? quando e por que? Será que os saberes para 

o uso das TDIC não estão fazendo falta aos alunos? 

 

 

 


