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RESUMO 

 

No mundo globalizado no qual as crianças já nascem imersas nas tecnologias é 

imprescindível que os professores estejam capacitados para utilizar as mídias 

digitais na sala de aula, de modo a motivar os alunos a usar os apetrechos 

tecnológicos como um recurso facilitador do aprendizado. Este trabalho teve como 

objetivo investigar se o conhecimento sobre as tecnologias de informação e 

comunicação vivenciadas, no Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR, tem sido suficiente para suprir as necessidades 

pedagógicas. Para tanto, foi aplicado um questionário semidirigido à 38 professores 

em formação, matriculados em cinco turmas do PARFOR. Dezoito destes alunos 

estavam em fase inicial do curso e não haviam ainda participado das disciplinas que 

abordam o uso das tecnologias em sala de aula. No grupo que já havia cursado as 

disciplinas tecnológicas, verificamos que 25% dos alunos afirmaram não ter 

adquirido conhecimento suficiente para empregar essas ferramentas na prática 

pedagógica. Observamos ainda, um pequeno aumento no uso das tecnologias para 

fins pessoais e educacionais (72% - 75%). Porém, ficou evidente nas respostas dos 

questionários que ainda há indisponibilidade desses recursos em muitas instituições 

de ensino. Todos os discentes avaliados afirmaram perceber o quanto a tecnologia 

auxilia no aprendizado, apesar de 70% deles nunca terem feito nenhum curso 

anterior na área tecnológica. Percebe-se pelos dados coletados a necessidade de 

incentivar o uso das mídias digitais pelos professores em formação em seu cotidiano 

de trabalho. 

  

Palavras-chave: tecnologias, professores, práticas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the globalized world in which children are born immersed in technology is essential 

that professors be trained to use digital media in the classroom in order to motivate 

students to use the technological outfit as a resource facilitator of learning. This study 

aimed to investigate whether the knowledge of information technologies and 

communication experienced in the Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica - PARFOR, has been sufficient to supply the pedagogical needs. 

For this purpose, a semi driven questionnaire was administered to 38 professors in 

training, enrolled in five classes of PARFOR. Eighteen of these students were in the 

initial phase of the course and had not yet participated in the disciplines that discuss 

the use of technology in the classroom. In the group that had attended the 

technological disciplines, 25% of students said they had not acquired knowledge 

enough to use these tools in the classroom. We also observed a slight increase in 

the use of technology for personal and educational purposes (72% - 75%). However, 

it was evident in the responses of the questionnaire there is still unavailability of 

these resources in many educational institutions. All students said they valued realize 

how technology aids learning, although 70% of them have never done any previous 

course in technology. It can be seen from the data collected the needing to 

encourage the use of digital media by professors in training during their daily work. 

 

Keywords: technology, professors, pedagogic practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disseminação das tecnologias digitais na sociedade atualmente chega às 

várias camadas populacionais, e como consequência, percebe-se o 

desenvolvimento de uma nova realidade, onde as pessoas passam a se familiarizar 

com novos contextos sociais, agora incluindo o digital, passando a alterar os modos 

como se comportam, criando novos hábitos. No que se refere à aprendizagem 

dessas tecnologias, é notável que as gerações mais jovens apresentem maior 

facilidade, quando comparados aos seus professores, no manuseio, 

desenvolvimento e utilização de novos artefatos tecnológicos. Segundo Almeida 

(2000) isso se deve ao fato de os alunos de hoje terem sido expostos às tecnologias 

desde o início de suas vidas. Constituindo o que vem sendo denominado de 

“geração virtual”. 

Com a formação de novos cenários tecnológicos que a influência das 

tecnologias provocam, as instituições sociais acabam transformando suas ações. 

Sabendo que a escola é primordialmente umas das principais instituições sociais, 

também se enxerga a necessidade de alterar suas práticas como forma de 

acompanhar o desenvolvimento tecnocientífico e assim, preparar melhor seus 

estudantes para a nova realidade social que se apresenta neste início de século. Por 

sua vez, os professores se deparam com grandes dificuldades para obter o 

conhecimento em relação às tecnologias. Dentre as necessidades mais urgentes 

desses profissionais encontra-se a capacidade de ser um profissional letrado 

digitalmente. 

Hoje vê-se o letramento digital como uma forma de lidar com os modernos 

artefatos surgidos com o desenvolvimento da Ciência da Computação e Informática. 

Levando em consideração que letramento digital é um estado e uma condição em 

que um grupo de pessoas tendo um determinado conhecimento computacional e 

que tenha aderido a leitura e a escrita para fazer o uso de tecnologias digitais 

quando lhe for necessário para o meio em que habita. Soares (2002) aborda 

letramento digital como a apropriação das tecnologias digitais e o exercício de leitura 

e escrita no computador, que segundo esse autor difere da leitura e escrita no papel. 
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Com isso, nas práticas de leitura e escrita, entendidas como atividades inicialmente 

desenvolvidas na escola, devem ser acrescentadas as práticas de leitura e escrita 

que ocorrem e estão cada vez mais presentes nos espaços virtuais promovidos 

pelos computadores e ampliação da internet. 

Com essas transformações, os papéis dos profissionais da escola vêm se 

transformando ou sendo incrementados para abrir espaço para a presença das 

tecnologias na sala de aula. Nisso a formação tecnológica dos professores vem se 

instituindo um grande desafio para a educação atualmente.  

É importante destacar que a aquisição de habilidades em tecnologias digitais 

dá-se de maneiras distintas, quando observa-se esse fenômeno pelo prisma da 

geração que está tentando aprender a usar a tecnologia, seja de um modo mais 

aprofundado, ou procurando um simples conhecimento prévio que se entenda por 

necessário pela pessoa que está buscando fazer uso no seu dia a dia. Dessa 

maneira, distintos modelos de apropriação das habilidades digitais se expressam, e 

estudar como eles estão se desenvolvendo ganha relevância à medida que a 

inclusão digital aumenta, entendendo que todas as camadas sociais tenham acesso 

às tecnologias. 

Atualmente há uma preocupação em disponibilizar nos ambientes escolares, 

tecnologias de informação e comunicação que proporcionam uma maneira mais 

interativa e prazerosa de aprender. Esta tem sido uma forma para melhorar a 

aprendizagem, na qual o conhecimento é construído de uma forma diferente, 

tornando mais fácil aprender em conjunto com essas tecnologias. Para a utilização 

das novas tecnologias na educação exige-se um professor que tenha conhecimento 

mais aprofundado para poder ensinar e também interagir com seus alunos. 

Em meio à sociedade que vivemos hoje, utiliza-se a cada dia diferentes 

tecnologias de informação e comunicação, seja para a solução de um problema em 

uma empresa, armazenamento em um banco de dados, entretenimento e vários 

outros usos diferentes, com isso é de fundamental importância que essas 

tecnologias sejam trabalhadas e vivenciadas desde início no ambiente escolar, para 

que tenhamos no futuro pessoas habilitadas a lidar com as tecnologias de 

informação e comunicação. Para que isso aconteça, apresenta-se como principal 

necessidade a formação tecnológica dos professores, possibilitando alterações em 
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suas práticas em sala de aula, tornando-as mais coerentes com a realidade 

tecnológica.  

Para isso, os órgãos educacionais oficiais ofertam a cada ano novas 

possibilidades para que os professores possam se capacitar quanto ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação na educação. Sendo o PARFOR, um 

curso de primeira licenciatura no qual são vivenciadas disciplinas específicas que 

tratam da utilização dos conhecimentos tecnológicos na educação, busca-se através 

desta pesquisa questionar como estão sendo desenvolvidos os conhecimentos de 

tecnologias de informação e comunicação que os professores em formação 

recebem. Como também, se os mesmos têm sido utilizados e suficientes para suprir 

as necessidades de suas práticas pedagógicas em sala de aula. 

Segundo Pocrifka, Carvalho e Vosgerau (2011, p. 1)  

as políticas públicas de inclusão digital têm focado, entre outros 
aspectos, a formação digital do professor para o uso das tecnologias 
no processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas através 
de diversos programas implementados nas esferas dos governos 
municipais, estaduais e federal.  
 

Esses programas visam a formação tecnológica dos professores, contribuindo 

com o processo de ensino-aprendizagem informatizado e mais coerente com as 

necessidades cobradas na sociedade do conhecimento. Como Perrenoud (2000, p. 

127) coloca “ninguém pensa que, utilizando quadro negro em aula, preparam-se os 

alunos para usá-los na vida. Com o computador é diferente. Não é um instrumento 

próprio para a escola, bem ao contrário”.  

Diante do exposto, objetivou-se investigar como os professores em formação 

do PARFOR estão se apropriando do conhecimento das tecnologias de informação 

e comunicação para o desenvolvimento de práticas educacionais, e como isso 

influencia seu cotidiano de trabalho. Pretende-se ainda identificar, através de um 

questionário semidirigido, quais conhecimentos os professores em formação têm em 

relação às tecnologias de informação e comunicação, como também verificar quais 

destes recursos são utilizados em seu cotidiano de trabalho. Procurando entender 

qual a aplicabilidade prática que os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso 

tem tido no dia a dia destes profissionais. 
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Segundo Sampaio e Leite (2008, p. 10) 

...hoje o professor [precisa] estar preparado para realizar seu 
trabalho com competência, consciente de que vivemos num mundo 
onde diversos meios podem levar ao raciocínio e ao conhecimento e 
de que a aprendizagem pode acontecer de várias maneiras, além da 
tradicional aula expositiva. 

 
Começa a surgir então, diferentes formas do processo de ensino e 

aprendizagem com apoio das tecnologias digitais. 

Para que a escola cumpra com a sua responsabilidade de tornar o aluno 

conhecedor e usuário dos benefícios propiciados pelas tecnologias, é preciso formar 

professores desenvolvendo novas práticas educacionais levando em conta as 

transformações ocorridas nos processos a partir do avanço tecnológico e de sua 

aplicação nas atividades humanas. Como afirma Behar (2009, p. 15) “... está 

ocorrendo uma passagem da Sociedade Industrial, que privilegia a cultura do 

ensino, para uma Sociedade em Rede, que dá ênfase a cultura da aprendizagem, 

convergindo para a construção de um novo modelo educativo”.  

Nesse âmbito os professores devem conhecer, utilizar, interpretar e dominar de 

forma crítica as tecnologias, para acompanhar o crescimento que elas 

proporcionam. O professor deve então, buscar a melhor compreensão para agir 

pedagogicamente diante das tecnologias de informação e comunicação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  Tecnologias Digitais  e Novos Paradigmas para a Educação 

O processo de evolução provoca no ser humano, desde os tempos primitivos, a 

incessante busca pelo conhecimento o que proporcionou novas descobertas a partir 

de suas necessidades, levando-o a estimular o seu raciocínio e consequentemente 

criar meios que viessem auxiliá-lo no desenvolvimento de suas atividades.  

O conhecimento gerado a partir desse processo foi se aperfeiçoando ao 

decorrer dos tempos originando o que vem sendo chamado hoje de Ciência, em 

suas múltiplas classificações. Máttar Neto (2002) numa tentativa de definir o que 

seria Ciência de fato, utilizando o recurso da negação, considera o que não faz parte 

das ciências: Ciência não é senso comum, Ciência não é religião, Ciência não é 

filosofia. A partir dessa afirmação, vemos que com o surgimento da Ciência 

começaram a ser desenvolvidos meios para transmissão do conhecimento nas 

organizações sociais, o que se constitui como fator indispensável para a 

continuidade do processo de evolução do ser humano. Com o passar dos tempos 

começaram a ser implantadas organizações educacionais, que segundo Demo 

(2004) tem responsabilidade de transmitir o conhecimento, desenvolvendo-se então 

nas escolas, a tarefa de trabalhar com seus alunos a produção decorrente do 

raciocínio humano.  

Nesse sentido Gonçalves (1971 apud Saviani 2009, p. 59) define como papel 

da escola o estabelecimento da ordem e a sistematização do homem para 

desenvolver habilidades no desenvolvimento das novas gerações, e que suas ações 

venham a contribuir para sobrevivência da sua cultura. A escola como instrumento 

de formação de sujeitos tem papel categórico no desenvolvimento social. Para 

Gomes (1991) o desenvolvimento do conhecimento proporcionou ao homem no 

decorrer de sua história diferentes modos de trabalho, lhe trazendo melhor qualidade 

de vida. 

 A revolução industrial iniciada no século XVIII apresenta-se hoje em caráter de 

revolução informacional. De acordo com Coelho (2005) os avanços tecnológicos 

proporcionaram precisão, rapidez nas informações e facilidade de comunicação, 

causando transformações em toda a sociedade. De acordo com Area (2006) em 
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meio a essas novas descobertas percebeu-se a necessidade de se introduzir no 

sistema escolar às novas demandas socioprodutivas geradas pela chamada 

revolução informática e das telecomunicações, isso iniciou-se a partir da década 

1980 em alguns governos como Estados Unidos, Japão e países Europeus.  

“A escola, portanto, instituição social da maior importância, vive, hoje, uma 

grave crise como consequência da própria crise em que vive a sociedade e o 

homem (TELES, 1992, p. 22)”. Dessa forma os paradigmas tradicionais começam a 

ser alterados e “se a escola ministra um ensino que aparentemente não é mais útil 

para uso externo, corre um risco de desqualificação (L´Hebdo 1997, p. 12 apud 

PERRENOUD 2000, p. 125)”. Essas situações podem ser enxergadas quando são 

observados índices significativos de evasão escolar, reprovação, dificuldades no 

trabalho docente representadas por situações que comprometem o processo 

didático, como domínio de sala de aula, introdução das novas tecnologias na 

mediação pedagógica, entre outros. 

Como afirma Heide e Stilborne (2000, p. 24) “de fato as escolas, devem mudar 

continuamente para ajustar-se à sociedade na qual elas operam”. A aprendizagem 

para o século XXI deve ser pensada considerando as mudanças sociais ocorridas 

desde a segunda metade do século passado. Seu currículo deve abordar uma 

integração dos conteúdos na perspectiva de promover uma formação para cidadania 

considerando os avanços tecnológicos.  

O que se percebe ainda, como coloca Petraglia (2008, p. 79) é um  

currículo escolar (...) mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes 
deixa a desejar tanto quantitativa como qualitativamente. Não 
oferece, através de suas disciplinas, a visão do todo, do curso e do 
conhecimento uno, nem favorece a comunicação e o diálogo entre os 
saberes; dito de outra forma, as disciplinas com seus programas e 
conteúdos não se integram ou complementam, dificultando a 
perspectiva de conjunto, que favorece a aprendizagem. 
 

Há hoje a necessidade de instituições escolares pensarem suas práticas 

educacionais condizentes com a realidade social e as mudanças que alteraram a 

forma como temos acesso à informação, pensamos e produzimos conhecimentos.  

A necessidade das relações entre as partes que integralizam o todo 
se dá a partir da complexidade que se explica pelos múltiplos 
aspectos influentes no processo do pensar. O pensamento não é 
estático, supõe movimento; e é este ir e vir que permite a criação e a 
elaboração do conhecimento. É o que justifica ao sujeito a superação 
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do pensamento reducionista presente no paradigma da simplicidade, 
privilegiando, na atualidade, o paradigma da complexidade 
(PETRAGLIA, 2008, p. 79). 

 

Apesar de todas as modificações apresentadas anteriormente Moraes (1996, p. 

59) afirma que 

a escola atual continua influenciada pelo velho paradigma, submetida 
a um sistema paternalista, hierárquico, autoritário e dogmático, não 
percebendo as mudanças ao seu redor e, na maioria dos casos, 
resistindo a elas. Continuamos dividindo o conhecimento em 
assuntos, especialidades, subespecialidades, transformando o todo 
em partes, separando o corpo em cabeça, tronco e membros, as 
flores em pétalas, a história em fatos isolados, sem nos 
preocuparmos com integração, interação, continuidade e síntese. 

 

Nesse contexto, o processo de formação de professores ainda é desenvolvido 

conforme o paradigma tradicionalista, onde ainda abre-se caminho para abordagens 

educativas reducionistas tratando o conhecimento em enfoques reprodutivos. É 

necessário despertar essa preocupação nos cursos de formação de professores, 

fazendo-a chegar até as suas práticas em sala de aula, transformando a maneira 

como se aborda o conhecimento no sentido de usá-lo como meio para gerar novos 

conhecimentos e não apenas reproduzi-los. Pereira (2005, p. 10) tratando sobre 

tecnociência como elemento influenciador das culturas, enfatiza que é 

imprescindível uma formação de professores, “para que estes não acabem por se 

tornar meros usuários, meros operadores, das novidades tecnocientíficas sob pena 

de contribuírem ainda mais para com a defasagem cultural”. 

Dessa forma é necessária a adaptação/renovação das práticas educativas ao 

paradigma educacional emergente desde a formação inicial de professores, para 

que se reflita na sua prática em sala de aula e esta seja mais condizente para a 

formação do cidadão do século XXI. Educar nesse contexto requer compreensão 

dos processos complexos característicos dos novos padrões sociais e de produção 

do conhecimento entre outros aspectos. 

2.2   Políticas de Formação de Professores e Formação Tecnológica 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394 de 1996, 

através do Título IV que trata da Organização da Educação Nacional e do Título VI 

que trata dos Profissionais da Educação, nos seus artigos coloca as 

responsabilidades instituídas por essa Lei para órgãos federais, estaduais, 
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municipais quanto às ações a serem desenvolvidas para fins de melhoria da 

qualidade da educação brasileira. 

No entanto o processo de evolução constituinte do curso de Licenciatura em 

Pedagogia, hoje tido como o modo oficial de se tornar professor no Brasil, 

concretizou-se a partir de um longo período histórico de entraves e conquistas como 

apresenta Aguiar et al (2006) e é ilustrado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

1968 

As políticas educacionais, monitorada 
pela lei da Reforma Universitária 
definiram um modelo de formação de 
professores dividida em dois momentos: 
a faculdade de educação é responsável 
pelo curso de Pedagogia e formação 
pedagógica dos licenciandos. E de outro 
os institutos de conteúdos específicos, 
onde se formavam bacharéis e 
licenciados.  

 

 

1976 

Surgiu o interesse de provocar mudanças 
estruturais nas licenciaturas onde 
abordou-se sobre Estudos Superiores de 
Educação, Formação Pedagógica das 
Licenciaturas, Preparo de Especialistas 
em Educação e Formação de 
Professores de Educação Especial. 
 

 

 

1978 

Iniciou-se uma mobilização com intuito de 
divulgar resultados de uma pesquisa 
onde se analisou o currículo e o conteúdo 
programático dos cursos de Pedagogia 
com abertura para alternativas propostas 
e reformulações. 

 

1980 

A mobilização tomou forças resistindo ao 
poder imposto, tornando as ações dos 
educadores identificarem a identidade do 
curso de Pedagogia redefinindo o elenco 
dos cursos de formação de professores. 
 
 

 

1996 

Aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional que contribuiu 
significativamente para nortear 
organização dos cursos de formação de 
professores. 

 

 

1998 

A Comissão de Especialistas de 
Pedagogia, responsável por elaborar as 
diretrizes do curso, foi englobada em um 
processo de discussão em nível nacional. 
Resultando na elaboração do Documento 
das Diretrizes Curriculares do Curso de 
Pedagogia.  
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2000 

Em apoio da Carta do Fórum Nacional 
em Defesa da Escola Pública, apoiada 
por 12 associações e fóruns de 
educadores, confirmando a importância 
de permanecer nos cursos de graduação 
plena, Pedagogia, a formação de 
professores para as séries iniciais de 
educação infantil, reafirmando a 
necessidade da concretização das 
diretrizes nacionais específicas para os 
cursos de Pedagogia. 

 

 2002 

São aprovadas as Diretrizes para 
Formação de Professores, com objetivo 
de estabelecer diretrizes operacionais 
para a formação de professores para a 
Educação Básica. 

 

2005 

 

A formação vivenciada nos cursos de 
Pedagogia aplica-se à formação inicial no 
exercício de docência, na Educação 
infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em cursos de ensino médio 
de modalidade normal, educação 
profissional, na área de serviços de apoio 
escolar. 

Tabela 1: Evolução do curso de Pedagogia no Brasil 

 

Diante de todas as mudanças ocorridas nos cursos de Pedagogia ao longo de 

sua história, chega-se a conclusão da abrangência que a formação/atuação do 

pedagogo assumiu, e quais são suas respectivas áreas de atuação, integrando-se a 

docência, participando da gestão e avaliação de sistemas de instituições de ensino 

em geral, em qualquer outra área que necessite de conhecimentos pedagógicos 

tendo o papel de produzir e transmitir o conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não escolares. 

De forma resumida, percebe-se que o Art.62 da LDB explicita que a formação 

docente adequada se desenvolverá em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e instituições superiores de educação, 

considerada como formação mínima para se exercer o magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Com as mudanças 

trazidas com a instituição da LDB 1996 a formação docente da educação básica 

ganhou uma nova proposta, necessitando da adoção de políticas nacionais 

respaldadas a partir de três grandes vertentes: 

a) Valorização (formação, condição de trabalho, carreira e 
remuneração) do professor de educação básica; b) Elevação de 
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padrões de qualificação acadêmica e fortalecimento do perfil 
profissional do corpo docente formador; c) Recuperação da 
infraestrutura físico-institucional formadora, o que supõe: 
recondicionamento de espaços físicos, renovação de práticas de 
gestão e de formas de trabalho, recursos tecnológicos inovadores e 
construção, em linha contínua, de alianças estratégicas, sobretudo, 
entre agências formadoras e sistemas de ensino (...) (CARNEIRO, 
2008, p.166). 

 

Pode-se perceber então, pontos indispensáveis para que a formação do 

docente ocorra, ou seja melhorada, desde sua valorização como profissional, 

englobando também a reestruturação das licenciaturas contando com profissionais 

formadores devidamente qualificados, a melhoria da infraestrutura e gestão 

acadêmica com a oferta de novas tecnologias inovadoras. Abrindo caminhos assim, 

para os professores terem a formação devida em contato direto com ferramentas 

que venham a garantir a inovação em seu processo de formação e no exercício de 

sua prática docente, abrindo espaço para o emprego das tecnologias de informação 

e comunicação. 

2.2.1 O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR e a Formação Tecnológica Docente 

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é 

resultado da ação conjunta do Ministério da Educação, de instituições públicas de 

educação superior (Ipes) e das secretarias de educação dos estados e municípios, 

no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação  

(PDE), que estabeleceu no país um novo regime de colaboração da União com os 

estados e municípios, respeitando a autonomia dos entes federados. 

A partir de 2007, com a adesão ao PDE, os estados e municípios elaboraram 

seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR), oportunidade em que 

refletiram suas necessidades e aspirações, em termos de ações, demandas, 

prioridades e metodologias, visando a assegurar a formação exigida na LDB para 

todos os professores que atuam na educação básica. 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR visa induzir e fomentar a oferta emergencial de vagas em cursos de 

educação superior, gratuitos e de qualidade, nas modalidades presenciais e a 

distância, para professores em exercício na rede pública de educação básica, a fim 
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de que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB e contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação básica. 

Diante deste objetivo são oferecidos cursos de primeira e segunda licenciatura 

em Pedagogia e nas demais áreas do conhecimento. Considerando todas as 

disciplinas que são vivenciadas na grade curricular desses cursos algumas 

contemplam a formação tecnológica. Tendo o exemplo do curso de Pedagogia 

investigado neste trabalho, são identificadas duas disciplinas com esse propósito, 

como são apresentadas abaixo: 

 Educação e Tecnologia com carga horária de 60h, essa disciplina é 

ofertada dentro do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos/Modalidades de Ensino abrangendo os seguintes conteúdos: 

Multimeios como recurso auxiliar nas ações educativas; Principais 

modalidades e características de materiais didático-pedagógicos 

impressos, audiovisuais e eletrônicos; Técnicas de produção de 

materiais de comunicação audiovisual, possibilidades e limites do uso; A 

utilização da multimídia com base no computador e telecomunicações 

como recurso tecnológico no processo de ensino aprendizagem. 

 Informática na Educação oferecida com carga horária de 60h, essa 

disciplina inclui-se no Núcleo de Estudos Integradores/Disciplinas 

Eletivas sendo vivenciados os seguintes conteúdos: Histórico da 

Informática; Informática na Educação Brasileira; Noções básicas da 

Ciência da Computação; O uso do Computador como instrumento de 

ensino nas atividades auxiliares: configuração adequada; Softwares 

aplicados à educação; Estudo crítico da evolução tecnológica e a 

situação do Brasil nesse contexto; Novas tecnologias aplicadas ao 

processo ensino-aprendizagem; Seleção, manuseio e uso das novas 

tecnologias nas diversas áreas do conhecimento; 

 

Analisando-se as definições acima, é possível identificar, por parte da 

estruturação do curso de licenciatura em Pedagogia investigado, algumas ações que 

concretizam e abrem perspectivas para a formação em tecnologias digitais de 

informação e comunicação dentro da formação inicial dos professores.  
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2.2.2 Tecnologias Digitais na Sala de Aula: Ações e Implicações 

A implantação de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) a serviço da 

melhoria dos processos educacionais nas escolas públicas brasileiras, objeto de 

estudo principal deste trabalho, é realizada em regime de colaboração entre o 

Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação com o 

nome de Proinfo Integrado. Este programa envolve diferentes ações, como a 

implantação da infra-estrutura de TIC em 75 mil escolas públicas, a capacitação de 

centenas de milhares de professores e a produção de conteúdos digitais (Prata, 

2010). 

O Ministério da Educação, por meio da SEED1, atua como um agente de 

inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e das técnicas de 

educação à distância aos métodos didático-pedagógicos.   

A Secretaria de Educação a Distância – SEED – foi oficialmente criada pelo 

Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996. Entre as suas primeiras ações, nesse 

mesmo ano, estão a estreia do canal Tv Escola e a apresentação do documento-

base do “programa Informática na Educação”, na III Reunião Extraordinária do 

Conselho Nacional de Educação (CONSED).  E após uma série de encontros 

realizados pelo País para discutir suas diretrizes iniciais, foi lançado oficialmente, em 

1997, o Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação –, cujo objetivo é 

a instalação de laboratórios de computadores para as escolas públicas, urbanas e 

rurais de ensino básico de todo o Brasil (MEC, 2012).  

Os programas e ações vinculados a SEED, agora SECADI, são os seguintes: 

Domínio Público – biblioteca virtual, DVD Escola, E-ProInfo, E-Tec Brasil, Programa 

Banda Larga nas Escolas, Proinfantil, ProInfo,  ProInfo Integrado, TV Escola, 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), Banco Internacional de Objetos 

Educacionais, Portal do Professor, Programa Um Computador por Aluno – Prouca e 

Projetor Proinfo. 

                                                   
1 Atualmente a Secretaria de Educação à Distância (SEED) foi extinta e seus programas e ações 

passaram a ficar vinculados a SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão). 
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Identifica-se que a partir das ações desenvolvidas pelo MEC e suas secretarias 

o professor tem condições de desenvolver sua prática pedagógica com o uso das 

tecnologias digitais, no entanto a capacitação dos professores para o uso dessas 

tecnologias só vem acontecendo após a sua formação inicial e/ou quando já está em 

exercício na Educação Básica. No entanto é preciso abrir perspectivas para que o 

conhecimento em tecnologias digitais ocorra desde a primeira licenciatura, 

implicando em novos processos de formação que articulem os conhecimentos 

pertinentes à formação do pedagogo/professor da educação básica aos novos 

conhecimentos docentes visando à concretização de práticas pedagógicas 

inovadoras e condizentes com as mutações sociais do presente e as que estão 

porvir. 

2.3 Implicações e Desafios da Formação Tecnológica de 

Professores 

A introdução da informática na educação traz consigo questões que devem ser 

tratadas pelas instituições escolares a fim de se obter êxito no processo educativo. 

Neste trabalho optou-se por destacar três desses desafios os quais se apresentaram 

com maior ênfase na literatura da área consultada, a saber: integração das 

tecnologias no currículo escolar; integração, docência e aprendizagem; escola, 

tecnologia e professores: integração ou desqualificação.  

2.3.1 Integração das Tecnologias no Currículo Escolar 

 As questões curriculares permeadas das tecnologias digitais surgem como um 

dos principais desafios encarados pela escola numa sociedade tecnológica. A esse 

respeito Almeida e Valente (2011, p.11) afirmam que 

a análise da integração das tecnologias ao currículo tem a finalidade 
de levar professores, gestores e outros profissionais que atuam na 
educação a refletir sobre a concepção de currículo, de tecnologias e 
da integração entre esses dois campos na inter-relação com sua 
prática. 
 

Esses mesmos autores afirmam que essa integração (currículo e tecnologia) 

não é uma tarefa simples e citando Snyder (2004) colocam que 

a capacidade sedutora, a complexidade da organização, o volume de 
conteúdo e a velocidade de busca da informação que eles [os meios 
tecnológicos] propiciam podem ser decisivos para que os educadores 
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e mesmo os alunos passem a utiliza-los na realização de suas 
atividades (p. 23). 
 

Estamos passando continuamente por mudanças em todos os contextos, 

sejam eles: social, econômico e educacional, podendo dar o nome de revolução 

tecnológica. Em nossa época torna-se quase impossível viver sem ter o devido 

conhecimento em relação às tecnologias de informação e comunicação que surgem 

rápidas e continuamente.  

A escola é uma das principais instituições que prepara os futuros cidadãos para 

estarem aptos às novas tecnologias de informação e comunicação, que devem ser 

vivenciadas e exploradas em sala de aula para um melhor conhecimento dos alunos. 

Como relata Valente (1999) é de grande relevância a formação do professor para 

que venha a ter sucesso o processo de introdução da informática na educação, 

trazendo consigo soluções que inovem os cursos de formação de cidadãos. 

 Para que esse acompanhamento aconteça de forma dinâmica e voltada para a 

prática educacional auxiliando o professor em suas aulas, ele deve conhecer a 

respeito dessa nova forma de ensino/aprendizagem como afirma Sampaio e Leite 

(2008, p. 15) “torna-se necessário preparar o professor para utilizar 

pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos...”.  

Urge outra necessidade premente para a educação que é a intensificação das 

práticas de letramento digital, o que implica não apenas o uso do computador, pois 

como afirmam Coscarelli e Ribeiro (2005, p. 244) o letramento digital como é o 

processo de “ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também 

em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever)”, levando em conta 

também as afirmações de Smith (2000), determinar quem é letrado nesse campo 

tem se tornado cada vez mais amplo e complexo, e inclui não apenas o 

conhecimento funcional sobre o uso da tecnologia possibilitada pelo computador, 

mas também um conhecimento crítico desse uso.  

2.3.2 Interação, Docência e Aprendizagem 

A partir do momento em que o professor desenvolve a habilidade de utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação, ele estará proporcionando ao aluno uma 

nova maneira de se alcançar o conhecimento, como afirma Moran (2009, p. 12) 

“sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e 
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tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e 

o virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância”. Dessa forma o 

professor não estará junto ao aluno apenas de maneira presencial, ampliando a sua 

aula para outros momentos estando eles conectados a distância. Assim, amplia-se e 

altera-se as ideias de espaço e tempo de aula. 

O aluno não dependerá unicamente do seu professor para esclarecer suas 

dúvidas, defendendo essa ideia Moran (2009, p. 30) coloca que “a aquisição da 

informação, dos dados, dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias 

podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente”. O 

professor deve assumir o papel de auxiliar o aluno fazendo a devida interpretação e 

compreensão das informações adquiridas por eles, integrando-as ao seu conteúdo 

para serem trabalhadas em sala de aula.  

Dessa forma, é possível perceber uma nova proposta de ensino que começa a 

surgir, onde  

a intenção é combinar a utilização da tecnologia com outros esforços 
de reforma (por exemplo, novas estratégias instrucionais, novas 
utilizações do tempo e dos recursos humanos), para ajudar as 
escolas a tornarem-se ambientes que capacitem os alunos a 
atingirem com sucesso novos objetivos de aprendizagem (HEIDE e 
STILBORNE 2000, p. 15). 
 

O trabalho docente permeado da utilização das tecnologias e com novas 

metodologias e estratégias, facilitará a compreensão dos alunos diante as novas 

informações e processos comunicacionais que objetivem a aprendizagem. 

Considerando as afirmações de Silva (2012, p. 254), com relação à característica 

dos alunos da geração digital, coloca que “estes são cada vez menos subservientes 

à lógica unívoca das mídias de massa, quando mais operam com o mouse, a tela 

tátil, as janelas móveis e tridimensionais que permitem mais que meramente olhar e 

assistir”. Assim os canais comunicacionais de acesso à informação se ampliam, vão 

além da fala do professor, atribuindo a este o papel de direcionar, selecionar, 

analisar as informações para e com os alunos no intuito maior de propiciar a 

construção do conhecimento, dentro e fora dos espaços educativos. 

A familiarização entre professores e as novas tecnologias exige uma atenção 

especial onde implicará na mudança tão esperada da escola que poderá trazer 

resultados positivos, no momento, pode-se dizer que este processo está em curso, 
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em estado embrionário, necessitando assim de estudos críticos e reflexivos sobre a 

aplicação das TICs na formação dos professores e a partir do trabalho destes, na 

formação dos sujeitos nos ambientes escolares. 

2.3.3 Escola, Tecnologia e Professores: Integração ou Desqualificação   

A formação de professores implica ser um ato que segundo Pereira (2005) 

deve ocorrer levando em consideração a atual situação da humanidade preocupada 

com as relações humanas a fim de que essas não se desestruturem abrindo 

margem para as vontades individuais à violência ou a força. Sobre o 

desenvolvimento tecnológico na sociedade, pode-se colocar que este abre margem 

para interpretações positivas e negativas, com isso o professor adotando uma 

postura crítica, deve encontrar-se nesse meio tecnológico, para a partir daí nortear o 

seu trabalho mediado por tecnologias, ou não, com alunos usuários das tecnologias, 

ou não. 

A presença das tecnologias de informação e comunicação na sociedade de 

maneira geral e a introdução destas nas escolas brasileiras por meio das ações do 

MEC e das secretarias de educação, acarretam na configuração de novos cenários 

e novos espaços na escola para a ocorrência dos processos de ensino e de 

aprendizagem pautado no uso das TICs. Tomando-se este contexto para reflexão 

sobre a prática docente, torna-se uma ação premente a preocupação com os usos e 

as consequências dos usos das tecnologias na escola, objetivando-se a formação 

cidadã dos sujeitos envolvidos no processo educacional. 

Indo além, é necessário também que os alunos dominem vários tipos de 

informações desenvolvendo assim seu raciocínio lógico, que deve ser estimulado 

rapidamente pelas escolas com objetivo dos alunos se tornarem verdadeiros 

cidadãos, para assim viver a realidade das máquinas eletrônicas e digitais de forma 

crítica. Segundo Sampaio e Leite (2008, p. 49) “o papel da escola deverá ser o de 

desmistificar a linguagem tecnológica e iniciar seus alunos no domínio do seu 

manuseio, interpretação e criação”. Agindo dessa maneira a escola transmitirá aos 

seus alunos o conhecimento sobre as tecnologias, constituindo uma forma mais 

coerente com as habilidades e competências necessárias a realidade da sociedade 

tecnológica.  



25 
 

 

De acordo com Heide e Stilborne (2000, p. 16) “os professores que entendem 

que o mundo está mudando também entendem que o aprendizado em sala de aula 

precisa mudar”. Neste sentido, o professor que não for formado e/ou conscientizado 

sobre seu papel diante das novas demandas sociais, corre o risco de contribuir 

assim para a sua própria desqualificação. 

Fugimoto e Altoé (2009) chegaram à conclusão de que a não utilização de 

computadores não acontece por falta de equipamentos, e sim pelos professores que 

não estão capacitados para atender seus alunos nos ambientes informatizados.  

Behrens (2009, p. 71) afirma que “em face da nova realidade, o professor 

deverá ultrapassar seu papel autoritário, de dono da verdade, para se tornar um 

investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo”. 

Tendo por base essas reflexões, a escola encontra-se num momento de 

decisão acerca do uso das tecnologias em seus processos de formação de sujeitos, 

com isso as instituições escolares têm a possibilidade de concretizar a integração 

entre tecnologias e o trabalho do professor objetivando transformações nos 

ambientes escolares, ou corre o risco de se tornar uma instituição estagnada no 

tempo ficando alheia as transformações advindas com o desenvolvimento 

tecnológico. Devendo para isto estar “conectada” com as mudanças nos processos 

de comunicação/interação entre os sujeitos dentro e fora da escola e as 

possibilidades e dificuldades que aparecem.  
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3. METODOLOGIA 

Tomando como paradigma os objetivos, este estudo é classificado como uma 

pesquisa descritiva, onde se busca descrever um fenômeno ou situação, através de 

um estudo realizado dentro de um espaço-tempo, sem a interferência ou 

manipulação do pesquisador fazendo uso de técnicas normalizadas de coleta de 

dados (Marconi e Lakatos, 2008). 

Do ponto de vista de abordagem, pode ser considerada como quantitativa, visto 

que os dados coletados serão transformados em números e em seguida 

classificados para que seja possível a realização de análises por meio de recursos e 

técnicas estatísticas, segundo Marconi e Lakatos (2008). 

Tomou-se como objeto de estudo para a pesquisa de campo uma turma de 

discentes do Programa Nacional de Formação de Professores – PARFOR, do 

campus da Universidade de Pernambuco, localizado na cidade de Garanhuns – PE. 

Estes atuam como professores das séries iniciais do Ensino Fundamental em seus 

respectivos municípios localizados no Agreste Pernambucano. Através da aplicação 

de um questionário semidirigido, tendo como finalidade investigar sobre os 

conhecimentos relacionados às tecnologias de informação e comunicação 

adquiridos ao longo da vivência do curso, bem como sua aplicabilidade em suas 

práticas em sala de aula. 

Para a aplicação do questionário foram selecionados aleatoriamente 38 

estudantes em diferentes períodos do curso de Pedagogia. Como critério usado na 

aplicação do questionário, os discentes foram divididos em dois grupos: Um grupo 

foi denominado controle, está no início do curso, não havendo cursado ainda as 

disciplinas com enfoque tecnológico; e outro grupo, denominado teste incluiu 

discentes que já cursaram as disciplinas tecnológicas supracitadas. A distribuição 

dos discentes se deu da seguinte forma: 18 alunos do grupo controle e 20 alunos do 

grupo teste. 

A apuração dos dados se deu pela interpretação das respostas dos 

questionários, em seguida as respostas foram inseridas em uma lista no Microsoft 

Office Excel 2007, onde foram calculadas as suas respectivas porcentagens, de 

acordo com a divisão dos grupos. 
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No questionário aplicado constam 08 perguntas, as quais procuraram 

inicialmente caracterizar os discentes, e em seguida fazendo o levantamento da 

familiaridade e utilização das tecnologias de informação e comunicação dos sujeitos 

investigados. Por fim, buscando identificar quais as contribuições que os 

conhecimentos adquiridos no PARFOR puderam influenciar em suas práticas 

pedagógicas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por trinta e oito discentes do curso do Plano Nacional 

de Formação de Professores – PARFOR. Todos os indivíduos avaliados neste 

estudo possuíam mais de vinte anos de idade e formação em magistério. A amostra 

foi dividida em dois grupos, sendo um grupo chamado controle, composto por 

dezoito discentes em estágio inicial do curso. O outro grupo chamado teste, formado 

por vinte alunos oriundos de quatro turmas, escolhidos aleatoriamente e que já 

haviam cursado as disciplinas tecnológicas ofertadas no PARFOR.  

Nos questionários do grupo controle, 72% dos professores em formação têm 

mais de cinco anos de tempo de docência na Educação Infantil e /ou séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Quanto ao nível de familiaridade e desenvolvimento de 

habilidades usando o computador, estes fizeram uma auto-avaliação no sentido de 

identificar se tinham nível baixo, médio ou avançado com relação ao uso do 

computador. Os resultados são os seguintes: 

 

 

Figura 1 – Gráfico do nível de familiaridade com computadores no grupo controle. 

N=18 

 

Os dados foram diferentes dos encontrados por Deus e Barbosa (2010) em sua 

pesquisa com professores de Química na região metropolitana de Goiânia. O intuito 

da pesquisa havia sido avaliar os níveis de inclusão digital destes profissionais. Os 

autores constataram que 80% dos professores avaliados possuíam apenas 
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conhecimentos básicos. Porém, vale salientar que no estudo feito por Deus e 

Barbosa (2010), os professores foram avaliados quanto ao seu conhecimento 

através de entrevistas e questionários enquanto nossa pesquisa foi feita com base 

na auto-avaliação dos alunos do curso do PARFOR.  

Borges (2004) realizou um estudo bastante semelhante, com estudantes do 

Curso de Pedagogia, no qual através do sistema de ensino à distância foi ofertada a 

opção de um curso básico de informática para suprir as deficiências. Observou-se 

que apesar de estarem fazendo um curso que requeria conhecimento na área de 

informática, uma média de 70% dos alunos não tinham familiaridade com as 

ferramentas básicas (Word e PowerPoint).  Ao iniciar o curso os estudantes desse 

estudo apresentavam baixa intencionalidade em usar os conhecimentos adquiridos 

na prática pedagógica, como também percebiam pouca aplicação na prática 

docente. Porém, ao final do curso ofertado mudaram suas concepções, perceberam 

o quanto o computador pode ser uma ferramenta valiosa no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Do grupo controle, os estudantes avaliados (72%), nunca havia realizado curso 

para utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, alegando 

principalmente a falta de tempo disponível, interesse ou dificuldade de subsídio por 

parte dos municípios. Aqueles que haviam feito algum curso escolheram as áreas de 

manutenção, digitação básica ou sistemas operacionais. Conforme figura 2, abaixo: 

 

 

Figura 2 – Gráfico da realização prévia de cursos na área de tecnologia pelo grupo 

controle. N=18. 
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A falta de capacitação tecnológica de professores também foi encontrada por 

Silva, Oliveira e Almeida (2012). Onde os professores por eles estudados 

apresentavam um percentual de 45% que informaram não haver participado de 

nenhum curso para aprendizado tecnológico.  

Ainda no grupo controle, 89% dos discentes afirmaram possuir e-mail, 69% 

deles com acesso semanal, classificado como frequente (considerando três vezes 

ou mais por semana). Quanto à utilização das tecnologias digitais em sua prática 

pedagógica, 72% deram respostas afirmativas. As tecnologias consideradas por eles 

foram: televisores, rádios, DVDs, computadores e datashows.  

Quando questionados a respeito da contribuição das tecnologias, todos os 

professores em formação afirmaram que o uso destas contribui positivamente no 

processo de aprendizagem dos alunos. Mesmo os que não a utilizam, tem a 

concepção de que o seu uso facilita a aprendizagem, por estarmos inseridos em um 

mundo onde a tecnologia está sempre presente em vários ambientes.  

Com relação à contribuição das disciplinas tecnológicas vivenciadas no 

PARFOR, 72% dos discentes do grupo controle responderam que não tiveram 

conhecimentos sobre as tecnologias digitais por ainda não terem iniciado essas 

disciplinas. Muito embora as disciplinas de tecnologia não tivessem sido ainda 

ofertadas a estes alunos, 28% deles disseram já haver adquirido algum 

conhecimento nessa área dentro deste curso. Acredita-se que isso se deve ao fato 

de os professores do PARFOR incentivarem desde o início o uso da tecnologia, 

empregando-a em suas aulas, mencionando e demonstrando seus benefícios. 

Analisando agora o grupo teste, verificou-se que 65% dos professores em 

formação do PARFOR têm mais de cinco anos de tempo de docência na Educação 

Infantil e/ou séries iniciais do Ensino Fundamental. Ao se auto-avaliarem quanto ao 

grau de familiaridade e desenvolvimento de habilidades usando o computador, e 

levando em conta que os mesmos já cursaram as disciplinas que abordam o uso de 

tecnologias ofertadas pelo PARFOR, observou-se que não houve grande diferença 

quando comparados com o grupo controle. Os resultados obtidos encontram-se na 

figura 3: 
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Figura 3 – Gráfico do nível de familiaridade com o computador no grupo teste. N=20. 

 

Quanto à realização de cursos para a utilização das tecnologias de informação 

e comunicação, apenas 25% deste grupo (figura 4) relatou ter realizado. As áreas 

procuradas foram: mídia na educação, informática básica, aperfeiçoamento em 

informática, informática educacional e uso de tecnologia da informação na 

educação. 

 

Figura 4 – Gráfico demonstrando a realização de cursos na área de tecnologia pelos 

discentes do grupo teste. N=20 

 

Dentre os 20 alunos deste grupo, 95% informou possuir e-mail, e 63% afirmou 

acessá-lo durante a semana mais de três vezes. Ainda nesse grupo 75% dos 

professores em formação disseram utilizar as tecnologias digitais em suas práticas 

pedagógicas. As tecnologias consideradas por eles foram: televisores, rádios, DVDs, 

computadores e datashows. As mesmas citadas no grupo controle. 
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Quando comparado o grupo controle ao grupo teste percebe-se o aumento no 

percentual de alunos que informaram fazer uso de e-mails com frequência. Isso é 

considerado um avanço decorrente da estimulação que o curso do PARFOR através 

das disciplinas tecnológicas proporciona. Este avanço também é relatado por 

Landgraf e Benetti (2010) em sua pesquisa sobre letramento digital na escola 

pública. Porém, os dados coletados não demonstram aumento no uso das 

tecnologias na sala de aula. Isto pode ocorrer devido à indisponibilidade de 

equipamentos tecnológicos no âmbito escolar, fato relatado nos questionários 

coletados. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Andrade e Teruya 

(2008). Estas autoras relatam que 86% dos professores avaliados utilizavam 

artefatos tecnológicos na prática docente. 

Levando em consideração que o grupo teste vivenciou as disciplinas 

tecnológicas ofertadas no PARFOR, 25% alunos consideraram que estas foram 

insuficientes, que poderiam ter se aprofundado mais e que deveriam ser vivenciadas 

em mais alguns períodos do curso. Porém, vale salientar que de acordo com o 

projeto pedagógico do curso de Pedagogia investigado (PARFOR) os discentes 

ainda terão oportunidade de cursar disciplina tecnológica nos próximos semestres. 

É importante destacar que através do questionário semidirigido aplicado, foi 

solicitado que os professores em formação do PARFOR respondessem se haviam 

ou não adquirido conhecimento referente ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação durante o seu processo de formação no PARFOR.  Conforme o que 

demonstra a figura 5, do total 75% dos professores em formação, afirmaram ter 

adquirido conhecimentos suficientes. Estes relataram que incrementaram suas aulas 

tornando-as mais criativas após a vivência das disciplinas tecnológicas do curso.  
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Figura 5 – Gráfico de qualificação dos conhecimentos adquiridos durante o curso do 

PARFOR pelos estudantes do grupo teste. N=20 

 

No estudo de Andrade e Teruya (2008), na qual uma parcela significativa dos 

estudantes (52%) demonstrou certa insatisfação quanto às disciplinas de tecnologia 

vivenciadas no decorrer do curso. 

Estes alunos, bem como os avaliados neste estudo, acreditam que os cursos 

deveriam ter maior duração para que o aprendizado fosse considerado suficiente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante os dados coletados percebe-se que todos os professores em formação 

nas respostas dos questionários têm mais de vinte anos de idade.  Sendo assim, 

demonstram que por conta da faixa etária de idade poderiam ter mais 

conhecimentos na área tecnológica. Autores como Moran (2000) e Valente (1999) 

abordam sobre a facilidade que os mais jovens apresentam ao lidar com as novas 

tecnologias.  

Quanto ao tempo de docência, é importante salientar que este implica vivência 

de uma diversidade de situações, as quais possibilitou perceber que a experiência 

em sala de aula e a utilização dos recursos tecnológicos incorporados a sua prática 

pedagógica demanda tempo e planejamento. 

É de essencial importância que os professores em formação pudessem 

descrever sobre o desenvolvimento de alguma atividade com auxílio dos aparatos 

tecnológicos em suas práticas pedagógicas, principalmente os que tiveram a 

oportunidade de estudar disciplinas tecnológicas no curso de Pedagogia. Com o 

resultado dos questionários pude identificar quanto ao nível de familiaridade em 

relação ao uso do computador. O que mais chamou a atenção das respostas, a 

grande maioria detém um conhecimento, o qual podemos classificar como mediano.  

A medida que estamos todos imersos no mundo permeado pelas novas 

tecnologias nos interessamos em procurar um melhor conhecimento para a 

utilização destas, com isso perguntou-se aos professores em formação se eles 

tinham realizado algum curso para o uso das tecnologias da informação e 

comunicação, tendo uma pequena parcela realizado cursos para o conhecimento 

das novas tecnologias. Uma pequena parcela dos professores em formação 

buscaram ao longo do seu processo formativo cursos para aperfeiçoar o uso das 

tecnologias de informação e comunicação, trazendo assim consequências para a 

inserção destas no seu cotidiano escolar. Com isso é interessante alertar para o que 

colocam Almeida e Valente (2011, p. 43) “se o professor não consegue se apropriar 

dos recursos tecnológicos disponíveis, ele certamente terá muita dificuldade para 

integrá-los às atividades pedagógicas que acontecem em sua sala de aula”. 
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Na época atual fala-se em Educação a Distância, onde atividades podem ser 

desenvolvidas e orientadas também a distância, estando os professores a fazer uso 

do computador, podendo se conectar com seus alunos por e-mail entre outros meios 

de comunicação digitais. Pelos dados coletados os professores em formação ainda 

precisam trilhar esse caminho, para também se iniciar em atividades que envolvam a 

Educação à Distância. Mas, vale salientar que estão já com o uso do e-mail e 

acessando o mesmo por mais de três vezes por semana. Isso pode significar que 

em pequenos passos rumo ao uso das tecnologias, poderão com o passar do tempo 

incorporá-las as suas atividades diárias em sala de aula.  

Hoje são disponibilizados cursos e formações na área tecnológica para os 

professores com intuito de auxiliar na preparação das aulas, visando a 

aprendizagem dos alunos. Pelas respostas coletadas as tecnologias utilizadas são 

as mais comuns e na maior parte englobam: televisores, rádios, DVDs, 

computadores e datashows. Isso demonstra que é necessário ampliar o 

conhecimento sobre o uso de outras tecnologias, assim como utilizar estas da 

melhor forma possível.  

Foi bastante importante as respostas dadas quanto as contribuições, pois cada 

vez mais é reafirmado o que autores como Sampaio e Leite (2008), Almeida (2000), 

Behrens (2000) e Almeida e Valente (2011) dizem quando abordam que o uso das 

tecnologias é um diferencial positivo para a aprendizagem dos indivíduos. 

O PARFOR como um curso de formação de professores oferta disciplinas que 

versam sobre a utilização das tecnologias na sala de aula como meio de incentivo a 

utilização destas, nas práticas dos professores, oportunizando um estudo mais 

aprofundado sobre o uso das TICs, no cotidiano de sala de aula destes professores 

em formação. Possibilitando ainda uma maior compreensão de como utilizá-las, 

criando assim situações enriquecedoras e desafiadoras.    

Diante do exposto ao longo deste trabalho percebeu-se a necessidade de 

novos estudos para que possamos entender quais as maiores dificuldades dos 

professores em relação às tecnologias, e auxiliá-los com cursos de formação e 

aperfeiçoamento que visem tornar comum o uso de tecnologias da informação e 

comunicação como ferramentas de apoio da prática pedagógica diária.
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APÊNDICE 1 

Questionário Semidirigido 

 

 

 


