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RESUMO  
 

A presente investigação teve por objetivo analisar as concepções dos 
licenciandos acerca da utilização de tecnologias digitais de comunicação e 
informação –TDIC como auxílio nas metodologias a serem utilizadas em sua 
futura prática docente. Pretendeu-se, ainda, identificar as dificuldades dos 
licenciandos em relação ao uso dessas tecnologias no planejamento de suas 
aulas, e apresentar-lhes diferentes metodologias de ensino que façam uso 
dessas tecnologias. De abordagem qualitativa, com aspectos da pesquisa 
exploratória, fundamentou-se nas ideias de Ponte (1992), Nascimento (2007), 
Moran (2012), Marinho (2014) e Kenski (2008), dentre outros. Para atingir os 
objetivos propostos, três questionários foram aplicados aos licenciandos 
participantes: um para analisar os perfis desses licenciandos, e os outros dois 
referentes às concepções que possuem em relação ao uso dessas tecnologias 
na educação, um aplicado antes e o outro depois dos Minicursos realizados, 
com o uso, em Laboratório de Informática, de diferentes dispositivos 
tecnológicos para sua futura prática pedagógica. Os dados coletados foram 
analisados à luz da análise de conteúdo de Bardin (2009). Observou-se que os 
licenciandos têm a noção de que os alunos hoje estão atualizados frente às 
novas tecnologias, e sentem que é necessário que sejam bem preparados para 
atuar em sala de aula. Ainda ficou claro que grande parte desses futuros 
professores reconhecem a importância do uso das TDIC e demonstram 
interesse em utilizar essas tecnologias na prática pedagógica, embora alguns 
apresentem resistência a esse uso. Desse modo, ao que parece, cabe às 
universidades, nos cursos de formação inicial de professores, realizarem um 
trabalho constante e persistente na formação dos licenciandos para que 
possam vislumbrar novas práticas no interior das escolas permeadas pelas 
TDIC. Aos licenciandos e licenciados caberá transpor os limites do comodismo 
em relação à formação continuada e buscar sempre novos caminhos de 
utilização das TDIC no processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com 
a evolução tecnológica da sociedade. 
 
Palavras-chave: Concepções dos Licenciandos. Formação Inicial de 
Professores. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Ensino 
Fundamental e Médio. 
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ABSTRACT  
 
 
This research aimed to analyze the conceptions of the teachers-to-be 
concerning the use of digital information and communication technologies - 
DICT - to help with the methodologies to be used in their future teaching 
practice. The aim was also to identify the difficulties of the future teachers in 
relation to the use of these technologies in planning their lessons, and 
introduce them to different teaching methodologies that make use of these 
technologies. The research used a qualitative approach, with aspects of 
exploratory research, and was based on the concepts of Ponte (1992), 
Nascimento (2007), Moran (2012), Marinho (2014) and Kenski (2008), among 
others. To achieve the proposed goals, three questionnaires were given to the 
undergraduates that agreed to participate: one to review the profiles of these 
licensees, and two others relating to their concepts regarding the use of these 
technologies in education; one applied before, and the other after the mini- 
courses carried out, with the use, within a computer lab, of different 
technological devices for their future teaching practice. The collected data were 
analyzed according to Bardin's content analysis (2009). It was observed that 
the licensees have the notion that the students today are up to date in the face 
of new technology, and feel that they need to be well prepared to work in the 
classroom. Yet, it was clear that many of these future teachers recognize the 
importance of the use of the DICTs, and show interest in using these 
technologies in pedagogical practice, although some develop resistance to 
such use. Thus, it seems, it is up to the universities, in the initial training 
courses for teachers, to perform a constant and persistent work in the training 
of the future teachers, so that they can envision new practices within schools 
permeated by DICTs. Undergraduates and graduates will have to transpose 
the limits of indulgence with regard to continuing education, and always seek 
new ways to use the DICTs in the process of teaching and learning, according 
to the technological development of society. 
 
Keywords: Conceptions of the future teachers. Initial teachers’ training. Digital 
information and communication technologies. Fundamental and Secondary 
Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na modernidade, houve a ascensão de uma nova classe social e o 

estabelecimento de um novo modelo econômico, o capitalismo e, com isso veio 

o surgimento das tecnologias que se revelaram de grande importância no meio 

social como um todo. Nesse contexto, não há como dissociar tecnologia e 

educação, pois, o uso de dispositivos tecnológicos nas metodologias de ensino 

já é uma realidade. Entretanto, a adaptação ao novo tem gerado resistência por 

parte de alguns professores que insistem em resistir ao avanço tecnológico. 

Gatti (1993) evidenciou em seu estudo que há resistência por parte dos 

professores em relação às inovações: 

Sempre que uma inovação surge no horizonte dos educadores, 
observa-se, em algumas, deslumbramento em função das 
possibilidades aventadas por essas inovações e, em outros, ceticismo 
crônico provocado que pela decepção que professores diretores e 
técnicos em Educação vêm acumulando com as políticas e propostas 
educacionais mal implementadas ou descontinuadas pelos 
sucessivos governos, quer pela acomodação natural que temos a 
nossas funções e pelo incômodo que inovações podem provocar, na 
medida em que estas exigem alterações no comportamento e uso de 
espaço e tempo já bem cristalizados (p.22). 

 

Segundo Kenski (2007) nos tempos atuais a tecnologia está presente 

em todo lugar, sendo fundamental na educação. Educação segundo o 

dicionário Aurélio é o “[...] processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor 

integração individual e social” (FERREIRA, 1999, p. 718). Para definição de 

tecnologia podemos expor como “um conjunto de conhecimento, especialmente 

de princípios científicos, que se aplica a um determinado ramo de atividade” 

(FERREIRA, 2011, p. 846). Para construir as bases da educação é preciso que 

haja a integração entre conhecimento, hábitos, valores e comportamentos do 

grupo para que se aprenda e se ensine e que se utilize a tecnologia. É também 

possível ver a relação entre educação e tecnologia de outro ângulo, o da 

socialização e inovação. As tecnologias devem ser compreendidas antes de 

serem usadas como recursos educacionais e incorporados nos ambientes de 

aprendizagem. É preciso ter conhecimento do que se está utilizando para 
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ensinar. Sempre que é lançado algo novo, deve-se explorar todos seus 

recursos (KENSKI, 2007). 

Ribeiro, Castro e Regattieri (2007) defendem a atual importância e a 

necessidade de integração das tecnologias nas práticas pedagógicas, em 

especial as tecnologias digitais da informação e comunicação, considerando 

que elas estão cada vez mais presentes no cotidiano, essencialmente dos 

jovens, e que sua aplicação na educação, no trabalho e em outros contextos 

relevantes, é uma competência básica a ser propiciada pelos educadores no 

conjunto do currículo escolar e das disciplinas. Assim, na educação, as TDCI 

precisam ser utilizadas, de modo consciente, para que reorientem os processos 

de descobertas, relações, valores e comportamentos (KENSKI, 2007). Essas 

modificações devem ser realizadas com cuidado, pois segundo Marinho (1998, 

p.11) 

[...] é preciso estar atento para o fato de que uma necessidade de o 
professor romper com o passado, abandonando práticas arraigadas, 
não deve significar, de forma alguma, fechar seus olhos e 
desconhecer suas experiências anteriores. Essas experiências serão 
elementos importantes na construção de uma nova prática 
pedagógica.  

 

A introdução de novas tecnologias em um ambiente escolar não se 

restringe apenas em adicionar no meio de aprendizagem recursos, ferramentas 

ou mesmo produtos ligados à tecnologia. A introdução desses recursos é uma 

realidade para os docentes. O que se percebe é que o ensino por meio de um 

vídeo, por exemplo, é mais interessante aos olhos dos alunos do que a 

utilização de um livro, porém estes livros podem ser tornar mídias digitais num 

futuro muito próximo (BELINTANE, 2002). 

De acordo com Ferreira (2008) é possível entender o computador como 

uma máquina que seduz alguns e causa uma resistência ao seu uso em outros. 

Essa questão de resistência por parte dos docentes é por verem o computador 

com certa desconfiança e temerem que o computador venha substituí-los. Para 

essa autora, há ainda aqueles professores que usam o computador em sua 

vida diária mais ainda não sabem como introduzi-lo em sua prática de sala de 

aula. Outros, contudo, usam o computador em sala de aula apenas para tornar 

a aula diferente, todavia nada mais produtiva por causa do uso dessa máquina. 
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Nesse contexto tecnológico, a educação ganha novos rumos e a escola 

ganha força, para atender aos novos objetivos do ensino. O uso de diferentes 

meios tecnológicos é indispensável para o desenvolvimento da educação. É 

preciso entender como as TDIC podem auxiliar o processo educativo. Como 

tecnologia educacional se entende o conjunto de procedimentos ou técnicas 

que intentam auxiliar os processos de ensino e de aprendizagem servindo-se 

de diferentes meios de instrumentalização, simbólicos ou organizadores e de 

suas transformações culturais (KENSKI 2008). 

Almeida (1998) apresenta os desafios para os educadores: o 

computador é um patrimônio transcultural e sua utilização de forma crítica na 

educação deve ocorrer por meio de análises das questões que angustiam esta 

dimensão da cultura brasileira. Dessa forma, um desafio é que os educadores 

precisam desenvolver a crítica no uso da informática na educação e o outro 

desfio é manter o equilíbrio entre: reflexão, competência e tempo.  

Na colocação de Santos, Rosa e Melo (2012) a reflexão é do professor 

sobre a complexidade e superação do analfabetismo digital encontrado em sala 

de aula hoje. A escola tem por objetivo preparar os alunos para o mercado de 

trabalho e assim é preciso que o professor seja um profissional que leve até a 

sala de aula as atualizações das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC). Em se falando de competências dos professores para o 

uso das TDIC na educação é preciso uma reorientação sobre o próprio papel 

frente aos alunos. Para Kenski (1998) as tecnologias digitais colocam em cena 

novos contextos educacionais, não visando somente o uso de novo 

equipamentos tecnológicos. Ainda refere aos impactos na formação docente, 

sugerindo que tenha tempo e oportunidades para interagir com as TDIC e seja 

consciente nas suas escolhas e usos. 

Assim sendo, é preciso refletir acerca da necessidade e da importância 

das tecnologias digitais na educação, pois são meios propícios para preparar 

os professores e alunos, num contexto onde o avanço tecnológico é rápido e 

constante. Para que se alcance o sucesso escolar é preciso, portanto, que a 

escola abra suas portas para as tecnologias e todos os seus dispositivos, de 

modo que sejam utilizados como ferramentas positivas no processo de ensino 

e de aprendizagem. 
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Grande parte das tecnologias é utilizada na educação como auxiliar, do 

início ao fim do processo educativo, pois quando bem utilizadas podem induzir 

profundas mudanças na educação. Para Kenski (2007), usar essas tecnologias 

no ensino pode alterar profundamente a comunicação entre os participantes e 

com isso também a natureza do processo educacional. Para que possa usar 

uma TDIC em sala de aula o professor deve reconhecer que ele é o mediador 

da aprendizagem e que essas tecnologias são apenas um dispositivo facilitador 

para a aprendizagem. O professor precisa refletir sobre o uso destes recursos, 

seus pontos positivos e negativos e reconhecer que não basta levar um 

dispositivo tecnológico para a sala de aula sem que possa realmente fornecer 

algo de melhor para a aprendizagem dos alunos. Aderir ao uso das tecnologias, 

no entanto, exige uma formação inicial e continuada dos professores que 

ampare a prática pedagógica com o uso das TDIC. 

Nesse contexto, o professor está sendo convidado a exercer mudanças 

radicais. Segundo Brito e Purificação (2008) o professor é aquele que após 

adquirir um nível de cultura para exercer o desempenho de sua atividade, irá 

guiar o ensino e a aprendizagem, a prática pedagógica. Desse professor que 

vem há muito tempo utilizando em sua principal prática pedagógica e recurso 

disponível, somente a lousa e o giz para passar a seus alunos o conteúdo que 

ministra, mudanças estão sendo solicitadas com a chegada das TDIC, como o 

computador, tablets, câmera, projetores, lousas eletrônicas e principalmente os 

celulares (GOMES, 2015).  

O papel do professor será o de educador, de mediador na construção do 

conhecimento, em guiar o aluno na sala de aula utilizando as TDIC, assim 

como um dia um professor introduziu um livro e passou a lidar de forma 

diferente com o conhecimento. Para Brito e Purificação (2008) nenhuma 

intervenção pedagógica harmonizada com a sociedade contemporânea será, 

com novas invenções dos dias atuais, tão eficaz sem a colaboração do 

professor e sua participação pela busca da emancipação da sociedade. 

Por um lado, os docentes precisam compreender que hoje seus alunos 

já não são como os alunos de tempos atrás, atentar para o fato de que os 

alunos da atualidade se comunicam com textos digitais, não mais impressos e 

que para despertar a atenção deles nas aulas é preciso oferecer aulas 

incentivadoras do ponto de vista do uso das TDIC e de ambientes virtuais. De 
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outro lado, os alunos de hoje são alunos que integraram as tecnologias 

disponíveis, alunos “diferentes”, alunos com novas características. Esses 

alunos conseguem dividir diferentes tarefas ao mesmo tempo, utilizar vários 

tipos de tecnologias disponíveis, ouvir diferentes sons, ver imagens e vídeos 

(ALDA, 2012). Nessa direção Kenski (2007) afirma que os docentes se 

deparam hoje nas salas de aula com esses alunos que representam uma 

sociedade moderna, não apenas uma geração de jovens. 

 Esses jovens têm à sua disposição, na rede internet, segundo Santos 

(2003), diferentes tecnologias educacionais. As universidades têm utilizado os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem- AVA, que consistem em recursos 

tecnológicos disponíveis nas redes de internet. Trata-se de um local virtual 

onde estão disponibilizadas ferramentas que permitem a interação de alunos e 

professores para o ensino e a aprendizagem. Almeida (2003) evidencia não 

haver aproveitamento do potencial de interatividade oferecido pelas TDIC na 

criação de condições facilitadoras da interação entre os atores do processo 

educativo. Esses ambientes possibilitam oferecer uma sala de aula virtual para 

o acompanhamento dos alunos e as realizações de busca de recursos que 

auxiliem na aprendizagem. Os AVA rompem os limites da sala de aula física e 

favorecem a formação de comunidades virtuais de ensino-aprendizagem. 

O uso das diversas formas de tecnologias empregadas na educação 

passa a ser fundamental para que o ensino ganhe em termos de qualidade, 

mas sempre tendo um docente para melhor orientar o aluno, havendo assim 

uma aprendizagem de qualidade. As diferentes formas de usar a tecnologia na 

educação proporcionam o uso de diversos recursos tecnológicos, dentre os 

quais, o computador, a internet, os softwares educativos, os tablets, os 

aparelhos celulares. 

Considerando esses pressupostos emergem algumas questões: 

estariam os cursos de licenciatura formando os alunos com vistas a utilizar as 

TDIC em sala de aula? Como os licenciandos concebem a utilização de 

tecnologias digitais de comunicação e informação em sala de aula? 

Nessa direção, este estudo tem por objetivo, analisar as concepções dos 

licenciandos acerca da utilização de tecnologias digitais de comunicação e 

informação como auxilio nas metodologias a serem utilizadas em sua futura 

prática docente. Pretende-se ainda, identificar as dificuldades dos licenciandos 
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em relação ao uso dessas tecnologias no planejamento de suas aulas e 

apresentar-lhes diferentes metodologias de ensino que façam uso dessas 

tecnologias. 

Além desta introdução, na seção 2 são apresentadas as considerações 

teóricas que subsidiam a realização deste estudo. A seção 3 aborda a 

metodologia que foi utilizada nesta investigação. Já a seção 4 traz as análises 

e discussões sobre os temas que emergiram dos dados coletados, com foco 

nas concepções dos licenciandos pesquisados sobre o uso das TDIC e por fim 

na Seção 5 encontram-se as considerações finais desta dissertação. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

O uso das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC) é 

de grande importância para o ser humano, desde a concepção da tecnologia 

para caçar e criar o fogo, até os dias atuais, em que a tecnologia auxilia o 

homem nas diferentes necessidades enfrentadas, em diversas áreas, como a 

medicina, a engenharia, o transporte, a comunicação, a educação, dentre 

outras.  

Atualmente, os indivíduos acompanham uma evolução tecnológica 

acelerada, no que tange ao desenvolvimento dos meios de informação e 

comunicação, e, o que se tem notado é uma atenção especial que está sendo 

dada para o computador, a informática e a Internet. Segundo Kenski (2008, 

p.15), as tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana, porém nas 

escolas brasileiras, esse processo de implantação do uso das TDIC ainda é 

recente. Há escolas em que foram deixadas de lado as enciclopédias 

impressas, e seu uso foi substituído pelas enciclopédias digitais e pela 

pesquisa em portais acadêmicos virtuais.  

Os recursos tecnológicos que deixam as aulas mais atrativas, como os 

projetores multimídias também chamados de data show, por exemplo, e, em 

muitas escolas, as lousas interativas já estão sendo utilizados. Os alunos, 

professores e pesquisadores passaram a pesquisar informações disponíveis na 

internet para a realização de seus trabalhos, que veio revolucionar os modos 

tradicionais de aprender e de ensinar. Assim, o que se nota é que já existem 

diversos meios tecnológicos que estão sendo usados na educação. Mas como 

teria sido essa inserção das tecnologias na educação no Brasil? 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  

 

O início do uso de tecnologias digitais de comunicação e informação na 

educação no Brasil, segundo Nascimento (2007), se deu em 1971, em um 

Seminário na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, que 

contou com a participação e colaboração da Universidade de Darmouth dos 
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Estados Unidos. Nesse Seminário surgiu a oportunidade de discussão sobre o 

uso de tecnologia (computadores) para o ensino de Física. 

Muitas outras universidades também acataram essa discussão sobre o 

uso de tecnologias no ensino, sendo as pioneiras a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A Universidade Federal 

do Rio de Janeiro foi uma das pioneiras a utilizar o computador em sala de 

aula, onde, em 1966, foi criado o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) 

transformado em Instituto Tércio Pacitti em novembro de 2011 (NASCIMENTO, 

2007). 

No ano de 1973 o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 

(NUTES) e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional (CLATES) 

da UFRJ passaram a utilizar a informática como tecnologia educacional para os 

alunos em aula de Química. Já em 1975 na Unicamp foi escrito um documento 

sobre a coordenação do professor Ubiratan D´Ambrosio denominado 

“Introdução de Computadores nas Escolas de 2° Grau”. A partir disto a 

Unicamp seguiu como uma referência no Brasil no assunto de tecnologias na 

educação. Também no final dessa década o governo brasileiro buscando 

informatização da sociedade criou os órgãos: Comissão das atividades de 

Processamento Eletrônico (CAPRE), Empresa Digital Brasileira (DIGIBRAS) e 

a Secretaria Especial de Informática (SEI), um órgão de fiscalização das ações 

tecnológicas na educação (NASCIMENTO, 2007, p.13). 

No ano de 1979, a Secretaria Especial de Informática (SEI) apresentou 

uma proposta aos setores educacionais, agrícola, da saúde e industrial, 

apontando o direcionamento de recursos computacionais nas atividades 

realizadas. Já em 1980, a SEI criou uma Comissão Especial de Educação 

intentando arrecadar subsídios, elaboração de normas e diretrizes para a essa 

área (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008). Até o início da década de 1980 outras 

experiências educacionais foram realizadas utilizando computadores de grande 

porte. 

Moraes (1997) relata que em 1981, a Universidade de Brasília realizou o 

Primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação que contou com a 

participação de especialistas nacionais e internacionais que verificaram a 

importância de acompanhar o uso de tecnologia na educação. De acordo com 
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palavras de Brito e Purificação (2008, p.71), o I Seminário Nacional de 

Informática na Educação (SEI, MEC, CNPq) recomendou: 

[...] as atividades da informática educativa devem ser batizadas 
por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade 
brasileira; os aspectos técnico econômicos devem ser 
equacionados não em função das pressões de mercado, mas 
dos benefícios sócio educacionais; não se deve considerar o 
uso de recursos computacionais como nova panaceia para 
enfrentar os problemas de educação; deve haver a criação de 
projetos-piloto de caráter experimental com implantação 
limitada, objetivando a realização de pesquisa sobre a 
utilização da informática no processo educacional. 

 

Essas recomendações passaram a influenciar e guiar a condução de 

políticas nessa área, dentre as quais podem ser citadas: 

 Importância de que o uso de tecnologia na educação brasileira 

fosse marcado por valores culturais, sócio-políticos e 

pedagógicos. 

 A necessidade do prevalecimento da questão pedagógica sobre 

as questões tecnológicas no planejamento das ações. 

 O uso do computador como meio de se ampliar as funções do 

docente e não de substitui-lo (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008). 

 

Em 1982, foram elaboradas as diretrizes ministeriais, estabelecidas no 

III Plano de Educação e Cultura, que confirmaram a importância da atualização 

de conhecimento técnico-cientifico (NASCIMENTO, 2007). Foi realizado nesse 

ano, na Universidade Federal da Bahia, o II Seminário Nacional de Informática 

na Educação que teve como objetivo preparar novos projetos pilotos em 

relação às reflexões dos especialistas; e foi recomendado que o computador 

fosse usado como uma ferramenta de auxílio para o aluno e suas habilidades 

intelectuais. Esse Seminário contou com a participação: 

[...] de pesquisadores das áreas de educação, sociologia 
informática e psicologia. Recordações: os núcleos de estudos 
devem ser vinculados às universidades, com caráter 
interdisciplinar, priorizando o ensino de 2 grau , não deixando 
de envolver outros grupos de ensino; os computadores devem 
funcionar como um meio auxiliar do processo educacional, 
devendo se submeter aos fins da educação e não determiná-
los; o seu uso não deverá ser restrito a nenhuma área de 
ensino; deve-se priorizar a formação do professor quanto aos 
aspectos teóricos, participação em pesquisa e experimentação, 
além do envolvimento coma tecnologia do computador e, por 
fim, a tecnologia a ser utilizada deve ser de origem nacional 
(BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 71) 
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Nascimento (2007) descreve que no ano de 1983 surgiu o projeto 

Educação com Computadores (Educom), que visava à implementação de 

centros-pilotos com infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas. 

Também neste ano criou-se o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada a 

Educação (NIED) da Unicamp com apoio do Ministério de Educação e Cultura 

(MEC), tendo o projeto Logo (um software especifico usado para a educação) 

como referência.  

Também em 1983, relata Nascimento (2007), foi criada a Comissão 

Especial de Informática na Educação (CEIE), ligada à SEI, ao Conselho de 

segurança Nacional (CSN) e à presidência da República. Dessa comissão 

faziam parte membros do MEC, da SEI, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento cientifico e tecnológico (CNPq), da Finep – inovação e 

pesquisa e da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FUNTEVÊ), que 

tinham como missão desenvolver discussões e implementar ações para levar 

os computadores às escolas públicas brasileiras. Foi criado o projeto Educom, 

a primeira ação oficial e concreta para levar os computadores até as escolas 

públicas. Foram criados também cinco centros-piloto, responsáveis pelo 

desenvolvimento de pesquisa e pela disseminação do uso dos computadores 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Em 1984, o Centro de Informática (CENIFOR) do MEC assumiu a 

direção para a implantação, coordenação e supervisão do projeto Educom e 

ainda nesse mesmo ano o próprio MEC tomou frente no processo de 

informatização da educação brasileira, alegando que se tratava de questões 

pedagógicas, firmando assim os primeiros convênios para a implantação dos 

centros-piloto. No período de cinco anos de existência, o projeto Educom 

produziu: 4 teses de doutorado, 17 dissertações de mestrado, 5 livros, 165 

artigos publicados, mais de 200 conferencia e palestras, vários cursos de 

extensão, especialização e treinamento de professores, vários softwares 

educacionais, assessoramento técnicos e programas em cooperação técnica 

nacional e internacional (NASCIMENTO, 2007, p.18). Brito e Purificação (2008) 

referem à oficialização dos centros de estudo do projeto Educom, que 

contavam com os recursos financeiros oriundos do Finep, do Funtevê e do 

CNPq. Participaram desse projeto as universidades: UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
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UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), UFRGD (Universidade Federal 

de Campinas) (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008. p. 72). 

No ano de 1985, com o fim do governo militar, houve mudanças 

profundas na administração federal influenciando os rumos políticos e 

administrativos no Brasil (NASCIMENTO, 2007). Assim, em 1986 iniciou uma 

nova fase e foi criado o Comitê Assessor de Informática na Educação (CAIE) 

que aprovou o Programa de Ações Imediatas em Informática na Educação de 

1° e 2° graus. Nesse ano também foi realizado o I Concurso Nacional de 

Software Educacional. Esse CAIE, no ano de 1987 criou o Projeto FORMAR, 

sob a coordenação de especialistas da do NIED/Unicamp (MORAES, 1997).  

Para que o Brasil adquirisse experiência ou conhecimento técnico-

científico o Ministério da Educação iniciou ações para o desenvolvimento de 

pesquisas nas universidades, para posterior disseminação de seus resultados 

e ainda a capacitação dos professores dos sistemas estaduais de ensino 

público. O início da capacitação dos professores foi feito pelo Projeto 

FORMAR, através da Unicamp e contou com a colaboração dos vários centros-

piloto do Projeto Educom. Os professores formados nessa capacitação tiveram 

como compromisso principal projetar e implantar, junto à Secretaria de 

Educação, um Centro de Informática Educativa - CIEd, mediante apoio técnico 

e financeiro do Ministério da Educação que, por sua vez, não pretendia impor 

mecanismos e procedimentos, apenas oferecer o respaldo necessário à 

consecução dos objetivos colimados (NASCIMENTO, 2007, p.22). 

No ano de 1986 e 1987 houve a criação do Comitê Assessor de 

Informática para Educação de 1° e 2° graus, subordinado ao MEC, visando 

expor os rumos que a tecnologia nacional na educação poderia seguir a partir 

do projeto Educom. Como principais ações desse Comitê: realização de 

concursos nacionais de tecnologias e softwares educacionais; redação de um 

documento sobre a política por eles definida; implantação de Centros de 

Informática Educacional (CIEs) para atender cerca de 100.000 usuários, em 

convênio com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação; definição e 

organização de cursos de formação de professores dos CIEs e avaliação do 

Projeto Educom (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008. p. 72). Nesse âmbito, ainda no 

ano de 1987 ocorreram as seguintes ações: 
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[...] Elaboração do Programa de Ação Imediata em Informática na 
Educação, o qual teve, uma das suas principais ações, a criação de 
dois projetos: Projeto Formar, que visava à formação de recursos 
humanos, e o Projeto CIED, que visava à implantação de Centros de 
Informática e Educação. Além dessas duas ações, foram levantadas 
as necessidades dos sistemas de ensino relacionadas à informática 
no ensino de 1 e 2 graus, foi elaborada a Política de Informática 
Educativa para o período de 1987 e 1989e, por fim, foi estimulada a 
produção de softwares educativos. O projeto CIED desenvolveu-se 
em três linhas: Cies (Centros de Informática na Educação Superior); 
Cied (Centros de Informática na Educação de 1 e 2 graus e Especial); 
CIET (Centros de Informática na Educação Técnica). 

 

Esse projeto, em sua primeira etapa, foi destinado à formação de 

profissionais para atuarem nos diversos centros de informáticas educativa, os 

quais eram responsáveis por implantar nas Secretarias de Educação um 

Centro de Informática Educativa, o CIED (NASCIMENTO, 2007). 

Nos anos seguintes foram criados mais de dezessete CIED em 

diferentes estados brasileiros que objetivavam atender alunos e professores de 

1° e 2° graus e de educação especial, além de possibilitar o atendimento à 

comunidade em geral, passando a ser um centro multiplicador de tecnologias 

na educação (NASCIMENTO, 2007). 

No ano de 1989 ocorreu a criação do Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE) com a finalidade de desenvolver a informática no Brasil 

utilizando projetos e atividades, apoiados em fundamentação pedagógica 

sólida e atualizada de modo a assegurar a unidade política técnica e cientifica 

(NASCIMENTO, 2007). Esse mesmo autor ainda relata que no início dos anos 

1990 foi aprovado o Plano Nacional de Informática e Automação (PLANIN). 

 Brito e Purificação (2008) relatam que de 1997 a 2008 surgiram novas 

ações como a Criação do Programa Nacional de Informática da Educação 

(ProInfo), projeto que visava à formação de Núcleos de Tecnologias 

Educacionais-NTEs, em todos os estados do país. Estes núcleos eram 

formados por professores que vieram de capacitações de pós-graduação 

ligados à tecnologia educacional. Referem a diversos projetos estaduais e 

municipais de informática na educação vinculados ao ProInfo\Seed\Mec. O 

ProInfo foi criado em abril de 1997, pela portaria n° 522 do MEC e visa o uso 

pedagógico da informática na educação nas redes públicas de ensino Médio e 

Fundamental (NASCIMENTO, 2007, p. 32).  



25 
 

O ProInfo funciona de modo descentralizado e é supervisionado pelo 

governo federal e operado pelos governos estaduais e municipais cujo o 

principal papel é introduzir as TDIC nas escolas públicas. O próprio site1 do 

MEC refere que o ProInfo consiste em um  

[...] programa educacional com o objetivo de promover o uso 
pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O 
programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 
conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e 
municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os 
laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e 
tecnologias (BRASIL, 2015). 

 
 
 

Segundo o site 2  FNDE atualmente após verificar projeto de 2005 o 

governo investigou a possibilidade de adotar computadores portáteis nas 

escolas, que visava utilizar um computador por aluno. Com intuito de 

intensificar o uso das TDIC nas escolas o projeto “Um Computador por Aluno” 

(UCA) foi criado. No âmbito desse projeto os alunos da rede pública receberam 

computadores portáteis (laptops). Deste modo, trata-se de um projeto que veio 

complementar as ações do MEC relativas às TDIC, tendo em vista o uso dos 

laboratórios de informática na rede pública de ensino fundamental e médio, 

disponibilização e produção de objetos educacionais na internet no âmbito do 

ProInfo integrado. Embora reconhecessem a viabilidade desse projeto em 2007 

só houve a primeira compra de computadores portáteis (laptops) em 2008, 

devido ao alto preço. Foram comprados 150 mil aparelhos que beneficiaram 

mais de 300 escolas brasileiras.  

Atualmente, esse projeto recebe o nome de Programa “Um Computador 

por Aluno” (PROUCA) 3 . O Prouca tem com o objetivo “a inclusão digital 

pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de 

alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de 

computadores portáteis denominados laptops educacionais”. Esse Programa 

foi instituído pela Lei n° 12.249, de 14 de junho de 2010, mediante a utilização 

de laptops educacionais (computador portáteis). Desenvolvido especialmente 

para o ambiente escolar o equipamento adquirido possui um sistema 

                                            
1 Fonte: MEC. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo> acesso em 10 Dez 2015 
2  Fonte: MEC. Disponível em: http://painel.mec.gov.br/painel/detalhamentoIndicador/detalhes/pais/acaid/100. Acesso 
em: 10 de Dez. 2015 
3  Fonte: MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-
proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca. Acesso em 10 de Dez. 2015 
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operacional especifico e com características físicas que vieram para facilitar 

seu uso no ambiente escolar e que garantem a segurança dos estudantes. O 

Prouca é um registro de preços (RPN) do FNDE para que os próprios estados 

e municípios pudessem comprar por meio de financiamentos do Banco 

Nacional Desenvolvimento (BNDES) ou com seus próprios recursos.  

Também estão em andamento os projetos como Banda Larga para as 

escolas (PBLE)4. Lançado em 04 de abril de 2008 pelo governo federal através 

do Decreto 6424, o qual vem alterar o Plano Geral de Metas a Universalização 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (PGMU). 

Assim com assinatura do Termo Aditivo de Autorização de exploração de 

telefonia fixa, aquelas operadoras autorizadas fazem a troca de serviços 

telefônicos por instalação e infraestrutura de redes para o suporte de internet 

nos municípios brasileiros conectando assim todas as escolas públicas 

urbanas. Deste modo a gestão do programa é feita através da Secretaria de 

Educação Estaduais e Municipais em parceria com FNDE e conjuntamente 

pela Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

Este programa visa dar atendimento a todas as escolas públicas 

urbanas de nível fundamental e médio, participando assim dos programas E-

Tec Brasil (A Rede e-Tec Brasil é uma ação do Ministério da Educação e tem 

como foco a oferta de cursos técnicos à distância, além de formação inicial e 

continuada de trabalhadores egressos do ensino médio ou da educação de 

jovens e adultos), além das instituições públicas brasileira de apoio á formação 

de professores: Polos Universidade Aberta do Brasil, Núcleo de Tecnologia 

Municipal (NTM) e Núcleo de Tecnologia Estadual (NTE). Atuante com base de 

do censo da educação básica o PBLE, onde anualmente quando a lista de 

obrigações é atualizada através de novas escolas elegíveis para o 

atendimento. Fazendo parte deste programa as operadoras CTBC, Telefônica, 

OI/Br e Sercomtel.  

O ensino público ainda conta com o uso de tablets5 uma ação do Proinfo 

Integrado, um programa de formação direcionado ao uso didático-pedagógico 

das TDIC, no dia a dia escolar, realizando de forma articulada a distribuição de 

                                            
4  4  Fonte: MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-

proinfo/proinfo-programa-banda-larga-nas-escolas-pble. Acesso em: 10 de dez. 2015 
5  Fonte: MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-
proinfo/proinfo-tablets. Acesso em: 11 de dez. 2015 
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equipamentos tecnológicos nas escolas e oferta de conteúdos digitais e 

multimídia. Deste modo os tablets são distribuídos para os docentes de ensino 

médio. Como requisitos para definir como distribuir os tablets estabeleceram: 

ter internet banda larga, ser escola urbana de ensino médio, ter rede sem fio 

(wi-fi) e laboratório do Proinfo. Para adquirir esses tablets o pedido de 

aquisição na adesão ao Plano de Ações Articuladas (PAR) é incluído pelo 

estado. Posterior à adesão e a aprovação do PAR, o FNDE repassa o recurso 

correspondente aos estados. Assim, os próprios estados realizam a aquisição 

dos tablets diretamente com as empresas vencedoras do pregão e previsão de 

entrega dos tablets vai depender diretamente desses contratos serem firmados. 

 

2.2 A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES  

 

A formação de professores tem, cada vez mais, sido repensada no 

contexto acadêmico a fim de se adequarem à nova sociedade em que atuam 

(SEVERINO; PIMENTA, 2007). Porém, Costa (2012) relembra que, no Brasil, 

os cursos de formação inicial de professores, foram criados na década de 1930.  

Os cursos de formação de professores para as escolas secundárias 

foram generalizados para todo o país pelo decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 

1939, que estabeleceu a organização decisiva da Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil. O paradigma desse decreto-lei n. 1.190 se 

estendeu para todo o Brasil, constituindo o 

[...] modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1” adotado na 
organização dos cursos de licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros 
formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que 
compunham os currículos das escolas secundárias; os segundos 
formavam os professores para exercer a docência nas Escolas 
Normais. Em ambos os casos vigorava o mesmo esquema: três anos 
para o estudo das disciplinas específicas, vale dizer, os conteúdos 
cognitivos ou “os cursos de matérias”, na expressão de Anísio 
Teixeira, e um ano para a formação didática (SAVIANI, 2009, p.146). 

 
 

A partir da 1950, as mudanças sociais e políticas ocorridas, no Brasil, 

implicaram na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei 4.024 de 1961. O Capítulo IV dessa lei trata do Processo de Formação do 

Magistério, e evidencia alguns aspectos, dentre os quais, a formação de 

professores para o grau médio em Faculdades de Filosofia e em Institutos de 
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Educação. O Art. 59 desta Lei, regulamentou os Currículos Mínimos dos cursos 

universitários e a duração desses cursos por meio do Parecer Nº 262/62, 

dentre os quais os Cursos das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras 

(GUEDES, 2002). 

 Guedes (2002) diz que na década de 1960, amplas discussões nas 

universidades brasileiras intentaram traçar os caminhos a serem trilhados pela 

educação superior. Em início dos anos 1970, a promulgação da Lei 5692/71 

permitiu a formação de quadros de profissionais para o ensino de um modo 

geral.  

Na década de 1990 a educação brasileira passou por reformas, sendo 

marcada pela construção de documentos oficiais, leis, diretrizes e decretos 

embasados em recomendações internacionais dentre as quais o Fundo das 

Nações Unidas Para Infância (UNICEF), a Organizações das Nações Unidas 

(UNESCO) e o Banco Mundial. Assim a formação docente passou a ter uma 

importância estratégica na formação de professores mais bem preparados 

(GUEDES, 2002). 

Segundo Guedes (2002) a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em 1996, retrata questões que envolvem a formação docente, 

atribuindo assim a necessidade de repensar o processo de formação docente. 

Essa Lei determinou que a formação de professores para a educação básica 

aconteça em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em 

instituições de formação docente, acatando deste modo como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e séries iniciais a 

oferta em nível médio, na modalidade normal.  

Com a publicação dessa Lei, novas medidas foram tomadas em nível 

federal direcionando o sistema educacional no país, as quais visam definir uma 

política educacional de acordo com interesses próprios. Pode-se destacar 

neste conjunto de medidas, as Diretrizes para a Formação Inicial de docentes 

da Educação Básica, que tem como ponto principal a realização de uma 

análise da situação em que se encontra a educação brasileira quanto ao 

processo de formação de professores, tendo como hipótese que esses 

problemas na educação básica existem em função do mau preparo desse 

docente (GUEDES, 2002).  
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Nesse contexto, o processo educacional pode garantir a prática do 

exercício da cidadania, a formação para a introdução no mercado de trabalho, 

assim como a capacidade de desenvolver um projeto de vida com autonomia. 

Assim, a universalização do acesso à educação é apontada para a 

necessidade de uma formação direcionada à construção da cidadania e, para 

que essa tarefa seja executada é necessário que os professores de todos os 

níveis de ensino recebam uma formação cultural adequada capaz de auxiliá-lo 

nessa tarefa de construção do conhecimento do aluno (GUEDES, 2002). 

Este entendimento sobre formação de professores segundo Costa (2011, 

p.27) vem favorecendo a superação da realidade técnica que segue 

acompanhando historicamente os cursos de formação inicial de docentes. Esta 

visa uma outra visão de conhecimento e saberes no qual necessitam outro 

modo de ensinar e aprender completando a complexidade do dia a dia do 

professor. Para esse autor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

[...]trouxe, entre outras novidades, um conjunto de determinações 
referentes à formação dos profissionais da educação que, em grande 
parte, responderam a demandas discutidas por educadores e 
pesquisadores da área desde os anos de 1980. Apesar dessa relativa 
correspondência entre aspirações e determinações legais, não 
cessaram os debates acerca do tema, especialmente no que diz 
respeito à formação em nível superior de professores para a 
Educação Básica (p.27).  
 

 

Essas discussões apontam diretamente para os cursos de formação de 

professores e se firmam na regularização de reformas ou reformulação dos 

curriculos nos cursos de graduação envolvidos com essa formação. Para que 

se possa entender os acordos e desacordos acerca das instituições que 

formam docentes, Costa (2011) toma como referência alguns aspectos na 

LDBEN/96. Em um primeiro momento os Artigos do Título IV - Dos Profissionais 

da Educação, o destaque é o teor do Art. 62, que determina: 

[...]A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de Licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, LDBEN/96, p.16). 
 

 

Segundo Costa (2011), pela primeira vez, a legislação coloca 

claramente a exigência  de um curso de licenciatura de graduação plena, nas 
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instituições de Ensino Superior abrangendo a todos professores da Educação 

Básica. Sendo assim, os cursos de licenciatura passam a ter uma identidade 

própria que os difencia do bacharelado e deixa para traz o modelo vigente 

desde a década de 1930. Esse entendimento foi confirmado com a aprovação 

das resoluções do Conselho Nascional de Educação,quais sejam: Resolução 

CNE/CP 1/2002 e Resolução CNE/CP 2/2002.  

Outro aspecto da LBD discutido é o Artigo 61: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos:  
I - A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades (BRASIL, 1996). 

 

Nas palavras de Costa (2012), o parecer sobre formação inicial de 

docentes criado no Brasil após a LDBEN e publicado por meio das Resoluções 

CNE/CP 1/2002 e 2/2002 e das Diretrizes Nacionais específicas aos cursos, 

sugeriu algumas reflexões de maior extensão do que as anteriores promovendo 

assim uma reconstrução das licenciaturas e, logo, a adequação no pensamento 

dos professores que atuam nesses cursos de licenciaturas e das instituições 

que os oferecem. Desse modo, as Instituições de Ensino Superior (IES) do país 

todo, implantaram reformas inéditas nas estruturas curriculares desses cursos. 

Segundo Moreira (2001, p. 29), os conceitos, as ideias e os fenômenos 

mais gerais e inclusivos devem ser expostos detalhadamente na fase inicial do 

processo educacional e desta maneira servem de base conceitual para a 

aprendizagem subsequente.  

As Resoluções CNE/CP1/2002 e 2/2002 trazem uma nova visão sobre 

as licenciaturas, defendida pelo caráter de componente curricular atribuído às 

práticas. Desta forma, as 400 horas de prática que são estabelecidas nos 

Projetos Pedagógicos das licenciaturas são distribuídas durante os anos de 

duração dos cursos, passando a fazer parte dos demais componentes 

curriculares. Essa ênfase na prática como componente curricular permite 

perceber que propicia uma oportunidade de refletir sobre o processo inicial de 

construção da identidade profissional. Essas práticas permitem ao licenciando 

conviver no espaço de contato com a realidade educacional, possibilitando-lhe 

que se aproprie da complexidade do dia-a-dia da escola. É uma oportunidade 
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para uma formação com base na reflexão sobre a ação, sobre a construção 

dos saberes do professor no ambiente escolar com toda a sua problemática 

envolvente (LIBÂNEO; PIMENTA,1999).  

Com as determinações das DCN’S, os cursos onde formam futuros 

professores, colocaram em seus currículos, não somente a ampliação da carga 

horária no que diz respeito às práticas das atuações de professores, mas, 

principalmente, a perspectiva conferida às relações dialógicas entre teoria e 

prática. Outro aspecto das DCN’s é a importância de procedimentos que 

investigam e interpretam a realidade. Assim, o que sugerem é uma participação 

de todos os futuros docentes no ambiente da escola, sobretudo participação 

em trocas de experiências, qualificando em sua atuação, um processo 

continuado de formação. De acordo com Libâneo e Pimenta (1999, p. 267):  

As investigações recentes sobre formação de professores apontam 
como questão essencial o fato de que os professores desempenham 
uma atividade teórico-prática. É difícil pensar na possibilidade de 
educar fora de uma situação concreta e de uma realidade definida. A 
profissão de professor precisa combinar sistematicamente elementos 
teóricos com situações práticas reais. 

 

Essa concepção de formação de professores tem favorecido a 

superação da racionalidade técnica que vem historicamente seguindo os 

cursos de formação inicial de professores. Deseja assim uma outra visão dos 

conhecimentos e saberes que determinam outras formas, tanto de ensinar 

quanto de aprender, para dar conta das dificuldades do cotidiano escolar. O 

discurso das DCN’S direciona para um rompimento da lógica anterior, em que 

em um primeiro momento vem “a teoria e depois a prática, o que implica num 

repensar sobre a concepção de conhecimento e sua produção, distribuição e 

organização do Projeto Pedagógico dos cursos de Licenciatura” (COSTA, 2012, 

p.7). 

Muitos são os fatores envolvidos na formação de professores no sentido 

de melhorar essa formação: 

[...] implica instaurar e fortalecer processos de mudança no interior 
das instituições formadoras, respondendo aos entraves e aos 
desafios apontados. Para isso, não bastam mudanças superficiais. 
Faz-se necessária uma revisão profunda dos diferentes aspectos que 
interferem na formação inicial de professores, tais como: a 
organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos 
para que respondam às necessidades da atuação do professor, os 
processos formativos que envolvem aprendizagem e 
desenvolvimento das competências do professor, a vinculação entre 
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as escolas de formação inicial e os sistemas de ensino (BRASIL, 
2000). 

 

É preciso que os currículos dos cursos de formação abordem a 

necessidade de interação de diversas áreas do conhecimento. Na formação 

inicial, os docentes acabam por desenvolver competências que vêm ter 

relações com o domínio dos conteúdos a serem socializados, de suas diversas 

articulações e em diferentes contextos (BRASIL, 2002). Desse modo, a 

formação inicial com vistas à preparação profissional:  

[...] tem papel crucial para possibilitar que os professores se 
apropriem de determinados conhecimentos e possam experimentar, 
em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de 
competências necessárias para atuar nesse novo cenário. A 
formação de um profissional de educação tem que estimulá-lo a 
aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir na própria formação e 
a usar sua inteligência, criatividade, sensibilidade e capacidade de 
interagir com outras pessoas (BRASIL,2000, p.13).  

 

 

Como se pode notar a preparação de professores é um desafio a ser 

encarado. Os futuros professores ainda são preparados com base em modelos 

tradicionais em que os treinamentos de competências e habilidades técnicas 

para a utilização das TDIC. Entretanto, esse tipo de formação se distância da 

reconstrução de suas próprias formas de aprender e compreender a força que 

as TDIC possuem na criação de novas formas de ensinar e aprender (ALONSO 

et al, 2014). 

 Desta forma surge um cenário educacional com exigências para o qual 

os professores não foram e não estão sendo preparados. Dentre essas 

exigências são destacadas:  

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
Responsabilizar- se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; 
assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 
incentivar atividades de enriquecimento curricular; elaborar e executar 
projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas 
metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos 
de colaboração e trabalho em equipe (BRASIL, 2000, p. 22). 

 
À frente das novas demandas que são colocadas para o que se 

considera o perfil do professor contemporâneo, é necessário rever os modelos 

atuais de formação de professores, notadamente a inicial, fomentando e 

fortalecendo os processos de mudanças nas instituições formadoras; 

fortalecendo e aprimorando a capacidade acadêmica e profissional dos 



33 
 

docentes formadores; atualizando e aperfeiçoando os currículos frente às 

exigências colocadas; articulando a formação docente com as questões da 

escola na sociedade atual e com as modificações vigentes na organização 

curricular e pedagógica da educação básica no Brasil, de modo que os 

docentes sejam agentes dessas mudanças; e ainda a melhoria da oferta de 

recursos bibliográficos e tecnológicos nas instituições ou programas de 

formação docente (BRASIL, 2000).  

Essa melhoria na formação docente vai depender também de um 

sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo para todos os 

docentes; fortalecer os vínculos entre as instituições que integram o sistema 

educacional, as escolas e os docentes; estabelecer, discutir e implementar um 

sistema de avaliação e certificação dos cursos, diplomas e competências de 

professores em esfera nacional (BRASIL, 2000). 

 

2.2.1 A Formação Inicial dos Professores para o Uso das TDIC 

 

Existem muitos questionamentos que podem ser feitos quando se fala 

sobre a formação de professores e que tipos de formação esses profissionais 

vêm recebendo ao longo de sua vida acadêmica. Esses professores receberam 

uma formação similar à formação de professores de décadas atrás, 

caracterizando assim um “ignorar” aos avanços científicos que ocorreram no 

mundo e pela falta de relação entre essa formação e as reais condições que 

esses profissionais irão encontrar (STAHL, 1997).  

Inserir as tecnologias na prática pedagógica depende diretamente de 

um preparo do professor para essa nova realidade. Alonso (2014) menciona 

que, para que se possa ensinar com tecnologias é preciso aprender com 

tecnologias. O professor deverá ser um “aprendiz continuado” participando de 

redes de discussão que visam buscar coletivamente estratégias de 

reconstrução docente, um movimento permanente. Para que a formação dos 

docentes possa atingir os objetivos a que se dispõem, é preciso modificar o 

modo que vêm sendo formados os professores, deixando de lado falhas como: 

[...] a falta de vinculação com a prática e o saber docentes, 
superposição de conhecimentos sem compreensão interdisciplinar 
dos processos educativos; reprodução do modelo de aprendizagem 
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escolar; deficiente formação dos formadores de professores, 
modalidades inadequadas de ensino. É preciso também integrar 
formação inicial e continuada num único plano de formação 
(MERCADO, 1999, p. 106). 

 

Nessa direção, preparar o professor para viver a experiência de 

mudanças no ensino que ele proporcionará a seus alunos implica repensar nos 

princípios do uso das TDIC. A formação profissional do docente será realizada 

a partir de suas experiências com essas tecnologias em sua vida profissional. 

Assim, deve-se conservar tudo o que parece válido e ainda incorporar as TDIC 

nas práticas pedagógicas, de forma a torna-las significativas.  

O curso de formação inicial de professores precisa aproximar do 

professor a realidade que ele enfrentará na instituição escolar (ALONSO, 2014). 

Para tanto, é necessário a adequação dos currículos a essa realidade. Moran 

(2012) expõe que os currículos de muitas instituições são excessivamente 

rígidos, as disciplinas são isoladas e não há interação entre elas havendo 

assim pouca disponibilidade de tempo, espaço e organização de matérias. 

Muitos professores não conseguem lecionar utilizando as TDIC, porque muitas 

vezes, não foram preparados em sua formação inicial para trabalharem com 

essas tecnologias em sala de aula (MORAN, 2012). 

Ainda no sentido de formar professor inovadores, Alonso (2014) afirma 

que as TDIC tendem a ajudar a aprender e a ensinar, o professor não é um 

detentor do conhecimento, um centro único, não possuirá somente conteúdos 

em sua didática, terá novas formas de pensar e que podem ser construídas nas 

novas formas de ensinar. O professor precisa reconstruir sua identidade ou 

então construir uma nova identidade, uma nova forma de conviver em rede 

enfraquecendo assim as fronteiras fora e dentro da escola. A formação dos 

docentes deverá ser de modo que não sejam apenas os detentores do 

conhecimento e seus alunos não sejam apenas consumidores de informações 

e conteúdo 

Moran (2012) evidencia que é preciso que o professor aprenda a lidar 

melhor com tecnologias sofisticadas e tecnologias simples, que aprenda a lidar 

com conexões lentas ou ultrarrápidas. Estes professores não poderão se 

acomodar frente às mudanças que surgem para facilitar o trabalho pedagógico 

e para evitar ou superar o uso ingênuo dessas tecnologias, é importante que 
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possam conhecer as novas formas de aprender e de ensinar, assim como de 

comunicar, produzir e representar conhecimento, possibilitadas pelas TDIC, 

que favoreçam a democracia e a integração social (ALMEIDA; 2005). 

Para uma aproximação das TDIC com a formação do docente é preciso 

pensar nos currículos desses cursos: 

[...] A profissão de professor precisa combinar sistematicamente 
elementos teóricos com situações reais. Por essa razão, ao se pensar 
um currículo de formação, a ênfase na prática como atividade 
formadora aparece, à primeira vista, como exercício formativo para o 
futuro professor. Entretanto, em termos mais amplos, é um dos 
aspectos centrais na formação do professor, em razão do que traz 
consequências decisivas para a formação profissional (LIBÂNEO; 
PIMENTA, 1999, p. 267). 

  

É preciso assegurar que todos os docentes do curso de licenciatura 

tenham comprometimento com o estágio supervisionado e não somente o 

professor dessa disciplina no sentido de valorizarem atividades teórico-práticas. 

É possível se pensar no quão é difícil pensar na possibilidade de educar sem 

contar com uma situação concreta. Assim o trabalho do professor deve 

combinar elementos teóricos com situações práticas do dia a dia do licenciando 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999). Assim, a formação inicial de professores deve ir 

mais além, incluindo o uso das TDIC na prática pedagógica. Para Araújo (2005, 

p.23-24) 

[...] o valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua 
aplicação. Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser 
uma atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, 
dentro da perspectiva progressista, a construção do conhecimento, 
de modo a contemplar o desenvolvimento de habilidades cognitivas 
que instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, 
armazenam, manipulam e analisam as informações que sondam na 
Internet. 

 

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente de seu 

aproveitamento e a inclusão das TDIC no processo educacional implica em 

outras questões que muitas vezes passam despercebidas. Desse modo, utilizar 

as tecnologias em uma sala de aula deve ser algo de grande responsabilidade, 

pois faz que o professor preze, dentro da perspectiva progressista, a 

construção do conhecimento, de modo a contemplar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas que instigam o aluno a refletir e compreender, conforme 

acessam, armazenam, manipulam e analisam as TDIC na sala de aula 

(ARAÚJO, 2005). 
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O educador que está no processo de formação precisa pensar que os 

recursos tecnológicos disponíveis podem ser utilizados, tanto em sua formação, 

quanto em suas aulas futuras (PIMENTEL, 2007). Na formação inicial e na 

formação continuada de professores as TDIC exigem disposição para a 

pesquisa e leitura em diferentes formas, visto que a ação docente nos 

ambientes virtuais de aprendizagem requer mudanças metodológicas e 

percepção do que realmente significa ensinar e aprender. 

Marinho (2004, p. 27) coloca quatro objetivos que os professores de 

cursos de formação devem se atentar: 

Dar a conhecer as novas tecnologias da informação e comunicação 
(o que são e como funcionam); analisar sua articulação com os 
processos de ensino-aprendizagem (vantagens e desvantagens da 
aplicação da tecnologia no currículo); permitir que o futuro professor 
adquira habilidades mínimas no manejo de hardware e software; 
permitir uma mudança de atitudes do futuro professor em direção à 
inovação educativa, numa mudança de atitude através do 
conhecimento. 

 

Essa relevância dada ao uso das TDIC no ambiente escolar já foi 

preconizada pelo Ministério da Educação no ano de 2000, na Proposta de 

Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em 

cursos de nível superior, quando defendem a necessidade:   

[...] de inserir as diversas tecnologias da informação e das 
comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de 
professores, preparando os mesmos para a finalidade mais nobre da 
educação escolar: a gestão e a definição de referências éticas, 
científicas e estéticas para a troca e negociação de sentido, que só 
acontece na interação e no trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o 
sentido, será o mais importante e o professor precisará aprender a 
fazê-lo em ambientes reais e virtuais (BRASIL, 2000, p.32) 

 

A discussão foi no sentido de que, “se o uso de novas tecnologias da 

informação e da comunicação está sendo colocado como um importante 

recurso para a educação básica, evidentemente, o mesmo deve valer para a 

formação de professores” (BRASIL, 2000). Passados quatorze anos, não é 

difícil perceber a que velocidade essas tecnologias vêm sofrendo mudanças.  

De acordo com Marinho (2008) o computador em maior ou menor 

escala se encontra presente na vida de qualquer cidadão como um instrumento 

que facilita suas operações. Em sua linguagem própria o computador é a 

dominante de uma nova era e por isso é importante o preparo do professor 

para melhor lidar com este recurso tecnológico. No entanto, as universidades 
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ainda não adaptaram seus currículos para a formação direcionada ao uso das 

TDIC. De acordo com Alonso (2014, p.60) 

Nas universidades, por sua vez, mesmo com a disposição de um 
maior e mais variado rol de tecnologias, a sua utilização nas práticas 
pedagógicas ainda é limitada. São raras experimentações mais 
amplas e transversais nos currículos das graduações, incluindo os 
cursos de formação de licenciados. O que faz mover um nefando 
“círculo vicioso”: formação inicial pouco adensada sobre o uso das 
TDIC no processo educativo, redundando em práticas profissionais 
alheias a essa problemática. 

 

 Nesse contexto, em relação à necessidade da capacitação do docente 

que encontrará as TDIC nas salas de aula, o Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação a Distância, deu início em 2005 a um programa 

para formação continuada através das mídias, tendo em vista que esse projeto 

se voltou para a capacitação dos professores no uso da mídia informática e 

também à necessidade de utilização na formação inicial dos professores 

(TAROUCO; ÁVILA, 2007). 

Marinho (2008) afirma que a tecnologia deve ser encarada como um 

recurso necessário para a educação, algo motivador. Assim, no modelo de 

currículo de formação de integração das TDIC, a educação e a aprendizagem 

passam a ser de melhor objetividade. Para cada conteúdo a ser tratado é 

preciso que se busque a melhor tecnologia a ser usada. Norton (1992, apud 

MARINHO; LOBADO, 2004) estabeleceu que usando computadores e o 

conteúdo como veículos, os estudantes: 

 Descobrirão formas para conversar e para dirigir seus pensamentos 

e estratégias de solução de problemas.  

 Explorarão técnicas para trabalhar cooperativamente enquanto 

atacam problemas complexos relacionados ao conteúdo.  

 Se tornarão comunicadores, modelando estratégias para enviar e 

receber mensagens usando uma variedade de sistemas simbólicos 

(linguísticos, impressos, matemáticos, musicais e visuais).  

 Criarão significado a partir da informação, usando processos 

modelados durante uma variedade de aplicações do computador 

para pesquisar, ordenar, avaliar e reportar informação. 
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Desta forma, a formação inicial do professor de modo a incluir a 

tecnologia como auxiliar para a aprendizagem nas diferentes áreas do 

conhecimento, permite que se busque novas estratégias de ensino e, 

consequentemente, novas formas de atuação dos alunos. Para Alonso (2014, p. 

160), um desafio que está colocado é: 

[...] a preparação dos professores, realizada com base em modelos 
tradicionais de treinamento de competência/habilidades técnicas, que 
ensinam o professor a usar ferramentas, mas que se abstêm 
trabalhar para e na reconstrução de suas próprias formas de 
aprender e compreender as potencialidades das TDIC na criação de 
novas possibilidades de ação educativa.  

 

 Um curso de formação inicial de professores deve caminhar em 

sincronia com uma prática na realidade de uma instituição de ensino, no caso a 

escola com a tecnologia presente no ambiente escolar. Entretanto D’Ambrosio 

(2003, p.61) evidencia que “a tecnologia por si só não implica numa boa 

educação. Mas, sem dúvida, é quase impossível conseguir uma boa educação 

sem tecnologia”. Alonso (2014) salienta que a experiência de vida profissional 

do professor está diretamente ligada à sua formação como professor, quando 

conservará tudo que lhe for válido e incorporará tudo aquilo que inova e 

transforma sua prática pedagógica. Desse modo, para a construção de um 

novo cenário é preciso que ocorra o deslocamento dos processos de 

comunicação para as construções coletivas, para maneiras criativas e novas de 

fazer e de interagir com os outros, tendo a coragem de enfrentar o que não se 

conhece. 

 

2.2.2 O Professor e o Uso de Aplicativos Tecnológicos na Educação  

 

As tecnologias constituem-se em um conjunto de conhecimentos e 

princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à 

utilização de um equipamento em determinado tipo de atividade (KENSKI, 

2007). Em um contexto maior as tecnologias são vistas como um estudo de 

procedimentos técnicos que em sua relação com a humanidade é responsável 

pelas relações com o desenvolvimento da civilização (LALANDE, 1999). 
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O uso das TDIC se intensifica nos ambientes escolares exigindo, cada 

vez mais, uma maior capacidade de adaptação. Essas informações são 

produzidas e transmitidas para o usuário por diversificados meios de 

comunicação, sendo que a comunicação de massa está presente na educação. 

Alguns dos professores atuais nem mesmo se encontram com os alunos 

mantendo somente a tecnologia como mediadora de suas aulas (MORAN, 

2012). 

Para Kawamura (1990, p.44) “as tecnologias consistem em saber 

(considerado como o conhecimento científico aplicado à sua produção), 

historicamente acumulado através da apropriação sistemática dos 

conhecimentos intrínsecos à própria prática do trabalho”. Outro ponto é que se 

observa que as classes dominantes têm um controle do saber, conforme 

padrões científicos e tecnológicos, diante da pesquisa e da elaboração do 

conhecimento inerente a nessa prática.  

 De acordo com Brito e Purificação (2008), as tecnologias se 

classificam didaticamente em três grandes grupos: 

 Físicas – neste grupo estão as grandes invenções tecnológicas 

físicas, que em um contexto maior podem ser definidas como 

objetos, evidenciando como exemplo: as canetas esferográficas, 

telefone, computadores, satélites, aparelhos celulares, livros, 

motores elétricos, dentre outros dispositivos tecnológicos. 

 Organizadoras – neste grupo estão meios tecnológicos que 

subsidiam diferentes formas de relacionamento humano com o 

mundo e como diferentes modos produtivos estão organizados. 

 Simbólicas – aqui estão as diferentes formas em que as pessoas 

estão relacionadas desde os diferentes tipos de idiomas escritos 

e falados e como estes estão estruturados até mesmo como as 

pessoas se comunicam. 

 

Para Sousa, Moita e Carvalho (2011), no cenário escolar, integrado com 

as vivências que estas geram, está havendo uma grande ampliação das 

habilidades cognitivas, devido à riqueza de objetos com os quais se interagem. 

A capacidade de interação na rede e a possibilidade de extensão da memória, 

além de promover a democratização de espaço e ferramentas, promovem o 
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compartilhamento de saberes e vivências colaborativas, edição, autoria, 

coautoria e a publicação dessas mensagens, informações, obras e produções 

culturais, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos. 

As TDIC precisam ser admitidas no processo de ensino e de 

aprendizagem de modo a proporcionar uma maior possibilidade de conhecer 

outras formas de transmissão e produção do conhecimento (MASETTO, 2006). 

Para esse autor: 

As tecnologias devem ser utilizadas para valorizar a aprendizagem, 
incentivar a formação permanente, a pesquisa de informação básica 
e novas informações, o debate, a discussão, o diálogo, o registro de 
documentos, a elaboração de trabalhos, a construção da reflexão 
pessoal, a construção de artigos e textos (MASETTO, 2006, 153).  

 

A prática pedagógica pode ser realizada com abordagens distintas, 

com o uso das TDIC. Está havendo um aprofundamento em temas como a 

natureza do saber escolar, relação entre a sociedade e escola, trabalho de 

professores e as tecnologias. É preciso admitir uma grande eficiência das 

práticas pedagógicas quando se utiliza essas tecnologias (ROSA; CECÍLIO, 

2010). Nessa direção, Ribeiro, Castro e Regattieri (2007, p.9) defendem: 

[...] a importância e a necessidade de integração das tecnologias ao 
trabalho escolar, em especial as novas tecnologias da informação e 
comunicação, considerando que elas estão cada vez mais presentes 
no cotidiano, especialmente dos jovens, e que sua aplicação na 
educação, no trabalho e em outros contextos relevantes, é uma 
competência básica a ser propiciada pelos educadores no conjunto 
do currículo escolar e de suas disciplinas.   

 

A revolução trazida pela internet possibilita que a informação produzida 

em diferentes localidades esteja rapidamente disponível aos usuários. Dessa 

forma, possibilita a globalização do conhecimento, um ganho para a 

humanidade. Segundo Dalapossa (2011), a internet, grande rede de 

comunicação à distância, possibilita ao homem uma comunicação e interação 

com o mundo, possibilitando ampliar suas relações e seu conhecimento. Assim, 

esse canal de comunicação aberto pode abrir novos rumos na construção do 

conhecimento e contribuir para transformação da sociedade. Moran (2013, p.63) 

salienta que: 

[...] o poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias, 
mas nas nossas mentes. Ensinar com as novas mídias será uma 
revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas 
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convencionais de ensino, que mantêm distantes professores e alunos. 
Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem 
mexer no essencial. A Internet é um novo meio de comunicação, 
ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a 

modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender.  
 

Nessa direção, o processo de pesquisa dos alunos na internet, em 

ambiente escolar, deverá ser orientado pelo professor, sendo indispensável 

apresentar-lhes a importância da análise das informações disponíveis, a 

procedência dessas informações, visto que se trata de um território livre para 

publicações. Dessa forma, ao professor cabe trabalhar com seus alunos as 

características que os levem a discernir as fontes de informação e a realizar a 

análise da veracidade dessas informações. Essa participação do professor 

pode orientar o aluno de modo que não incorra em erros ou se baseie em 

equivocadas informações (KENSKI, 2007).  

Outro recurso grandemente utilizado atualmente com o advento da 

internet são as redes sociais. Segundo Tomaél, Alcará e Chiara (2005) as 

redes sociais consistem em novas estratégias utilizadas pela sociedade para o 

compartilhamento do conhecimento e de informação mediante as relações 

entre diferentes atores. Assim os seres humanos vão se agrupando de acordo 

com interesses semelhantes e vão estabelecendo relações de trabalho, de 

amizade, de negócios etc., o que permite a sua inserção na realidade social. 

Essas diversas mudanças na educação vêm acontecendo e, na realidade, não 

depende somente do professor, mas também dos alunos, que hoje são 

“curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as 

melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros 

de caminhada do professor-educador” (MORAN, 2000, p.29). 

Segundo Costa e Ferreira (2012, p.2), os alunos estão imersos em 

conhecimentos referentes às TDIC, entretanto têm-se apresentado afastados 

da realidade escolar 

[...] seja através do uso de computadores e Internet (chats e redes 
sociais) ou de aparelhos de áudio e vídeo (como aparelhos celulares, 
MP4 e versões posteriores), e ao notar que cada vez mais aluno está 
vinculado às suas intenções cotidianas e, em contrapartida, 
constantemente afastado da realidade escolar, faz-se necessária a 
inserção, na escola, desses recursos midiáticos. 

 

Assim, com o objetivo de despertar a atenção dos alunos para o 

conhecimento, a escola necessita estender seu espaço para além seus muros. 
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Os discentes estão cada vez mais conectados às redes sociais como o 

Facebook e Twitter, por exemplo, e aos professores, cabe, buscar adequar-se 

à essa realidade de modo que possam interagir com seus alunos. Entretanto, 

ao que parece, a escola não tem acompanhado a evolução no que se refere ao 

uso das tecnologias no processo ensino e aprendizagem, conforme Valente 

(2011)  

...a presença destas tecnologias é muito pouco significativa e seu 
potencial é pouco explorado. Ainda não observamos nos processos 
de ensino e de aprendizagem, em distintos níveis, do Básico ao 
Superior, os mesmos impactos e transformações visivelmente 
identificados em outros segmentos, tais como no sistema bancário, 
nos processos administrativos, nos serviços e nas empresas em geral 
(p.58).  
 

 

Além da internet, outro recurso que auxilia na execução de tarefas 

cotidianas educacionais são os aplicativos. Ao contrário dos sistemas 

educacionais existentes para os computadores, os aplicativos são “pequenas 

unidades, ferramentas e serviços com uma menor funcionalidade e um menor 

requisito de hardware. ” Assim, são vistos como programas que ajudam o 

usuário a realizar uma tarefa específica de acordo com o tipo de aplicativo 

utilizado (MELO; CARVALHO, 2014). 

Moran (2013) expõe que os aplicativos cada vez mais se adaptam aos 

diversos tipos de sistemas fechados e abertos. Alguns aplicativos são 

relevantes para os celulares que possuem diversas funcionalidades digitais 

(smartphones) e vem sendo usados para o aprendizado da língua, por exemplo. 

Até mesmo existem muitos cursos, hoje disponíveis, que podem ser 

acompanhados por vídeos e testes adequados a esses ambientes, assim como 

acontece nas redes sociais. Muitos desses aplicativos podem ser usados para 

diferentes tipos de ensino, podendo ser citados como exemplo: o Google Earth 

que pode ser usado em aulas de geografia e o Youtube que possui uma 

imensidão de vídeos de diferentes temas e áreas de ensino (MORAN, 2013). 

Todavia, nem sempre os recursos audiovisuais são usados de forma que 

contemple as funções supramencionadas: 

[...]Vídeo tapa‐buraco: colocar vídeo quando há um problema 
inesperado, como ausência do professor. Usar este expediente 
eventualmente pode ser útil, mas, se for feito com frequência, 

desvaloriza o uso do vídeo e o associa ‐ na cabeça do aluno ‐ a não 

ter aula; Vídeo‐enrolação: exibir um vídeo sem muita ligação com a 
matéria. O aluno percebe que o vídeo é usado como forma de 
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camuflar a aula. Pode concordar na hora, mas discorda do seu mau 

uso; Vídeo‐deslumbramento: o professor que acaba de descobrir o 
uso do vídeo costuma empolgar‐se e passar vídeo em todas as aulas, 
esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes. O uso exagerado do 

vídeo diminui a sua eficácia e empobrece as aulas; Vídeo‐perfeição: 
existem professores que questionam todos os vídeos possíveis, 
porque possuem defeitos de informação ou estéticos. Os vídeos que 
apresentam conceitos problemáticos podem ser usados para 

descobri‐los junto com os alunos, e questioná‐los; Só vídeo: não é 

satisfatório didaticamente exibir o vídeo sem discuti‐lo, sem integrá‐lo 
com o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais 
importantes (MORAN, 1995. p.29). 

 

Além desses, existem vários aplicativos para diferentes objetivos de 

aprendizagem. Em Melo e Neves (2014) foi feito um levantamento referente a 

aplicativos educacionais disponíveis no repositório F-Droid (FOSS App for 

Androide, ou seja, aplicativos em lojas virtuais direcionados para a educação) e 

foi possível encontrar diversos aplicativos usados para cursos de formação 

inicial de professores. Esses autores destacaram os seguintes aplicativos:  

 
Quadro 1- Aplicativos disponíveis no repositório F-Droid 

 

Aplicativo Área Proposta Didática 

Ângulo  Física Medidor de gravidade 

Antikythera Interdisciplinar Cauculadora Cientifica 

CEToolbox Medicina Calc. de eletroforese capilar 

DIYgenomics Biotecnologia Condicionamento físico 

EP Mobile Medicina Tabela periódica de 
elementos 

Sage Matemática Calculadora Matemática 

NFKmol Bioquímica Visualizador de Moléculas 

Ohm Cal Física Lei de Ohm 

Type and Speach Linguística Aprendizado de idiomas 

Fonte: Melo e Neves (2014, p. 10) 
 

 

O que se nota é que são aplicativos para diferentes áreas e com as 

propostas didáticas já especificas. 

Existem também os Softwares Educacionais, que segundo Jucá (2006), 

são sistemas voltados para a área educacional e que podem estimular o 

raciocínio do aluno, vindo a auxiliar em sua aprendizagem e contribuir na 

amenização de suas dificuldades. O uso desses dispositivos tecnológicos em 

sala de aula pode contribuir para tornar a escola um lugar mais real para os 

alunos. O apoio dado por esses softwares à prática pedagógica docente pode 

enriquecer e motivar os alunos, tornando o ensino mais expressivo e dinâmico, 
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contribuindo para a construção do conhecimento. Cada vez mais, esses 

recursos tecnológicos vêm adentrando as escolas e cumprindo um papel 

relevante como ferramenta educativa (FIALHO; MATOS, 2010, p. 122). 

Outras tecnologias que têm sido utilizadas na área educacional são 

citadas por Moran (2013), dentre as quais, o tablet e o ultrabook (uma inovação 

do laptop). Esses dispositivos vêm sendo fornecidos aos alunos por alguns 

colégios e instituições superiores, como parte do material escolar, afim de 

diminuir o peso das mochilas dos alunos e também baratear os conteúdos 

impressos. Outro ponto observado é que, essa ação tem contribuído para que 

esses alunos, que já possuem uma grande facilidade de utilizar estes 

dispositivos tecnológicos, tenham maior interesse pela aprendizagem auxiliada 

por esses diferentes ambientes digitais. Desse modo, na visão de Moran: 

A aquisição da informação dependerá cada vez menos do professor. 
As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma 
rápida e atraente. O papel do professor - o papel principal - é ajudar o 
aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. 
O papel do educador é mobilizar o desejo de aprender, para que o 
aluno se sinta sempre com vontade de conhecer mais (MORAN, 2007, 
p. 33). 

 

Os smartphones que possuem acesso às redes sociais e envios e 

recebimentos de dados já vêm sendo também experimentados nas salas de 

aula como recursos. Esse modo de ensinar e aprender se torna cada vez mais 

flexível, ativo e focado no ritmo de cada um (MORAN, 2013, p.30). 

Os tablets, uma evolução dos antigos e-readers (leitores de livros 

digitais), segundo Nunes (2011) vêm sendo valorizados como dispositivos de 

alta tecnologia, pelo seu desempenho e pela facilidade de manuseá-los. Seu 

design permite uma perfeita visualização do conteúdo e garante praticidade no 

transporte. Em 2013, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, 

anunciou que planejava trocar os livros didáticos por tablets nas escolas 

públicas. Segundo ele, a pretensão era a de: 

...levar [o tablet] para a escola pública e fazer como outros países já 
estão fazendo. Taiwan já acabou com o livro didático, só tem livro na 
biblioteca. O aluno lê toda a bibliografia por meio do tablet que 
também é um caderno eletrônico. A Coreia, em dois anos, não terá 
livro didático. É o próximo passo do nosso projeto (Noticia, 2011).  
 

Essa integração das tecnologias com a educação pode trazer para a 

sala de aula os dispositivos tecnológicos que vêm se alastrando na vida das 
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pessoas e a escola e os atores do processo de ensino e de aprendizagem 

devem estar preparados para essa nova realidade.  

 

 2.3 AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES 

 

As concepções de professores, segundo Ponte (1992), constituem em 

um pressuposto conceptual que impõe um papel dominante no pensamento e 

na ação, sendo um substrato de natureza diferente dos conceitos específicos. 

O que não diz respeito a objetos ou ações bem determinadas, mas num 

primeiro momento constitui uma forma de os organizar, um ponto de vista do 

mundo e de pensar.  

Ponte (1992) evidencia que as concepções possuem uma natureza 

essencialmente cognitiva, atuando como um filtro. Assim, por um lado as 

concepções são indispensáveis por estruturarem o sentido que se dá às coisas, 

por outro lado, atuam como um elemento de bloqueio em relação às novas 

realidades e também a determinados problemas, sendo limitadas as 

possibilidades de compreensão e atuação. As concepções dos professores são 

construídas em um processo individual (como um resultado de elaboração 

sobre a própria experiência) juntamente com o social (como resultado de 

confronto das próprias elaborações com as dos outros). 

A forma de abordagem das atividades é condicionada pelas concepções 

dos professores que têm suas ações orientadas para abordagens que, muitas 

vezes, não são as mais adequadas. Ligadas às concepções encontram-se as 

atitudes, expectativas e o entendimento que cada professor tem de seu papel 

em determinada situação. Para Ponte (1992, p.7) as concepções e os saberes 

possuem um carácter coletivo tendo “sua origem nas estruturas organizativas, 

nas relações institucionais, e nas dinâmicas funcionais em que estão 

integrados os seres humanos. Geram-se nas interacções inter-individuais e a 

sua evolução é muito marcada pelas dinâmicas colectivas”.  

A marca deixada por elementos sociais no processo de construção do 

saber avigora a perspectiva da existência de uma relação interativa entre as 

práticas e as concepções. Dessa forma, as concepções vêm influenciar as 

práticas, apontando caminhos e fundamentando as decisões tomadas. As 



46 
 

práticas, por sua vez, condicionadas por uma variedade de fatores, conduzem 

naturalmente à geração de concepções compatíveis a essas práticas e que 

venham permitir que sejam enquadradas conceitualmente (PONTE,1992).  

A mudança de concepções e práticas consiste em um processo difícil a 

qual os professores oferecem resistência de forma natural. Desse modo, 

somente há mudanças significativas no sistema de concepções quando 

ocorrem abalos fortes que vem gerar enormes desiquilíbrios, o que pode 

acontecer somente no âmbito de vivências pessoais intensas como por 

exemplo na participação em um motivador programa de formação ou em uma 

“experiência com uma forte dinâmica de grupo, uma mudança de escola, de 

região, de país, de profissão” (PONTE,1992, p.18).  

Não sendo as concepções dos professores as mais adequadas ao seu 

desempenho como docente, é preciso refletir sobre as possibilidades de 

mudança, tanto para os professores em serviço, quanto para os discentes dos 

cursos de formação inicial que se preparam para a prática docente. No âmbito 

da formação inicial dos professores, o principal problema é não existir uma 

prática que possibilite formular objetivos de intervenção na prática de sala de 

aula e reflexões sobre essas práticas. Para Thompson (apud PONTE,1992), 

não são facilmente alteradas as concepções dos futuros professores. Desse 

modo, deve-se preocupar com essa formação pondo em causa as suas 

concepções, de forma a criar hábitos de refletir sobre as coisas de modo 

diferente.  

Desse modo, é necessário que novas estratégias sejam criadas para 

ensinar com melhores estruturas que levem em consideração o meio no qual o 

licenciando está envolvido, assim como os seus conhecimentos prévios e de 

fundamental importância são as concepções desses futuros professores. O 

estudante não deve ser colocado apenas em uma posição de ouvinte. A 

educação científica deve proporcionar um desenvolvimento do aluno para 

exercer a cidadania e utilizar-se de atividades que exijam sua participação ativa 

na exposição e defesa de suas opiniões (XAVIER; FLOR; REZENDE, 2013).  

Outro ponto, é a publicação de novas orientações curriculares, a 

participação do futuro professor em atividades de formação ou em leituras de 

materiais educativos, as quais podem emergir novas perspectivas 

concernentes à prática pedagógica. Todavia, o que se observa, segundo Ponte 
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(1992, p.19) é uma tendência dos professores “para a acomodação dos novos 

elementos nas estruturas conceptuais pré-existentes, modificando-os tanto 

quanto necessário para deixar aquelas estruturas basicamente inalteradas”. 

O processo de adaptação dos professores às realidades da prática 

pedagógica e de socialização nos primeiros anos de serviço, pode 

desencadear o aniquilamento dos efeitos da sua formação inicial. Assim sendo, 

necessita haver uma organização de sistemas adequados de apoio aos 

docentes na sua fase inicial da carreira, o que pode permitir uma transição 

mais natural da formação inicial para a formação continuada, afirma Ponte 

(1992).  

 

2.4 CONTEXTO DE PESQUISA  

 

As concepções de licenciandos tem sido o foco de pesquisas na área 

da Educação. Leme (2008) teve por objetivo investigar as ideias de alunos de 

licenciatura em química sobre aspectos historiográficos da ciência, tendo em 

vista identificar se suas concepções estavam acordadas ao perfil almejado para 

o professor de química. Como resultados afirmaram que, entre os licenciandos 

pesquisados, ainda prevalecem concepções acerca da história da ciência, as 

quais não refletem as tendências historiográficas da atualidade e não condizem 

com os objetivos indicados para o ensino de ciências.  

Souza, Moita e Carvalho (2011) investigaram as concepções de 

licenciandos em pedagogia acerca do ensino de ciências nos I e II ciclos da 

educação básica, conteúdo esse que é ministrado por um professor formado 

em Pedagogia. Tiveram por objetivo identificar as opiniões e as dificuldades 

que os licenciandos de Pedagogia possuem sobre os conteúdos de Ciências 

nesses ciclos do Ensino Fundamental. Afirmaram que dificuldade essencial das 

licenciandas em Pedagogia, a aplicabilidade do ensino de ciências nos 

referidos ciclos do Ensino Fundamental se deve à carência de conhecimento 

básico dos conteúdos, apenas estudados no Ensino Básico. Indicaram uma 

necessidade de incorporar abordagens desses conteúdos nos currículos do 

curso de Pedagogia.  
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Lopes (2007) investigaram as concepções de licenciandos sobre 

ensino e aprendizagem na disciplina de Prática de Ensino de Ciências 

Biológicas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Como objetivo, 

caracterizar como os temas “ensino” e “aprendizagem” foram apresentados 

nessa disciplina e identificar as concepções de licenciandos em relação a 

esses temas. Foi constatado que os referidos temas foram abordados nessa 

disciplina em vários instantes, quando propiciou debates e reflexões referentes 

aos aspectos da formação docente. Os licenciandos explicitaram suas 

concepções sobre várias dimensões do processo de ensino e de aprendizagem 

evidenciando uma estreita relação entre ensino e aprendizagem e ensino e 

aprendizagem de ciências.  

Dantas e Moita (2009) tiveram como objetivo investigar sobre a 

necessidade de discussões sobre as novas tecnologias, essencialmente o uso 

do computador, nas práticas curriculares dos cursos direcionados a formação 

de professores em Ciências. Analisaram e refletiram sobre as concepções 

licenciandos do Curso de Física de uma Universidade Regional no Sul do 

Ceará. Os licenciandos assinalaram que as novas tecnologias são 

fundamentais na formação inicial dos professores, evidenciando a relevância 

de eleger softwares de qualidade para inserção no ensino de Física. 

Dantas e Moita (2009) mencionam que na concepção dos licenciandos 

de Física possuem grande interesse ao serem colocados frente as tecnologias, 

auxílios para suas futuras aulas, e apontam ser de grande importância a 

seleção correta da TDIC a ser utilizada em sala de aula. De forma clara 

apontam que o preparo dos jovens para o mundo das tecnologias é cada vez 

mais importante; 

[...] devido ao quadro alarmante, no que tange à exclusão digital dos 
alunos neste mundo cada vez mais complexo, e defendendo que a 
ciência é para todos e não apenas para especialistas, acreditamos 
que, despertando os futuros professores de ciências para este novo 
contexto, estaremos, de certa forma, contribuindo para permitir o 
acesso dos jovens ao mundo das tecnologias no tratamento da 
disciplina de física no nível básico, auxiliando em suas tomadas de 
decisões (DANTAS; MOITA, 2009, p.703). 

 

Vries, Ferreira e Arroio (2012) investigaram as concepções de alunos 

de licenciatura do Brasil e Portugal acerca do uso de ferramentas visuais no 

ensino de química. Afirmaram que existem grandes semelhanças em relação 
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às concepções sobre o uso de ferramentas visuais, quando notaram, uma 

carência de problematização que causa visões simplistas acerca da temática. 

Constataram que as concepções sobre o uso de visualizações em Química 

apresentam-se muito semelhantes entre o Brasil e Portugal. No entanto, a 

situação brasileira evidenciou-se mais inquietante devido ao ponto mais 

avançado da formação em que se situam e pelo fato da maioria já atuar. Os 

estudantes portugueses apresentaram uma concepção mais sofisticada acerca 

do conceito de modelo, explicando sobre a visualização. Todavia, os autores 

não acreditam que a formação desses estudantes seja suficiente diante da 

temática, como eles se auto avaliaram.  

Francisco Junior e Santos (2011) investigaram as concepções de 

licenciandos das Universidades: Universidade Federal de São Carlos e 

Universidade Federal de Rondônia; acerca do uso de vídeos com fins de 

experimentação como possibilidade para algumas situações de ensino. 

Mencionaram que a maioria das concepções dos estudantes foi semelhante, 

apontando algumas visões empiristas e de uma ciência linear. Enfrentaram 

limitações como a falta de laboratório nas escolas pesquisadas; o risco que 

alguns experimentos podem apresentar e a questão dos custos e tempo na 

realização dos experimentos. Para esses autores muitos licenciandos não 

possuem uma concepção ou uma ideia formada sobre o a importância de 

utilizar os dispositivos tecnológicos para o ensino. Afirmam ainda que a 

ausência dessa concepção pode ter como fator a ausência da discussão do 

assunto sobre o uso das TDIC para o ensino das disciplinas de ciências. 

Outras concepções foram apresentadas pelos acadêmicos, alguns tem a 

consciência que a aprendizagem é o fruto do trabalho do professor; que o 

sucesso deste processo de ensino está vinculado ao professor, sendo que o 

aluno também tem grande papel ao construir o conhecimento. Contudo, cabe 

ao professor auxiliar o aluno na construção do seu conhecimento, 

estabelecendo assim uma melhor conexão entre os conceitos já adquiridos e 

as novas metodologias de ensino que surgem a todo momento para facilitar 

este processo. Os vídeos podem atuar no processo de ensino/aprendizagem 

entre aluno e professor, não apenas como um auxílio, mas também como um 

elemento configurador desta relação (FRANCISCO JUNIOR; SANTOS, 2011).  
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A partir desses estudos, este trabalho pretende contribuir no sentido de 

conhecer as concepções dos licenciandos acerca do uso das TDIC na futura 

prática pedagógica, bem como provocar discussões e reflexões sobre a relação 

entre a tecnologia e a educação, no que tange a formação inicial dos 

professores, para que possam em sua prática pedagógica, servir-se dos mais 

diversos dispositivos tecnológicos existentes, de modo a compreender e 

usufruir dessas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem e na 

construção do conhecimento. 
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3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Frente às novas mudanças do século XXI a inserção das tecnologias no 

ambiente escolar se torna de grande importância e principalmente na formação 

inicial do professor. Assim, em um currículo onde se incorpora o uso das TDIC 

visando à construção de novas aprendizagens em diferentes áreas do 

conhecimento urge a necessidade de se buscar novas estratégias e novas 

formas de atuação no processo de ensino e de aprendizagem (MARINHO, 

2008, p.16).  

A partir desse contexto esta pesquisa se caracteriza como qualitativa. 

Para Ludke e André (1986, p. 18) “a investigação qualitativa é rica em dados 

descritivos, é aberta e flexível e foca a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. Esse tipo de pesquisa “se preocupa com um nível da 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 

de significados, motivos, crenças, valores e atitudes” (MINAYO,1994, p.21-22). 

A pesquisa qualitativa não é feita com as etapas programadas, a análise e a 

coleta de dados acabam não sendo realizadas com divisões estanques 

(TRIVINÕS,1987, p. 131).  

Além disso, esta investigação, contou com aspectos da investigação 

exploratória. Para Gil (1991, p.45) a pesquisa exploratória “objetiva propiciar 

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou mesmo 

construir hipóteses, como resultado principal, leva ao aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições”. Esse tipo de pesquisa consiste em uma parte 

componente da pesquisa de campo, que tem por objetivos principais levantar 

as possíveis hipóteses, familiarizar aquele que realiza a pesquisa com o fato, 

fenômeno ou ambiente (LAKATOS; MARCONI,1985, p.86) propiciando ao 

pesquisador um “maior conhecimento sobre o problema da pesquisa” 

(MATTAR, 1999, p.84).  

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA E INSTRUMENTOS PARA A COLETA DOS 
DADOS 

 

Para realização deste estudo, como local, foi escolhida uma 

universidade do sul de Minas Gerais, por ter diversificado público acadêmico e 
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oferecer vários cursos de formação de professores: Biologia-Licenciatura; 

Matemática-Licenciatura; História -Licenciatura e Pedagogia-Licenciatura e 

ainda por possuir laboratórios de informática disponíveis. Como participantes 

desta investigação, elegeu-se todos os discentes matriculados e frequentes 

nos cursos: Biologia-Licenciatura e Matemática-Licenciatura.  Tal pesquisa foi 

encaminha para o comitê de ética e aprovada pelo mesmo.  

A coleta de dados foi realizada em três fases. Na primeira, os todos 

licenciandos que aceitaram participar deste estudo conheceram os objetivos da 

investigação e responderam ao questionário I “Perfil dos Licenciandos” (Anexo 

A) e ao questionário II “Concepções dos Licenciandos sobre o uso de 

ferramentas tecnológicas na futura prática pedagógica” (Anexo B). Para Gil 

(199, p.124) o questionário é uma “técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento das opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

A segunda fase consistiu em dois momentos: atividades com o uso de 

ferramentas tecnológicas no Laboratório de Informática da referida 

universidade, objetivando apresentar e detalhar a função dessas ferramentas. 

Num segundo momento a realização, no Laboratório de Informática, de oito (4) 

minicursos, com o uso das ferramentas selecionadas, com duração de três 

horas-aula cada. Nesses minicursos, aos licenciandos participantes foram 

propostas atividades que propiciassem interação e reflexão acerca das 

especificidades e eficiência de cada uma das ferramentas tecnológicas em sala 

de aula com alunos do Ensino Fundamental e Médio, quais sejam: Educopédia; 

Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem; Prezi; Facebook, Tablets e 

Celulares e Google Drive. 

 O questionário I e o questionário II foram aplicados aos participantes 

desta investigação antes desses minicursos. Na terceira e última fase, 

realizada após os minicursos, os licenciandos responderam ao questionário III 

“Concepções dos Licenciandos sobre o uso de ferramentas tecnológicas na 

futura prática pedagógica” (Anexo C) constituído por questões semelhantes em 

conteúdo as do questionário II, para fins de comparação.  
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3.1.1 Minicursos e as ferramentas tecnológicas utilizadas 

 

Os cursos de formação de professores devem preparar os licenciandos 

para a utilização de ferramentas tecnológicas na educação. Incluir essas 

tecnologias nas metodologias de ensino dos cursos de formação inicial é um 

grande desafio, devendo considerá-las como ferramentas que auxiliam no 

processo de formação dos professores.  

A seguir serão apresentadas características das ferramentas que serão 

utilizadas nos minicursos com os licenciandos pesquisados, com fins de 

mostrar a esses futuros professores como podem servir-se dessas ferramentas 

no processo de ensino aprendizagem em sala de aula dos níveis fundamental e 

médio de ensino. 

 

3.1.1.1 Educopédia 
 

Nascimento (2014, p.12) define Educopédia como sendo “uma 

plataforma online colaborativa de aulas digitais que foi desenvolvida pela 

parceria da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME) com o 

Oi Futuro (Instituto de Responsabilidade Social da Oi) e lançada em 2012 para 

a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro”.  

  

Figura 1: Tela de acesso a Educopédia. 

 

Fonte: http://www.educopedia.com.br 
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A partir dessa ferramenta professores e alunos podem ter acesso a essa 

plataforma a qualquer momento e lugar, tendo como objetivo construir um 

ambiente novo onde se possa aprender e ensinar quando se usa uma TDIC na 

elaboração das aulas (NASCIMENTO; GABRIEL, 2014). A Educopédia possui 

uma tela de login e senha para o acesso ao usuário. 

A Educopédia foi criada por professores que passaram por uma seleção 

prévia. Trata-se de uma ferramenta intuitiva que permite aos alunos e 

professores, facilidade para acessar essa plataforma de maneira simples e 

rápida. A navegação por essa plataforma foi pensada para que que os usuários 

possam ter acesso sem precisar dominar uma máquina, abrangendo qualquer 

nível de letramento digital. Pensando ainda na facilidade dessa ferramenta, foi 

criada para que professores possam integrá-la no cotidiano escolar, ou seja, a 

Educopédia foi criada para ser mais uma alternativa para o uso das TDIC no 

ambiente escolar (GALVÃO; LEITE, 2011). 

 

3.1.1.2  Banco Internacional de Objetos Educacionais  
 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais, um repositório 

educacional, que foi criado em 2008, para “auxiliar os professores a articularem 

as tecnologias ao plano de aula”, uma iniciativa do MEC, “em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Rede Latino-americana de Portais 

Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e 

algumas universidades brasileiras” (RUAS, 2012, p.53). 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) consiste em uma 

plataforma digital com finalidades educacionais com diferentes tipos de 

recursos que podem ser usados como recursos pedagógicos, tais como: livros, 

multimídia, simulações, animações e vários outros que podem ser usados para 

melhorar a compreensão dos alunos em sala de aula, sendo de excelente 

qualidade pedagógica (RUAS, 2012). Esse Banco, segundo Afonso et al. (2011, 

p.154) possui uma organização que facilita seu uso: 

[...] a BIOE está organizado em torno de comunidades e coleções que 
correspondem ao Nível de Ensino e Componente Curricular, 
adotados no Brasil. Além disso, o tipo do recurso está presente como 
uma subcoleção. Dentro de cada coleção/subcoleção, pode haver um 
número ilimitado de recursos. O BIOE trabalha com recursos 
educacionais que utilizam elementos textuais e não-textuais das mais 
diversas áreas do conhecimento, idiomas e diferentes formatos, como: 
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áudio, vídeo, animação/simulação, software educacional, imagem, 
mapa e hipertexto, considerados relevantes e adequados à realidade 
da comunidade educacional. 

 

A figura 2 mostra a tela inicial para seleção de matérias educacionais 

digitais que se deseja utilizar com os alunos. 

 

Figura 2: Tela inicial do Banco Internacional de Objetos Educacionais 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

De acordo com o estudo de Ruas (2012), que analisou através do 

próprio endereço eletrônico do BIOE o acesso dos usuários, em março de 2012, 

esse Banco auferiu 2.716.296 acessos de 171 países e 16.188 recursos 

digitais foram publicados nesse repositório, o que leva a conhecer que se trata 

de um instrumento pedagógico digital que vem sendo utilizado por professores 

de diversas localidades. 

 

3.1.1.3 Prezi 
 

Na era de Web 2.0 o uso de softwares instalados em uma máquina é, 

cada vez mais, substituído por softwares online, como o Prezi, por exemplo, 
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que permite que o usuário busque múltiplas maneiras de planejar uma 

apresentação dinâmica de uma aula. Essa apresentação em PREZI pode fazer 

o download no computador e usar off-line (sem ligação à internet).  

Apesar de sua plataforma estar em inglês, o site é de fácil utilização e 

gratuito (DELGADO, 2011). A área de trabalho da plataforma Prezi após 

cadastro com login e senha do usuário oferece várias opções com relação a 

apresentação construída conforme figura 3.  

 

Figura 3:  Tela do Prezi após login. 

 

Fonte: https://prezi.com 

 

3.1.1.4  As Redes Sociais na Educação 
 

Desde o início de suas atividades, as redes sociais já evoluíram em 

grande medida, do que foram em seu início, foram aperfeiçoadas e sofreram 

modificações com a comunicação via internet por meio do aplicativo MIRC em 

1995, ICQ, MSN, SKYPE e na sequência, o orkut até chegar ao Facebook, 

lançado em 2004, sendo em princípio, uma rede restrita de relacionamento 

entre os universitários de Harvard e aberta ao público em 2006.  

As redes sociais vêm ganhando mais adeptos, em especial o Facebook 

que vem aproximando as pessoas e com isso os alunos e professores em 

comunidades virtuais. Assim o uso do Facebook com fins educacionais é uma 

ferramenta que pode ser utilizada no cotidiano escolar, juntamente com outras 
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redes sociais que possam auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e 

promover a aproximação do corpo pedagógico com os alunos. Para Juliani et al. 

(2012), o Facebook pode ser utilizado como ferramenta pedagógica de 

relevância, essencialmente para promover a colaboração no processo 

educativo, permitindo a construção crítica e reflexiva do conhecimento. A tela 

inicial do Facebook possui o login realizado por um e-mail e senha (figura 4). 

 

Figura 4: Tela inicial do Facebook. 

 

Fonte: https://www.facebook.com 

 

Na visão de Kenski (2004, p.74), o uso de redes sociais para motivar os 

alunos na aprendizagem é interessante: 

[...] o ensino via redes pode ser uma ação dinâmica e motivadora. 
Mesclam-se nas redes informáticas- na própria situação de produção 
e aquisição de conhecimentos – autores e leitores, professores e 
alunos. As possibilidades comunicativas e a facilidade de acesso às 
informações favorecem a formação de equipes interdisciplinares de 
professores e alunos, orientadas para a elaboração de projetos que 
visem à superação de desafios ao conhecimento; equipes 
preocupadas com a articulação do ensino com a realidade em que os 
alunos se encontram, procurando a melhor compreensão dos 
problemas e das situações encontradas nos ambientes em que vivem 
ou no contexto social geral da época em que vivemos. 
 

A utilização das redes sociais como auxilio na educação exige da 

instituição escolar a compreensão da sua estrutura e cultura organizacional, 

com o intuito de adequá-las as características técnicas das ferramentas 
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existentes para finalidades educacionais, além de questões éticas e políticas 

que devem ser contempladas com o apoio da direção da referida escola.  

 

3.1.1.5 Uso de tablets e celulares 
 

Os celulares atualmente acumulam funções de outros dispositivos e 

foram transformados em verdadeiros computadores portáteis, com utilização na 

comunicação por meio da fala, para armazenar dados como imagens, áudio, 

vídeo e textos. São também usados no entretenimento, através dos jogos, 

vídeos, etc.; na administração de atividades como: agenda, despertador, 

calculadora, GPS, etc.) e de relações sociais por meio da comunicação, 

localização e compartilhamento de informações. Assim, pode-se notar que o 

celular permite o desempenho de diversificadas funções não havendo limite de 

tempo e de espaço para seus usuários (RIBEIRO; LEITE; SOUSA, 2009).  

 Esses dispositivos portáteis estão cada vez mais sendo introduzidos no 

meio escolar e os recursos didáticos utilizados pelos sistemas de ensino não 

acompanham essa evolução tecnológica desses dispositivos.  Os alunos que já 

utilizam esse tipo de recurso e o dominam, buscam as diversificadas 

possibilidades de uma melhor maneira de compreensão do que o professor 

ensina, lembrando que é uma ferramenta que implica a participação do 

professor para melhor aproveitamento de suas funcionalidades. Assim é 

possível agregar esses recursos como aliados dos alunos no processo de 

ensino e de aprendizagem (NAGUMO, 2014). De acordo com Ribeiro, Leite e 

Sousa (2009, p.187): 

As tecnologias móveis de comunicação, sobretudo o celular, 
sofisticam-se e ampliam cada vez mais suas funcionalidades. Em 
paralelo, desenvolvem-se novas formas de experienciar as diversas 
situações sociais através destes equipamentos, principalmente entre 
os adolescentes. Neste caso, o dispositivo funciona como forma de 
suprir demandas de comunicação cada vez mais imediatas e 
complexas, além de necessidades como entretenimento, segurança e 
controle por parte dos usuários e dos seus familiares. 

 
Outro dispositivo muito utilizado atualmente é o tablet, uma tecnologia 

móvel sinônimo de uma maior mobilidade e grande possibilidade de acesso e 

realização de buscas.  

A característica principal desse dispositivo móvel é a sua mobilidade, 

mas somam-se a essa, seu tamanho e leveza, bem como, diversificadas 
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possibilidades de uso. Desse modo, é uma ferramenta de fácil aceitação, por 

possuir vários recursos de um computador (LAMEU, 2013). 

 

Figura 5: Dispositivos móveis na educação. 

 

Disponível em: http://www.scoop.it/t/educacao-3-0-uma-

jornada/p/4028328540/2014/09/19/curso-trata-dos-dispositivos-moveis-na-educacao 

 

Um tablet permite ao aluno se mobilizar pela sala de aula do mesmo 

modo que faz com uma atividade em folha de papel. Dessa forma, os tablets 

mostram-se como recursos que facilitam o processo de ensino e de 

aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Esses e outros 

dispositivos móveis oferecem diversas possibilidades para a educação (LAMEU, 

2013). 

 

3.1.1.6 Google Drive 
 

O uso das TDIC nos meios de ensino passa por um momento de muitas 

transformações tendo como ponto principal a inserção das novas tecnologias 

no cotidiano das pessoas e por consequência passa a ser um ponto de grande 

influência no ambiente escolar. O Google Drive é uma tecnologia que consiste 

em um serviço de sincronização e armazenamento de arquivos que está 

disponível no Google.  

Trata-se de um aplicativo que possui um grande espaço de 

armazenamento para diversos tipos de arquivos, possibilitando assim o 

compartilhamento de informações e a utilização dessas informações entre 
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várias pessoas por diversos dispositivos tecnológicos (SANTOS; COELHO; 

SANTOS, 2014). A figura 06 apresenta uma tela do Google Drive. 

 

Figura 06: Tela do Google Drive. 

 

Fonte: https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

Possibilitando uma utilização em conjunto, o Google Drive proporciona 

que a aprendizagem aconteça fora dos muros das escolas e que diferentes 

estratégias e atividades pedagógicas sejam implementadas “com o uso da 

ferramenta Google Drive como o armazenamento e edição de texto, 

colaboração em tempo real, construção coletiva de conhecimentos, intercâmbio 

de ideias e projetos” (MELO, 2012, p. 45). 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISES DOS DADOS 

 
Os dados coletados foram analisados com base nas teorias estudadas 

neste trabalho e nos aspectos da análise de conteúdo que, para Bardin (1977, 

p.42), trata-se de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. ”  
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Segundo Trivinõs (1987), a análise de conteúdo constitui-se em um meio 

para o estudo das comunicações entre os indivíduos, com base nos conteúdos 

constantes nas mensagens por eles emitidas. Ainda, Bardin (1977, p.106), 

justifica que o uso dessa técnica "se presta para o estudo das motivações, 

atitudes, valores, crenças e tendências", assim como, conhecer as ideologias 

que não se expressam de formas claras num primeiro momento. Através desta 

técnica, será possível, a partir de regularidades apontadas nos dados 

recolhidos, categorizar os conteúdos necessários para a concretização das 

análises, que conforme define Minayo (1994, p.75), trata-se de “um tema que 

se refere a uma unidade maior em torno da qual tiramos uma conclusão”. 

Nessa direção os dados foram tratados e interpretados quando deram origem 

aos temas que guiaram a análise do conteúdo das respostas dadas pelos 

licenciandos pesquisados. ”  
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4 AS CONCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS SOBRE O USO DAS TDIC 

 

 

Para o estudo das concepções dos licenciandos sobre o uso das TDIC 

na futura prática pedagógica, tomou-se por base Ponte (1992, p.34) que 

evidencia ser necessário atentar para a cultura, “os valores, as motivações, os 

eixos principais do pensamento” desses atores do processo educacional. 

Desse modo, em um primeiro momento buscou-se conhecer esses atores.  

 

4.1 PERFIS DOS LICENCIANDOS PESQUISADOS 

 
 

Para elaboração dos perfis desses licenciandos foram utilizados 

aspectos da estatística descritiva. No que tange à idade dos licenciandos 

participantes desta pesquisa, varia entre 19 a 56 anos. Desse modo, nota-se 

que possuem idades variadas, sendo a maioria entre 19 e 30 anos. A maioria 

desses licenciandos é do sexo feminino, 57%. Em relação ao estado civil 

desses licenciandos, 19% se declararam casados, 68% solteiros e 13% 

responderam “outros”. Em relação à situação funcional dos licenciandos 

pesquisados, elaborou-se o Gráfico 1 

 

Gráfico 1: Situação funcional dos licenciandos como professor 
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63 
 

Verifica-se que 13 % (4) já atuam como professores, sendo que desses 

quatro, dois (6,5%) atuam há menos de um ano e dois (6,5%) atuam há mais 

de um ano. A maioria não atua como professores,  

 De modo específico, alguns desses licenciandos ainda não estão 

realizando o estágio supervisionado, cerca de 23% e 77% dos participantes da 

pesquisa já realizam o estágio supervisionado, conforme Gráfico 2. 

  

Gráfico 2: Alunos que realizam Estágio supervisionado 

 

 
 
 

Em relação ao tempo semanal que esses licenciandos usam na 

organização, preparação de suas aulas e para os estudos e pesquisa, a 

maioria dos licenciandos utiliza 2 horas ou menos e uma minoria utiliza mais de 

10 horas. Mais especificamente, 11 licenciandos (37%) utilizam menos de 1 

hora semanal ou não utiliza tempo algum; 6 licenciandos (20%) de 1 a 2 horas 

e 3 licenciandos (10%) utilizam mais de 10 horas semanais, conforme mostra o 

Gráfico 3.  

Quanto à presença de computador em casa, do universo pesquisado, 

cerca dos 100% dos participantes disseram possuir computadores em casa e 

todos possuem internet em seus computadores e apenas 10% desses 

licenciandos não utilizam o computador com ferramenta para os auxiliarem em 

casa e 90% utilizam como ferramenta para o preparo de suas tarefas 

pedagógicas diárias. 
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Gráfico 3: Tempo semanal utilizado para organização, estudos e pesquisa. 

 

 

No que se remete à formação desses licenciandos, foi perguntado se no 

decorrer do curso superior eles tem ou tiveram algum componente curricular 

que os preparasse para uso de tecnologias digitais na prática docente. Cerca 

de 40% disseram que não teve e 60% deles receberam algum preparo para o 

uso das TDIC em suas futuras práticas pedagógicas (Gráfico 4). 

  

Gráfico 4: Formação docente para o uso das TDIC. 
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 Em relação às tecnologias mais utilizadas pelos licenciandos no seu 

cotidiano, percebe-se no Gráfico 5 que os alunos usam mais de uma tecnologia. 

Dentre as tecnologias utilizadas pode-se verificar nesta pesquisa que o 
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computador é o mais utilizado, por cerca de 93,3% e a Lousa Interativa é 

utilizada por uma minoria, apenas 6,7% dos licenciandos.  

 

Gráfico 5: TDIC mais utilizadas pelos licenciandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas informações ofereceram elementos importantes para as análises 

e reflexões deste estudo, pois dão indícios da formação inicial desses 

licenciandos. Faz-se necessário ainda conhecer as necessidades, valores, 

expectativas quanto ao uso das tecnologias digitais em sua futura prática 

pedagógica, o que será tratado a seguir.  

 

4.2 OS LICENCIANDOS E SUAS CONCEPÇÕES 

 

A partir da fundamentação teórica buscou-se identificar nas entrelinhas 

das respostas nos questionários aplicados as concepções dos licenciandos 

sobre o uso das TDCS no ensino das disciplinas. Em um primeiro momento 

procurou-se nessas respostas indicadores que permitissem a inferência de 

temas emergentes nessas falas dos licenciandos nas mensagens registradas 

nos questionários (BARDIN, 1977). 

O objetivo deste estudo foi investigar as concepções dos licenciados 

participantes sobre o uso das TDIC na futura prática pedagógica e quais as 

dificuldades por eles enfrentadas nos usos dessas ferramentas enquanto 

licenciandos. Das leituras realizadas nas respostas por eles redigidas e 
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compartilhadas nos questionários e mediante as teorias e objetivos desta 

investigação, foram feitos reagrupamentos e reorganização, que decorreram a 

emergência de temas específicos que nortearão as análises dos dados.  

Assim, as análises empreendidas nesta investigação consideraram 

como base para as discussões e reflexões, quatro temas que emergiram a 

partir das respostas dos licenciandos, os quais foram subdivididos em dois 

subtemas cada um, conforme Quadro 01.  

Quadro 01-Temas e subtemas: análise de conteúdos. 

TEMA 1 As tecnologias digitais nos dias atuais 

Subtema 1.1 Tecnologias digitais nos dias atuais: o mundo 
tecnológico 

Subtema 1.2 Tecnologias digitais nos dias atuais: os alunos digitais 

 

TEMA 2 Tecnologias digitais na formação inicial de 
professores 

Subtema 2.1 Tecnologias digitais na formação inicial de professores: 
ferramentas e recursos pedagógicos 

Subtema 2.2 Tecnologias digitais na formação inicial de professores: 
ampliando conhecimentos 

 

TEMA 3 Tecnologias digitais e os ambientes informatizados  

Subtema 3.1 Ambientes Informatizados e a aprendizagem dos alunos 
Subtema 3.2 Ambientes Informatizados como recurso pedagógico 

 

TEMA 4 Tecnologias digitais na futura prática pedagógica 

Subtema 4.1 Tecnologias digitais na futura prática pedagógica: a 
aprendizagem do aluno 

Subtema 4.2 Tecnologias digitais na futura prática pedagógica: o uso 
de softwares e aplicativos 

 

   

A partir dessa preparação, contar-se-á com aspectos da análise do 

conteúdo das respostas dos licenciandos nas questões dos questionários 

aplicados nesta pesquisa, o que pode guiar para novas evidências acerca das 

discussões e reflexões sobre o uso das TDIC em sala de aula na futura prática 

pedagógica desses alunos.     

De acordo com Kramer (1994, p.10), na perspectiva de dar voz aos 

professores é necessário que se deixe ressoar outras vozes, aquelas “nascidas 

da prática cotidiana, fruto de contradições e recusa, de esperança e 

resistência, de busca.” Os procedimentos foram feitos de forma a juntar as 
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peças de um quebra-cabeças (temas de acordo com as respostas dos 

licenciandos), pretendendo-se assim, construir o que se analisou nesta 

pesquisa.  

Esse quebra-cabeça tem em sua essência as concepções dos 

licenciandos que participaram desta investigação, frente ao uso das TDIC na 

futura prática pedagógica. Segundo Nóvoa (1992), a construção da identidade 

docente acontece por meio de suas singularidades, pela maneira que cada um 

pode ser professor, tencionado por suas concepções sobre a educação em que 

atuam, suas opções metodológicas e pelo seu estilo de refletir sua ação 

educativa e autonomia para agir. 

  

4.2.1 Tema 1: As Tecnologias Digitais nos Dias Atuais 

 

A primeira peça do quebra-cabeça é “ Tecnologias digitais nos dias 

atuais” que se subdivide em duas peças, os subtemas: “Tecnologias Digitais 

nos dias atuais: o mundo tecnológico” e “Tecnologias Digitais nos dias atuais: 

os alunos digitais”.  

No que se refere às “Tecnologias Digitais nos dias atuais: o mundo 

tecnológico” remete ao fato de as TDIC terem chegado como uma avalanche e 

seguirem transformando a maneira de viver e de comunicar das pessoas. 

Atingiram todos os segmentos sociais e a escola não ficou de fora, pois recebe 

um público de alunos que possui maneiras diferentes de agir e de aprender que 

incluem essas tecnologias. Desse modo, é evidente que o processo de ensino 

e de aprendizagem não pode ser mais o mesmo de antes. As tecnologias estão 

presentes e exercem uma força atuante sobre o homem e o ensino (ALDA, 

2012). 

Rotta e Batistela (2012) defendem que as tecnologias estão presentes 

nos dias atuais e não podem ser evitadas. Os licenciandos pesquisados tem 

essa percepção, o que pode ser notado em sus falas: 

“Num mundo cada vez mais conectado, mais tecnológico, mais digital, é...” (L-2) 

“De extrema importância, pois estamos vivendo em um mundo 
tecnológico...”(L-23) 

“Considero importante, afinal a tecnologia está globalizada e presente na 
realidade escolar, seja particular ou não.” (L-25). 
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“Acho muito importante porque atualmente a tecnologia está praticamente em 
tudo o que fazemos” (L-5).  

 “Sim, as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano e podemos utilizar 
para maior rendimento em nossa prática pedagógica.” (L-8) 

“...tudo está relacionado as tecnologias hoje em dia.” (L-7) 

“estamos vivendo em um mundo tecnológico, e nossa interação em sala de 
aula com ambientes virtuais, os aulas se tornam muito mais interativas.” 
  

Assim, os professores não podem ser atraídos somente pela diversidade 

de usos, mas também pelo contato pessoal com seus alunos. É preciso que 

sejam mais que simples técnicos nos ambientes informatizados. Torna-se 

necessária uma formação inicial sólida e constante atualização dos 

conhecimentos pedagógicos e tecnológicos para essa atuação. Assim sendo, o 

processo educacional vai depender do preparo desses professores para atuar 

nas salas de aula (MORAN, 2013). Os licenciandos pesquisados referem à 

essa necessidade: 

“não podemos retroagir no tempo, e devemos utilizar todos os recursos, 
disponíveis para melhor ensinar.” (L-26). 

 “...com as tecnologias quanto mais curioso mais aprende, quanto mais busca 
mas ganha.”(L-11) 

“...existem várias formas de se utilizar a tecnologia para sairmos da forma de 
ensino padrão e com isso ter um melhor aproveitamento das aulas.” (L-5) 

 

Analisando as respostas dos licenciandos ao questionário III, pode –se 

notar que consideram também a presença mundial das TDIC e os benefícios 

que podem exercer em suas vidas, visto que os prepara para “uma realidade 

tecnológica mundial” (L-16). Kenski (2012) afirma esses usos trazem 

possibilidades de aprendizado e que as interações são diversas. São novos 

contextos educacionais, que visam, não somente o uso de novos aparatos 

tecnológicos, mas uma formação reflexiva, critica e humana, o que está 

refletido nas falas dos alunos pesquisados: 

“... para poder estar junto dos avanços do mundo, buscando mais para passar 
para seus alunos” (L-07)  

“Bom, eu futuramente pretendo relacionar sim, minha formação com o uso de 
tecnologias, pois o mundo está mudado, e não podemos ficar para trás, por 
isso quero usar os softwares e aplicativos e várias outras ferramentas para ter 
melhores resultados.” (L-09) 

“Acredito que com os avanços das tecnologias, as aulas ficarão ainda mais 
interativas. É justamente isso que quero mostrar e utilizar com meus futuros 
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alunos. Quero poder mostrar a eles que a Internet pode oferecer muito mais e 
redes sociais, afinal o mundo virtual é vasto e há inúmeros caminhos a serem 
trilhados.” (L-05) 

 

O uso das TDIC propicia aos alunos e professores novas estratégias no 

processo de ensino aprendizagem e, consequentemente, a interação entre 

alunos e professores e objetos de conhecimento (VALENTINI; SOARES, 2005), 

o que foi refletido nos conteúdos das respostas dos licenciandos ao 

questionário III: 

“...os softwares irão facilitar a interação entre o professor e o aluno e também 
irá propiciar um maior entendimento do aluno ao conteúdo apresentado.” (L-30)  

“...hoje em dia todos em geral se interessam pelos novidades tecnológicas e 
dessa forma, que os alunos se sentem mais a vontade de interagir-se 
expressar através dessas ferramentas.” (L-2) 

 “A forma em que é apresentada além de se aprender mais atrai a participação 
dos alunos.” (L-6) 

 

Auxiliar os alunos na construção dos conhecimentos nunca foi uma 

tarefa fácil, e para que haja uma nova maneira de aprender e ensinar é preciso 

que os professores tenham consciência de que alunos da era digital habitam as 

escolas nos dias de hoje, o que será tratado em “Tecnologias Digitais nos dias 

atuais: os alunos digitais”. Para Moran (2006), o processo de ensinar e 

aprender exige bem mais flexibilidade e menos conteúdo fixos e sim, o 

currículo deve ser aberto para uma comunicação maior entre o público a ser 

ensinado. 

Talvez uma grande dificuldade seja enxergar que os alunos de hoje são 

totalmente informatizados e que para eles a realidade digital é mais próxima da 

vida cotidiana do que muitos docentes insistem em admitir permanecendo 

estagnados em relação as metodologias de ensino utilizadas e a própria 

formação. Tais alunos possuem a necessidade de buscar explorar as 

inovações tecnológicas, as quais devem tomar parte no processo educativo no 

qual estão colocados (ROSA; CECÍLIO, 2010). Nessa direção os licenciandos 

participantes deste estudo explicitaram em suas falas no questionário II que 

possuem conhecimento do público de alunos que os espera em sala de aula 

hoje em dia, como pode se notar nos excertos de suas falas nos questionários. 

“Os alunos estão cada vez mais dependentes da tecnologia (um vício, 
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talvez)...” (L-2) 

“Acho certo, pois as crianças começam a mexer com a tecnologia muito cedo, 
com 3 anos já estão com celular, computador etc.” (L-3) 

“O aprendizado se torna mais agradável e empolgante para o aluno, pois os 
alunos cada dia estão mais envolvidos com as tecnologias...”(L-24) 

 “Os alunos estão cada vez mais dispersos...  serão trazidos à realidade da 
aula através do uso de tecnologias que chamem a atenção deles.””(L-2) 

“... o fato dos alunos conhecerem a existência de várias ferramentas de 
consultas e de trabalho, com certeza despertará um interesse maior aos 
mesmos.” (L-20) 

 

 

Esse pensamento que os licenciandos pesquisados têm em relação aos 

alunos que estão na escola, dos quais serão professores e o enxergar da 

necessidade de novas formas de ensino para esses alunos é referido nos PCN 

segundo Brasil (1998) que defendem: 

[...] o problema está em como estimular os jovens a buscar novas 
formas de pensar, de procurar e de selecionar informações, de 
construir seu jeito próprio de trabalhar com o conhecimento e de 
reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos significados, 
ditados por seus interesses e necessidades. Como despertar-lhes o 
prazer e as habilidades da escrita, a curiosidade para buscar dados, 
trocar informações, atiçar o desejo de enriquecer seu diálogo com o 
conhecimento sobre outras culturas e pessoas, de construir peças 
gráficas, de visitar museus, de olhar o mundo além das paredes de 
sua escola, de seu bairro ou de seu país (BRASIL, 1998, p.50). 

 

As respostas dos licenciandos ao questionário III também refletem essa 

preocupação com os alunos que eles vão encontrar na sala de aula. São 

alunos que conseguem executar diferentes tarefas simultaneamente, utilizando 

diversos tipos de tecnologias, ouvindo diferentes sons, imagens e vídeos 

(ALDA, 2012). Essa concepção transpareceu nas falas dos pesquisados:  

“Hoje em dia todos em geral se interessam pelas novidades tecnológicas e 
dessa forma, os alunos se sentem mais à vontade para interagirem, se 
expressarem através dessas ferramentas.” (L-2) 

“(Ter o mundo na palma da mão) nunca foi tão fácil. Afinal, ele se encontra 
dentro dos smartphones, cada vez mais comuns nas mãos dos alunos.” (L-5) 

“Primeiramente sair do tradicionalismo pois como fora dito, o tradicionalismo 
não atrai a atenção dos alunos nos dias de hoje, além disso hoje esses 
recursos estão disponíveis para uso, para facilitar a vida do aluno pois pode 
esclarecer com esquemas e ilustrações bem mais realistas e para o professor 
para que o mesmo não tenha tanto trabalho para que seja explicado um 
determinado conteúdo.” (L-8) 
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“Acho muito importante a tecnologia no curso formação professores, pois se os 
professores não aprendem como vão passar para os alunos, sendo que as 
crianças estão atentas às novas tecnologias.” (L-4) 

 
Entretanto, a escola de hoje não está adaptada para os alunos da era 

digital. Para Valente (2011), a escola não tem acompanhado a evolução digital 

no que tange ao uso dessas tecnologias no processo de ensino e de 

aprendizagem, em relação a outros segmentos da sociedade.   

Desse modo, o que se nota é a necessidade de uma reflexão desde a 

formação inicial dos professores sobre essa necessidade do uso das 

tecnologias digitais na educação, reconhecendo que são meios propícios para 

a formação dos alunos, em um contexto em que o avanço tecnológico é 

constante, lembra Kenski (2007). 

 

4.2.2 Tema 2: Tecnologias Digitais na Formação Inicial de Professores 

 

A segunda peça do quebra-cabeça é “ Tecnologias Digitais na formação 

de professores” se subdivide em duas peças, os subtemas: “Tecnologias 

Digitais na formação inicial de professores: ferramentas e recursos 

pedagógicos” e “Tecnologias Digitais na formação de professores: ampliando 

conhecimentos”.  

No que se refere às “Tecnologias Digitais na formação inicial de 

professores: recursos e ferramentas” remete ao uso das TIDC nos ambientes 

de formação dos licenciandos de modo que sejam preparados nos cursos de 

formação de professores, as licenciaturas para o uso dessas tecnologias em 

sala de aula. Em uma de suas falas Nóvoa (2014) diz que nem sempre o 

problema está relacionado a tecnologia, ou seja, o problema não é tecnológico, 

mas muitas vezes é pedagógico.  

Alonso (2014, p.161) relata que para ensinar com tecnologias “[...] é 

preciso aprender com tecnologias”. De tal forma a importância da tecnologia na 

formação inicial de professores é evidente. Essa relevância emerge das 

respostas ao questionário II, pelos licenciandos participantes desta pesquisa, 

como se pode verificar nas seguintes afirmações. 
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“Sim, eu concordo e como futura professora vou colocar em prática, pois essas 
ferramentas são de suma importância.” (L-1) 
 
Sim. Toda ferramenta que seja para a melhoria do ensino é válida, e hoje em 
dia como estamos na era digital, esses aplicativos tornam-se um método 
positivo para aplicarmos em sala de aula. (L-5) 
 
Sim. Podendo mostrar projetos, pesquisas, provas teóricas, fotos entre outras 
ferramentas. (L-6) 
 
“Sim. Atualmente toda a atividade aplicada em sala deve ser digitalizada. 
Assim sendo, a formação inicial do professor deve abranger o uso das 
ferramentas tecnológicas em sala de aula.” (L-13) 

 
“Na minha opinião é muito importante, pois a partir da disponibilidade do 
contato com novas tecnologias, os iniciantes da formação de professores 
adquirem uma nova técnica para a preparação de aulas e, muitas vezes, até 
para um melhor aprendizado sobre os conteúdos específicos. ” (L-20) 
 
 

O que se pode notar é que essas falas de alguns licenciandos 

pesquisados no questionário II retratam uma concepção de que as TDIC são 

recursos e ferramentas que auxiliam desde o curso de formação inicial até a 

prática de sala de aula como professores. Segundo Alonso (2014) para que um 

professor ensine com tecnologias é necessário que ele aprenda com 

tecnologias.  Bittar (2000, p.103) vem corroborar com esse pensamento dos 

licenciandos quando salienta que há uma 

[...] necessidade de que o licenciando entre em contato com a 
informática em vários momentos de sua formação, seja como 
instrumento para ele mesmo estudar, seja discutindo a informática 
como recurso didático a ser usado em sua futura prática pedagógica. 
Deste modo, ele estará bastante familiarizado com este instrumento, 
que fará parte de sua rotina escolar.  

 

Nessa direção todo o corpo docente que trabalha com os licenciandos 

devem atuar no sentido de que sua formação inicial venha subsidiar uma 

prática pedagógica na qual esse futuro professor atue considerando os vários 

aspectos positivos desse uso das TDIC. 

 A importância das tecnologias como ferramentas pedagógicas para 

estimular a aprendizagem dos alunos é uma realidade já colocada. De acordo 

com Kenski (2007), para o alcance do sucesso escolar é preciso que a escola 

integre as tecnologias e dispositivos como ferramentas auxiliares no processo 

de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Os relatos dos licenciandos 

pesquisados mostram a preocupação em usar TIDC para agregar melhor 
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qualidade no ensino. A visão de muitos desses futuros docentes mostra a 

consciência que têm sobre o uso das tecnologias digitais na educação: 

 “A tecnologia está aqui para nos auxiliar, facilitar, nas atividades do nosso 
cotidiano escolar...”(L-6) 

“A tecnologia ajuda muito a chamar atenção dos alunos pois é uma ferramenta 
muito importante hoje em dia.” (L-10) 

 “Acho de extrema importância o uso de tecnologia...” (L-1) 

 
“É algo fantástico, com um peso extremamente grande pois nos prepara para 
novos meios profissionais para uma geração que é extremamente ligada a 
recursos tecnológicos.” (L-7) 
 
 “É de extrema importância que o uso das tecnologias hoje...” (L-9) 
 
“É muito importante o uso de tecnologias em curso de formação inicial, pois o 
mundo está cercado de tecnologias, já que não é possível viver sem o uso das 
tecnologias, sendo assim fica evidente a necessidade da inclusão das 
tecnologias nas aulas...” (L-12) 
 
“É muito útil pois ajuda a melhorar cada vez o nosso conhecimento” (L-17) 
 
 

Essa reflexão sobre o uso das TDIC de modo a serem utilizadas de 

forma consciente, eficaz e crítica é necessária. Para Nascimento (2007) deve 

ser direcionada pela necessidade de mudança no processo educacional a fim 

de buscar uma aproximação da realidade dos alunos. 

 “Assim estamos tendo mais conhecimentos para passar aos nossos alunos.” 
(L-12) 

 “Precisa-se ter acesso, conhecer e dominar para ensinar posteriormente.” (L-
20) 

 “É importante que o docente, ainda em formação, tenha ciência das 
tecnologias que ele dispõe a fim de que possa fazer uso das mesmas durante a 
sua atuação como professor.” (L-5)  

 “...é muito importante para que o professor se atualize para melhor passar o 
conhecimento.” (L-16)  

 “O uso de tecnologia é de uma enorme importância para a formação inicial dos 
professores, pois através dele os professores terão mais facilidades na 
elaboração de aulas e de atividades relacionadas a esses softwares e 
aplicativos.” (L-29)  

 

Nessa direção, o licenciando precisa reconhecer que o mundo atual, em 

que vai atuar como docente, exige dele muito mais que o simples entendimento 

das tecnologias como ferramentas, exige uma formação que inclua o uso das 
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TDIC na prática pedagógica, admitindo que seus alunos são da era digital, 

embora nas escolas ainda existam professores que são analógicos (GIRAFFA, 

1999). As falas dos licenciandos pesquisados refletidas no questionário III 

trazem aspectos que identificam essa concepção da necessidade de formação 

do professor para atender a um público de alunos que nasceu na era digital, 

porém sabem dos desafios que serão enfrentados para essa prática:   

“A informação hoje é um dos meio mais utilizado por todos e em diversos 
lugares, sendo assim porque não utilizar a favor das disciplinas a serem 
praticadas de maneira organizada, conseguiremos mais atenção dos alunos.” 
(L-6) 

“...quando bem direcionado as ferramentas computacionais direcionam o aluno 
para aquilo que ele precisa saber.” (L-17) 

“Seria bom se todas as escolas públicas tivessem essa tecnologia em suas 
escolas, para podermos colocar em prática nossos conhecimentos e mostrar a 
importância dessas tecnologias como recursos nas aulas” (L-22) 

“Posso apresentar um trabalho, apresentar uma atividade neste sentido, mas é 
preciso melhorar os recursos dos professores e das instituições educacionais.” 
(L-23) 

 

A título de exemplo, na fala do L-7, fica claro que ele reconhece a 

geração de alunos que terá em sua futura prática pedagógica “...nos prepara 

para novos meios profissionais, para uma geração que é extremamente ligada 

a recursos tecnológicos. ” Os licenciandos sentem a responsabilidade com a 

formação para atender a esse público de alunos. Nas análises das respostas 

do questionário III nota-se essa concepção:  

“Acho de suma importância os professores em sua formação já estarem 
se atualizando e usando a tecnologia a seu favor, pois depois de 
formados não terá tanta dificuldade em colocar em prática.” (L-9)  

“É importante para a formação do professor o uso das tecnologias em 
sala de aula. Dessa forma, na formação inicial do professor é de 
fundamental importância a abordagem das tecnologias como requisito 
educacional.” (L-17)  

“É muito importante, pois hoje o que mais é utilizado no dia a dia de 
cada um, não só dos professores, são as tecnologias. Tanto é que 
precisam ser bem preparados para essa nova realidade, cada vez mais 
avançada” (L-27) 

 

De tal forma, é preciso que, em sua formação, o licenciando se prepare 

para acompanhar o ritmo imposto pela sociedade tecnológica sabendo utilizar 

as TDIC em sala de aula, o que será tratado em “Tecnologias Digitais na 
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formação inicial de professores: ampliando conhecimentos”. De acordo com 

Freire (1991, p.58) a formação do professor é construída “[...] a gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática”. Os PCN (1998, p-154-55) evidenciam que “a 

formação dos professores é alicerce fundamental para a melhoria da qualidade 

do ensino. É preciso que o professor compreenda as transformações que estão 

ocorrendo no mundo e a necessidade da escola acompanhar esse processo. ” 

Os licenciandos pesquisados apresentaram trazer uma concepção de que as 

TDIC os auxilia nesse processo de formação inicial contribuindo para ampliar 

os conhecimentos, não só sobre o uso dessas ferramentas, mas da formação 

como um todo, conforme traduzem as suas falas:  

“É de extrema importância que o uso das tecnologias hoje venha a contribuir 
com os cursos de formação inicial de professores pois, é uma forma de 
acompanhar os alunos de modo mais próximo e também produtivo. ” (L-9) 

“Concordo, pois as TDIC podem proporcionar ao professor um ver melhor 
sobre a educação.” (L-12) 

“Com uso dessas tecnologias, a formação inicial de professores ganha pois os 
docentes iniciais ficam preparados para o dia a dia, que o espera.” (L-19) 

“Para a formação de professores o uso das tecnologias é sim de bastante 
importância. ” (L-21) 
“Com essa relevância é bom pois saem preparados para essa nova realidade 
com o uso da Tecnologia Digital de Comunicação e Informação. ” (L-31) 
 
“É muito importante para ter uma melhor compreensão do conteúdo”(L-12) 

 

Pode-se perceber que esses licenciandos tem plena consciência da 

necessidade de uma formação que atenda às exigências da sociedade. As 

análises do questionário III trazem que a maioria dos licenciandos pesquisados 

estão satisfeitos com a formação inicial que tiveram, o que pode ser notado na 

fala de L-21 quando afirma que “no decorrer do curso tive muito incentivo para 

usar tecnologias na minha prática docente, assim tive oportunidades de 

aprender a usar alguns softwares e aplicativos na faculdade, o que será bom 

para ser professor”. A formação para serem professores pesquisadores 

também é referida por um dos licenciandos “Acho que é importante pois ajuda 

muito em pesquisas” (L-10).  

Entretanto, não é a totalidade dos licenciandos que tem essa opinião 

sobre o uso das TDIC na sala de aula. Alguns licenciandos muitas vezes 

trazem consigo um modelo de um ensino que lhes foi oferecido e ainda que 
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não incluía o uso das TDIC. Assim, desde a formação inicial apresentam 

resistência ao uso das TDIC em sua prática pedagógica, quando já professores, 

ou ainda em sua futura prática pedagógica, quando alunos da licenciatura.  

Nem sempre os professores aceitam as mudanças que lhe são 

sugeridas ou impostas pela legislação educacional. A inserção das TDIC na 

prática pedagógica dos professores, tem sido motivo de resistência por parte 

de muitos desses profissionais. Essa oposição ao uso dessas tecnologias vem 

implícita na fala de alguns licenciandos pesquisados, observadas nas análises 

do questionário III:  

“Pode facilitar o contato professor-aluno seja pessoalmente ou não, 
ajudando no processo de ensino -aprendizagem, diferenciando, mas não 
abandonando o modelo tradicional da educação. Quadro e giz também 
são tecnologias.” (L- 25) 

 “No momento não tenho expectativas, pois ainda não sei se vou seguir 
carreira na área. Mas nas escolas públicas, utilizar dessas práticas é 
algo que tem que pensar muito, devido ao desinteresse. Afinal é a menor 
parte que vai absorver esse conhecimento.” (L-13) 
 
Muitos podem ser os motivos e justificativas apresentadas para o não 

uso das tecnologias digitais na educação. Ferreira (2008) afirma que os 

computadores muitas vezes fascinam e ao mesmo tempo causam medo e 

resistência; existindo pessoas que passam a abominar as TDIC em seu 

primeiro contato com elas e outras ainda usam essas tecnologias em seu 

cotidiano, mas não apresentam domínio pedagógico e tecnológico sobre essas 

tecnologias. Assim sendo, quando as utilizam, o fazem sem agregar o 

verdadeiro valor que podem trazer para a sala de aula.  

A classe professoral sustenta o sistema educacional com suas 

persistências e ações. No entanto consiste em um público que muitas vezes 

apresenta encantamento ou resistência às mudanças, principalmente em se 

tratando da adaptação e implementação das TDIC no âmbito escolar, o que 

gera muitos desafios. Para Gatti (1993) as inovações podem provocar um 

incômodo para os professores, visto que exigem alterações no comportamento 

e na própria cultura. 

É preciso que os professores se adaptem às mudanças que vem 

ocorrendo na área educacional com a inserção das tecnologias desde o curso 

de formação inicial para professor, a licenciatura. Segundo Marinho (1998), 
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romper com o passado e mudar não significa de forma alguma abandonar suas 

experiências anteriores, elementos relevantes na construção da nova prática 

pedagógica.  

No que tange à relevância dos cursos de formação inicial para a 

utilização das TDIC em sala de aula, o que se notou neste estudo com os 

licenciandos é que, mesmo constando algumas respostas negativas, a maioria 

dos pesquisados afirmou que o uso das TDIC é relevante desde a licenciatura 

que os prepara para trabalharem com as TDIC.  

Entretanto, nas respostas escritas dos licenciandos participantes desta 

pesquisa emergem indícios de resistências aos usos das TDIC, quando tentam 

justificar, de diferentes formas, o não uso das TDIC. De acordo com Belloni 

(2003, p.299) há justificativas para essa dificuldade em aceitar o novo, quais 

sejam, a formação inicial precária e a falta de hábito de autodidatismo, por 

exemplo.  Em suas falas fica evidente essa resistência: 

“Para mim, ... se aprende fazendo várias vezes e se possível, com o uso de 
papel e caneta...” (L-14) 

“A geração de aprendiz atualmente é uma geração informatizada. Que faz uso 
dessas informações tecnológicas na maioria das vezes não direcionadas para 
a educação” (L-13) 

“Tudo é relativo, pois muitas vezes a tecnologia é fundamental para o professor, 
pois muitas vezes se for usar com os alunos infelizmente não funciona. ” (L-14) 

“Eu pretendo usar, mas não já de cara irá levar um tempo. ”(L-11) 

 “As tecnologias são boas. Se a escola puder me fornecer o material”(L-6) 
 

 

  Essa resistência pode ser devido a própria formação desses 

professores licenciandos. Belloni (2003) afirma que existe um distanciamento 

entre a formação ideal e a real que é realizada, pois esta última se apresenta 

distante da prática pedagógica necessária, devido a diversos fatores, como 

falta de infraestrutura nas escolas, formação pedagógica e tecnológica 

deficiente dos professores e condições de trabalho não compatíveis com a 

necessidade. Alguns dos licenciandos pesquisados deixam claro em suas falas 

no questionário III que não se sentem preparados para enfrentar a sala de aula, 

em relação ao uso das TDIC. Evidenciam que a presença das TDIC em sua 

formação na licenciatura não foi suficiente: 

“Em parte, porque não tivemos no decorrer do curso aulas nas quais 
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utilizássemos os meios tecnológicos frequentemente.” (L-30)  

 “O curso ao meu ver não ofereceu essas dicas e nem ensinou aos futuros 
professores como elaborar, praticar e ensinar uma aula mais prática e 
interessante. Falta realmente ensinamento e incentivo para que os alunos do 
curso tenham o interesse em atuar como professores.” (L-2) 

“Não nos oferece base para que possamos descobrir novas ferramentas 
tecnológicas. Não há uma disciplina voltada para essa realidade.” (L-5) 

“ O curso não fornece subsídios suficientes para a formação tecnológica do 
professor. Dessa forma, o professor deve fazer esse estudo a parte.” (L-17) 

 

Desse modo, pode estar justificada, a não inovação das práticas 

pedagógicas no interior das escolas. Outras justificativas foram apresentadas 

por alguns dos licenciandos pesquisados: “...não são todas as universidades 

que disponibilizam tais tecnologias para que o graduando se adapte ao 

mesmo.” (L-21) e ainda “...em um mundo tecnológico o curso de formação 

docente deveria abranger mais quesitos tecnológicos.” (L-13). Analisando as 

respostas dos pesquisados ao questionário III, nota-se também indícios de 

resistência ao uso das TDIC em suas falas:  

“E importante, mas não tão essencial” (L-11)  

“É preciso que o professor tenha condições financeiras para aprender com 
estas ferramentas” (L-23)  

“...desde que o aluno seja interessado ao uso dessas ferramentas.” (L-12)  

“Não funciona no dia a dia com os alunos que não recebem nem a educação 
de casa para querer informatizar.” (L-13) 

 

A realidade é que tem que haver uma mudança cultural, para o 

enfrentamento dos desafios que vieram com as TDIC que precisam adentrar 

nas práticas pedagógicas, um modo de permitir ao aluno tomar parte de um 

mundo tecnológico. Para Ferreira (2008) a tecnologia é inevitável e é preciso 

aceitá-la, pois, a escrita é uma ferramenta tecnológica que gerou uma 

resistência pelas sociedades primitivas e veio para auxiliar, assim como as 

TDIC que certamente podem transformar a educação. 

Buscam-se justificativas para essas resistências que, muitas vezes, 

podem ser pelo não preparo para usar as TDIC na educação, um assunto 

abordado em estudos já realizados. Alonso (2014, p.160) menciona que a 

mudança de paradigma ou de cultura é um dos desafios para esse uso:   

[...] superação dos usos das TDIC ainda restritas à reprodução dos 
seus modus faciende, agregando as TDIC às práticas já 
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desenvolvidas com as tecnologias analógicas, com lápis e papel, 
dentro de um modelo transmissivo e individual, no qual os papeis 
(professor transmite, protagoniza, aluno recebe e retém) estão bem 
definidos e fixos. Essa reprodução contrasta as formas de usar as 
tecnologias dentro e fora da escola e torna o uso das tecnologias na 
escola pouco atrativa e significante. 

 

O licenciando precisa compreender esse contexto em que se insere. 

Precisa compreender que o ensino não mais se limita às fronteiras fora e 

dentro da escola (ALONSO, 2014). Desse modo, a formação inicial dos 

docentes deverá ocorrer de modo que não se preparem para serem apenas 

detentores do conhecimento e sim utilizarem as TDIC em sala de aula com 

grande responsabilidade, prezando a construção do conhecimento de forma 

progressista, considerando o desenvolvimento de habilidades cognitivas dos 

alunos para a reflexão e compreensão dos conceitos estudados (ARAÚJO, 

2005). 

 

4.2.3 Tema 3:  Tecnologias Digitais e os Ambientes Informatizados 

 

A terceira peça do quebra-cabeça é “Tecnologia Digitais e os Ambientes 

Informatizados” está subdividida em dois fragmentos: “Ambientes 

informatizados e a aprendizagem dos alunos” e “Ambiente informatizado como 

recurso pedagógico”. 

Analisando o conteúdo das respostas dos licenciandos pesquisados 

pode-se notar que concebem que nos ambientes informatizados, por meio dos 

recursos oferecidos os alunos têm uma forma mais atrativa de apresentação 

dos conceitos, a possibilidade de visualizar acontecimentos, o que pode auxiliar 

na aprendizagem. Para Kenski (2008), nesses ambientes a aprendizagem pode 

se tornar mais contextualizada pois para que ocorra a aprendizagem são 

necessários novos espaços e novas situações, uma nova organização e 

metodologias que integrem as TDIC.  

A integração das TDIC nesses ambientes de ensino não consiste 

apenas na informatização dos processos de ensino já vigentes. A utilização 

dessas tecnologias em ambientes de ensino leva a uma aula mais próxima da 

realidade dos alunos da era digital, levando sempre em conta que é preciso 
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aproveitar seus benefícios para melhorar a aprendizagem dos alunos e não 

apenas substituir os métodos pedagógicos já existentes. As TDIC permitem 

criar novos e diversificados ambientes de aprendizagem e novas formas de 

pensar e aprender (BRASIL,1998).  

O subtema “Ambientes informatizados e a aprendizagem dos alunos” 

remete à essência da educação a aprendizagem dos alunos. Os licenciandos 

pesquisados evidenciaram que consideram esses ambientes como aliados do 

professor, na medida em que oferecem para os alunos do Ensino Fundamental 

e Médio a oportunidade de comunicar-se na mesma linguagem que utilizam no 

dia a dia com o uso das tecnologias, o que pode tornar maior a participação 

deles nas atividades e, por conseguinte, o desempenho em relação à 

aprendizagem. Libâneo (1999) assegura que a didática utilizada pelos 

professores deve se adequar às realidades da sociedade, e ainda privilegiar o 

domínio da linguagem informacional, sabendo utilizar os meios de 

comunicação articulados com as multimídias. Os licenciandos ressaltaram 

também que os ambientes virtuais de aprendizagem propiciam a interação e 

interatividade o que torna a aprendizagem mais participativa, conforme os 

seguintes excertos de suas falas nas respostas ao questionário II: 

“Os ambientes informatizados se tornam grandes aliados em trazer esses 
alunos para o processo ensino-aprendizagem, uma vez que utilizar-se-á da 
própria linguagem do aluno, daquilo que ele realmente gosta e, acaba, por se 
tornar parte.” (L-2) 
 
“...hoje em dia as tecnologias prendem muito a atenção das crianças e jovens, 
então um ambiente informatizado propicia a aprendizagem” (L-16) 
 
“O ambiente quando se torna propício e adequado, torna-se um ambiente de 
interesse, a busca se torna mais constante e o resultado é positivo.” (L-9) 
 
“ Esses ambientes provem a interação e interatividade. Quanto mais 
interatividade mais aprendizagem e interesse dos alunos para aprender.” (L-20) 

 

Os ambientes virtuais utilizam cada vez mais a interpretação rápida e 

dinâmica pois é uma sequência de conexões nas próximas telas que se abrem 

em uma linha de condução de narrativa particular de cada um, assim como o 

modo de pensar ou até mesmo se relacionar, afirma Moran (2006). De acordo 

com Valente (2011), uma educação para a compreensão utiliza objetos e 

atividades estimuladoras envolvendo o aluno no que faz. Deve oferecer 
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oportunidades para que o estudante possa explorar as situações sentir-se 

desafiado e consequentemente envolver-se de modo produtivo na própria 

aprendizagem. Das falas dos licenciandos pesquisados ao questionário III, 

emergem concordâncias com a relevância desses ambientes: 

“Muito importantes pois propiciam aos alunos novos métodos para a realização 
de aulas diferenciadas.” (L-24) 

“Esses ambientes chamam muito a atenção dos alunos, fazem eles buscarem 
mais respostas, eles ficam mais curiosos sobre o que tem em questão” (L-1)  

“Com certeza em um ambiente informatizado o aluno terá mais atenção e será 
muito maior a qualidade de sua aprendizagem” (L-4)  

“Os ambientes informatizados possuem, então, o papel de substituir as telas 
desses aparelhos, já que em comparação com o tamanho dos "celulares 
inteligentes", aqueles são muito mais chamativos. Assim, o professor que se 
utiliza desses ambientes pode não só prender a atenção do aluno, como 
também "obrigá-lo a participar mais da aula. Ou seja, o aluno deixa de ser um 
mero "telespectador" e passa a atuar, junto ao professor, dentro do ambiente 
onde ocorre o processo ensino-aprendizagem.” (L-5)  
 

Assim sendo, as tecnologias digitais quando utilizadas na educação, 

alteram os papéis dos alunos e professores modificando todo o ato pedagógico. 

Essa interação entre eles pode auxiliar no processo de ensino e de 

aprendizagem e na construção do conhecimento pelos alunos (Almeida, 2003). 

Ainda das análises das respostas dos licenciandos aos questionários 

desta pesquisa evidencia-se outra concepção “Ambiente informatizado como 

recurso pedagógico”. Eles deixaram claro que nesses ambientes, as aulas 

ficam mais interessantes e despertam a atenção dos alunos. Salientaram ainda, 

usos que podem ser feitos como para a introdução de conteúdo e que 

favorecem a eficiência e a qualidade na construção do conhecimento. Essas 

constatações podem ser observadas em suas falas: 

“...esses ambientes ajudam dar aulas de uma forma mais interessante e 
produtiva”. (L-5) 

“É importante para desenvolver e capacitar os alunos, e também conseguir 
atrair a atenção do mesmo, e rendimentos...” (L-8) 

“...ambiente informatizado poderia ser usado para inovar a introdução do 
conteúdo. ” (L-14) 

 “...com o amplo espaço de ferramentas na área da informática, o ambiente se 
torna facilitador para quem explora e busca conhecimentos, com eficiência e 
qualidade. ” (L-18) 

“Esse ambiente tem por si a capacidade de atrair as pessoas fazendo com que 
assim o aluno tenha um foco maior e um aumento de interesse. ” (L-29) 
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“Sim. Além do aprendizado que tenho a cada atividade desenvolvida, a facilidade da 
pesquisa, da preparação e da apresentação das atividades faz toda a diferença”. (L-22) 

 

Esses ambientes devem ser compreendidos antes de serem utilizados 

como recursos pedagógicos. Para Kenski (2007), sempre que algo novo é 

lançado no âmbito escolar todos os recursos devem ser explorados pelos 

atores do processo educacional. Das falas dos professores nas respostas ao 

questionário III, o que se pode perceber é que eles concebem esses ambientes 

como novos recursos, motivadores para os alunos e professores e que 

propiciam maior compreensão dos conceitos e consequentemente a 

aprendizagem, o que pode ser constatado nos seguintes excertos: 

“Acho que os ambientes informatizados, são uma peça chave para o ensino 
hoje em dia, pois chamam a atenção do aluno, facilitando o entendimento.” (L-9)  

“Sim, esses ambientes podem vir a auxiliar e ajudar na compreensão e reflexão 
do aluno” (L-24)  

“...uma diferença absurdamente grande, os alunos compreendem mais e 
sentem mais interesse na matéria.” (L-1)  

“...Ciências Biológicas é uma área muito rica, abrange diversos assuntos e a 
tecnologia só vem a somar para o aprendizado, pois desperta o interesse do 
aluno em participar da aula e aprender sobre a matéria e ao mesmo tempo 
auxilia o professor no seu objetivo de transmitir seu conhecimento.” (L-2) 

 “Com certeza faz a diferença, tanto nas atividades do curso e também na vida 
do educador. Se as atividades caminham bem e o resultado com os alunos é 
positivo, sem dúvida o professor se dedicará mais e consequentemente terá 
prazer em atuar como professor.” (L-3) 

 

No entanto para o uso desses ambientes é preciso que o professor 

tenha conhecimento tecnológico e pedagógico. Os professores deverão de 

antemão, conhecer as ferramentas a serem utilizadas explorar suas 

potencialidades e planejar suas aulas de acordo com os objetivos propostos e 

recursos disponíveis. 

4.2.4 Tema 4: Tecnologias Digitais na Futura Prática Pedagógica  

A quarta peça do quebra-cabeça é “Tecnologias Digitais na futura prática 

pedagógica” está subdividida em dois fragmentos: “Tecnologias Digitais na 

futura prática pedagógica: a aprendizagem dos alunos” e “Tecnologias Digitais 

na futura prática pedagógica: o uso de softwares e aplicativos”. 

Analisando o conteúdo das respostas dos licenciandos participantes 

desta investigação pode-se notar que têm como concepção que é na escola 
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que o aluno se forma cidadão. Desta forma, cabe ao profissional docente 

auxiliar os alunos em uma formação que os prepare, da melhor forma possível, 

para enfrentar o mercado de trabalho ou a vida do lado de fora da sala de aula. 

Como lembra Marinho (2008), à escola cabe colaborar na formação dos alunos 

para a vida profissional e social. Os licenciandos pesquisados tem consciência 

dessa necessidade como se pode notar em suas falas no questionário III, 

quando evidenciaram a importância de se preparar para a atuação com as 

TDIC, no sentido de auxiliarem seus alunos no processo de compreensão dos 

conceitos em aulas mais prazerosas e atrativas: 

“...é muito importante o uso dessas tecnologias no ensino, se tornando 
diversificado e prazeroso.” (L-22)  

“... vejo o quanto faz diferença em uma sala de aula a questão da tecnologia 
abordada em relação aos alunos.” (L-1)  

“...os avanços das tecnologias, as aulas ficaram ainda mais interativas. É 
justamente isso que quero mostrar e utilizar para com meus futuros alunos. 
Quero poder mostrar a eles que a Internet pode oferecer muito mais e redes 
sociais, afinal o mundo virtual é vasto e há inúmeros caminhos a serem 
trilhados.” (L-5) 

 “Aulas interativas com bases em ferramentas tecnológicas, visando que os 
alunos tenham um maior interesse pelas matérias e que possam absorver ao 
máximo o conteúdo.” (L-29) 

 

Essa formação dos alunos para exercer a cidadania em pleno século 

XXI é um desafio enfrentado pela escola e pelo seu corpo docente, tratado no 

subtema “Tecnologias Digitais na futura prática pedagógica: a aprendizagem 

dos alunos”. O preparo dos alunos está diretamente ligado ao preparo dos 

professores, sendo necessária a interação entre eles para o uso das TDIC, 

uma prática com as TDIC em sala de aula de forma a agregar em qualidade no 

ensino (MARINHO, 2008). As falas dos licenciandos refletem suas concepções 

nessa direção. 

“Acho muito, pois facilita para o professor explicar ao aluno e também facilita a 
aprendizagem do aluno. A tecnologia ajuda também na comunicação entre 
professor e aluno” (L-3) 

“Quanto mais interatividade mais aprendizagem e interesse dos alunos para 
aprender” (L-20) 

“Tendo disponibilidade e recursos para todos, levar o conhecimento e o uso 
dessas tecnologias para meus alunos seria para mim como uma carta na 
manga, mostrando por meio das TDIC que é muito importante para o nosso 
meio, inclusive na sala de aula.” (L-17) 
“Tornam-se aulas interativas, buscando despertar um interesse do aluno” (L-23) 
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Um ponto a ser destacado é que a utilização das TDIC como 

ferramentas pedagógicas com fins de aprendizagem não é apenas um 

adicional na educação como também uma necessidade para que se possa 

acompanhar a evolução da sociedade. Melo e Neves (2014) dizem que as 

novas TDIC promovem mudanças nos modos de produção de 

compartilhamento do conhecimento, demostrando assim infinitas possibilidades 

de fazer acontecer a aprendizagem em qualquer tempo e lugar. 

Com a chegada dos dispositivos móveis, que sempre estão nas mãos 

dos alunos, as TDIC são ferramentas pedagógicas que grande parte deles já 

domina e assim constituem-se em recursos prontos para serem utilizados em 

sala de aula (MELO; NEVES, 2014). Os licenciandos pesquisados apontaram 

em suas falas possibilidades do uso das tecnologias digitais como ferramentas 

e recursos pedagógicos com fins de aprendizagem. 

“ [...] esses ambientes são ferramentas de grande potencial para 
aprendizagem.” (L-1) 

“Acredito que um ambiente informatizado desperte mais a atenção, a vontade e 
o interesse do aluno na matéria que está sendo dada. ” (L-3) 

“ Nesses ambientes o ensino aprendizagem é assimilado relacionando o 
conteúdo com a realidade do seu cotidiano.” (L-19) 

“ [...] o aprendizado sempre torna interessante tendo a tecnologia. Assim as 
escolas contribuem com seus laboratórios em boas condições para serem 
usados e professores capacitados para ensinarem sobre, e também mostrar a 
eles o bom uso da tecnologia, eles conseguem desenvolver seu aprendizado. ” 
(L-30) 

 

O uso das TDIC na prática futura do professor pode ser imprescindível 

na qualidade de ensino desde que o professor utilize de forma responsável e 

planejada. É preciso que o professor busque e descubra seu potencial na 

utilização das TDIC para que possa permitir um uso correto das ferramentas ao 

invés de uma subordinação a essas tecnologias, afirma García-Valcárcel 

(2003). Pode-se notar nas falas dos licenciandos desta pesquisa no 

questionário III, em que referem às perspectivas que possuem sobre o uso das 

TDIC em suas práticas futuras: 

“Minha expectativa é que as escolas e principalmente os professores se 
aderissem a esse mundo virtual e de suas ferramentas. ” (L-1) 

“Espero poder contar com um laboratório onde poderei interagir com o aluno de 
maneira direta e precisa, mostrando a ele um mundo muito além da página 
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inicial do Facebook, um mundo digital repleto de conhecimento a ser 
descoberto, a um clique de distância” (L-2) 

“As expectativas são as melhores pelo fato de tornar as aulas mais 
interessantes” (L-12) 

“Na formação do aluno deve orientá-lo para o uso das ferramentas tecnológicas 
de forma consciente.” (L-12) 

 “Tenho expectativas muito boas para o uso de aplicativos, para se obter aulas 
diversificadas e na medida do possível a opção de interatividade com certeza 
facilitara o ensino-aprendizagem dos envolvidos” (L-20) 

“Minhas expectativas são extremamente altas, pois ver os rostos de uma turma 
de alunos nem piscando em uma aula, pelo uso de vários aparatos que 
facilitam a vida do aluno e para nós, futuros professores, ser inovador e 
conseguir implantar aulas muito boas”. (L-8) 

“Minhas expectativas são melhorar a aula deixando-a mais atrativa para os 
alunos, aulas mais interativas, pois se temos essas ferramentas a nosso favor 
porque não usá-las.” (L-9) 
 

O que se percebe é que os licenciandos possuem expectativas na 

direção do uso dessas tecnologias com seus alunos e ainda de aulas em que 

possam propiciar aos alunos aulas interessantes, conforme respostas dos 

licenciandos ao questionário III. Nessa direção, pode-se mencionar a fala de L-

9 que afirmou “Minhas expectativas são melhorar a aula deixando-a mais 

atrativa para os alunos, aulas mais interativas, pois se temos essas 

ferramentas a nosso favor porque não usá-las.” 

Todavia não se pode deixar de trazer aqui que, ao professor cabe 

buscar conhecer o funcionamento das TDIC que podem ser utilizadas 

especificamente para uma aula que será ministrada, ou seja, que atenda aos 

objetivos da aula, conforme L-9 fala “Sim. O professor sabendo usar as 

ferramentas tecnológicas, consegue se organizar, criar e programar suas aulas 

de forma mais ágil e educativa (diferenciando nas maneiras de atuar em sala 

de aula) ”. 

 Ainda é necessário que analise a articulação dessa TDIC com os 

processos de ensino e de aprendizagem e que tenha habilidades tecnológicas 

e pedagógicas para a escolha e uso das TDIC, conforme defende García-

Valcárcel (2003), o que foi defendido por L- 13 “O professor hoje, ele tem que 

ter consciência que estamos em uma era digital. ” Esse preparo do professor 

foi amplamente discutido neste estudo, precisando admitir que o uso de 

softwares e aplicativos no ensino pode agregar valor para a educação. 

Abordar o subtema “Tecnologias Digitais na futura prática pedagógica: o 
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uso de softwares e aplicativos” implica reconhecer que esses dispositivos 

aproximam os alunos do cotidiano e os deixa livres para buscar relações entre 

o que aprende na escola e a realidade em que vive. Podem ser utilizados como 

apoio para o docente deixando sua prática pedagógica interessante e os 

alunos mais motivados (FIALHO; MATOS, 2008). Nesse sentido, pode-se 

reconhecer as concepções dos licenciandos sobre o uso de softwares e 

aplicativos e a diferença que esses dispositivos tecnológicos podem fazer no 

desenvolvimento das atividades em sua futura prática pedagógica, conforme os 

seguintes excertos de suas falas no questionário II: 

“...através desses softwares, a preparação das aulas fica bem mais fácil e o 
aprendizado acontece de forma satisfatória. (L-19) 

“...a aula torna mais dinâmica e participativa, porque a INTERNET é um meio 
que o aluno mais utiliza no seu dia a dia, podendo assim fazer com que o aluno 
aprenda mais os conteúdos através dos softwares. ” (L-21) 

“...são ferramentas tecnológicas que auxiliam de uma forma muito boa o 
aprendizado e na maioria das vezes simplifica até a compreensão do conteúdo, 
para que os próprios alunos venham a ter uma melhor visão sobre as matérias 
por meio desses softwares e aplicativos. ” (L-21) 

“...os softwares e aplicativos podem vir a ser ferramentas muito importantes no 
dia a dia como professor, para atrair o aluno para as aulas, sair do comum de 
quadro e giz. ” (L-29) 

“Possibilitam um leque maior de opções para elaboração e aplicação de aulas 
e atividades no ensino”. (L-19) 

“Praticidade, agilidade na atividade do professor”. (L-08) 

“Sim pois esses softwares auxiliam na preparação de provas e aulas mais 
interessantes.” (L-19) 

 

Nota-se que os licenciandos reconhecem que os softwares e aplicativos 

podem auxiliá-los na futura prática pedagógica, evitando aulas monótonas e 

afirmam ainda que o fato dos alunos conhecerem a existência de várias 

ferramentas de consultas e de trabalho, auxilia no uso das TDIC que 

despertará um interesse maior pelas aulas. Eles salientaram ainda em suas 

falas que os softwares e todas as ferramentas computacionais disponíveis 

devem ser abordadas como o auxílio para o professor, que deve preparar as 

aulas com antecedência. Para os licenciandos pesquisados, usando os 

softwares, além de fazer a diferença e tornar as aulas interessantes permite 

visualização rápida dos resultados, o que pode ser conferido em algumas falas 

dos pesquisados nas respostas ao questionário III: 
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“Com o uso de softwares e aplicativos espero que isso ajude a chamar mais 
atenção dos alunos que eles sempre estejam interessados nas aulas.” (L-10) 

 “É muito importante pois desenvolve habilidades práticas com essas 
tecnologias, como por exemplo o Geogebra.” (L-26)  

“Os softwares auxiliam sim o aluno em novas buscas, desde que tenha um 
acompanhamento do professor.” (L-18) 

 “...atualmente existem vários aplicativos e softwares compatíveis com vários 
dispositivos e através deles os alunos ganham uma enorme fonte de estudos e 
pesquisa para determinados assuntos.” (L-29)  

“Os aplicativos e softwares podem oferecer, de forma bem diversificada ao 
aluno, uma aula com mais riqueza nos detalhes e uma abordagem mais 
interessante.” (L-3)  
 
 

A importância de softwares e aplicativos educativos é que são voltados 

para a área educacional e podem auxiliar na estimulação do raciocínio dos 

alunos, e consequentemente na aprendizagem e diminuição das dificuldades 

por eles apresentadas, conforme evidencia Jucá (2006). Percebe-se ainda que, 

nas análises das respostas dos licenciando ao questionário III emergem 

aspectos das concepções especificas que cada licenciando tem acerca do uso 

de softwares e tecnologias na educação: 

“As atividades ficam mais fáceis de serem abordadas, apresentadas e 
assimiladas. Peguemos o exemplo do ensino de citologia: a célula é uma 
unidade extremamente pequena e poucas são as instituições que oferecem 
laboratórios de microscopia, onde o aluno consegue visualizá-las, ainda que 
em "2D". Com softwares e aplicativos bem desenvolvidos, é possível 
demonstrar essa unidade tão minúscula em proporções gigantescas, 
melhorando não só a apresentação da matéria em si, como também prendendo 
a atenção do aluno...” (L-5) 

“Bom trabalhar unindo o útil ao agradável, extrair o máximo de informação do 
softwares e atraindo os alunos para a disciplina, e que eles aprendam mais, do 
que somente com o livro didático que lhes são fornecidos. Tornando as aulas 
sempre mais criativas.” (L-6) 

“Espero que este venha funcionar como uma ferramenta que atraia o aluno 
para as aulas, prendendo o foco e a atenção dele fazendo com que a aula saia 
do comum de quadro e giz.” (L-24)  

“Pois os alunos nessa idade são muito ativos e curiosos, e se não houver 
acompanhamento esse tipo de ferramenta pode subsidiar ações inesperadas.” 
(L-26)  

“É importante para que como professores possamos aprender quais são e 
como utilizar essas ferramentas na sala de aula.” (L-2)  
 

Essas falas remetem a Freire (1991) que evidencia que o professor não 

nasce professor e nem se transforma em professor num instante, o professor 

se faz educador, com sua formação inicial para ser um educador, se forma 
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continuamente com sua prática pedagógica e ainda nas reflexões que realiza 

sobre a sua prática.  

O que se pode entender nos estudos da literatura sobre a formação 

inicial dos professores é que esses licenciandos são formados e vão atuar 

desde escolas que já se encontram equipadas com as TDIC, até os espaços 

destinados à educação, mas que são muito precários, sendo detentores de um 

mínimo de recursos disponíveis aos docentes para a sua atuação (KENSKI, 

2012).  Preparar-se conforme necessário, para atuar em ambientes 

informatizados ainda consiste em um desafio para os licenciandos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
O educador é um ser complexo e limitado, 
mas sua postura pode contribuir para 
reforçar que vale a pena aprender, que a 
vida tem mais aspectos positivos que 
negativos, que o ser humano está evoluindo, 
que pode realizar-se cada vez mais.  
(MORAN, 2007).  

  
 

 
 

Esta investigação foi realizada e norteada com o objetivo de analisar as 

concepções dos licenciandos acerca da utilização das TDIC como auxilio nas 

metodologias a serem utilizadas em sua futura prática docente. Pretendeu-se 

ainda, identificar as dificuldades dos licenciandos em relação ao uso dessas 

tecnologias no planejamento de suas aulas e apresentar-lhes diferentes 

metodologias de ensino que façam uso dessas tecnologias. 

A literatura estudada acerca das TDIC na educação permitiu entender a 

velocidade em que o acesso às informações e ao conhecimento com o uso das 

TDIC em outros setores da sociedade e é lastimável que a escola não tenha 

conseguido acompanhar a evolução tecnológica e trazer as TDIC para a escola 

conforme é necessário para auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem 

dos alunos. Os estudos já realizados mostram que frente aos alunos digitais a 

escola e os professores não estão conseguindo oferecer aulas interessantes 

incluindo as TDIC em um ensino mais atualizado e coerente aos tempos atuais. 

Aulas que motivem os alunos e os coloque como atores participantes do 

processo educativo.  

Os estudos aqui aventados mostraram ainda que as escolas têm 

dificuldades com a infraestrutura necessária para esses usos e, além disso, 

esbarram com a precária formação que a maioria dos professores tem em 

relação ao preparo pedagógico e tecnológico para usar as TDIC em suas 

práticas de sala de aula. Desse modo, as ações em prol do uso das TDIC no 

cotidiano escolar, são delegações de diferentes instâncias responsáveis pela 

formação inicial e continuada dos professores. Conforme Belloni (2003) os 

problemas para a implementação das TDIC são a falta de infraestrutura nas 
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escolas, deficiente formação pedagógica e tecnológica dos professores e ainda 

as condições de trabalho que não são compatíveis com as necessidades.  

A literatura estudada mostra ainda que às instituições formadoras de 

professores cabe a responsabilidade de incluir o uso da TDIC desde os 

currículos desses cursos até as práticas pedagógicas dos licenciandos nos 

estágios supervisionados, por exemplo. Os cursos de formação inicial dos 

professores são berços de uma formação que atenda ao público de alunos que 

os licenciandos irão encontrar nos bancos escolares. Alunos esses que nos 

ambientes externos aos muros escolares utilizam frequentemente as TDIC e 

quando chegam na escola enfrentam ainda restrições a esses usos, como do 

celular por exemplo. Dessa forma, o que se nota é que urge a necessidade de 

novas diretrizes que, respeitando as particularidades de cada escola, 

promovam as transformações necessárias para o cumprimento de sua função 

social (PONTE,1992). 

Para que haja a inserção das TDIC nos ambientes de aprendizagem é 

necessário que esses futuros professores estejam bem preparados para lidar 

de forma correta com essas ferramentas, uma vez que não basta inserir estes 

dispositivos na prática pedagógica e não ter domínio algum sobre eles ou que 

não tenham sido abordados no plano da aula de acordo com os objetivos pré-

fixados. Assim se faz necessário que os docentes tenham saberes sobre as 

TDIC, de modo que esses saberes sejam sistematizados em sua prática 

pedagógica, relata Moran (2012).   

As metodologias utilizadas nos minicursos realizados com os 

licenciandos, participantes desta pesquisa, em ambiente informatizado 

contribuíram para a troca de conhecimentos e exposição de atuações desses 

futuros professores com o uso de recursos tecnológicos no planejamento de 

aulas, por exemplo. Foram momentos em que se observou diversas reações 

dos participantes, sendo que a grande maioria possuía facilidade para trabalhar 

com tais tecnologias e não houve, no momento das aulas práticas por eles 

ministradas nesses minicursos, nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário, a 

maioria apresentou valorizar o ambiente informatizado e as ferramentas 

tecnológicas utilizadas. 

Conhecer as concepções apresentadas nas entrelinhas dos discursos 

dos licenciandos foi decisivo para a compreensão das compreensões 
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vinculadas por esses futuros professores acerca das TDIC na educação. Nos 

temas levantados ficou evidente que para os licenciandos pesquisados, as 

TDIC nos dias atuais integram o mundo tecnológico e são de grande 

importância. Refletem ainda que, para os licenciandos, essas tecnologias 

devem ser inseridas nos ambientes de ensino para que os alunos tenham uma 

formação que os prepare para a realização profissional e pessoal. Esses temas 

ratificam ainda que os licenciandos pesquisados tem como concepção que a 

utilização das TDIC desde o curso de formação inicial de professores como 

ferramentas e recursos pedagógicos pode propiciar situações em que 

estabeleçam relação entre os conteúdos apreendidos com a realidade extra 

muro escolar. E que o uso das TDIC desde a formação inicial pode auxiliá-los 

na ampliação dos conhecimentos já construídos, entretanto alguns deixam 

transparecer que não se sentem preparados para esse uso ou ainda que são 

resistentes a essas mudanças. Vale então indagar: como um aluno criado as 

voltas com as TDIC oferece resistência na utilização desses recursos em sua 

futura prática pedagógica? O que pode ser explicado por Ponte (1992) que 

afirma serem as concepções influenciadas por elementos sociais e culturais e 

que muitas vezes no processo de construção do saber é estabelecida uma 

relação interativa entre as práticas e as concepções. Assim, se o licenciando 

viveu as práticas pedagógicas sem as TDIC, fica a margem de concepções 

compatíveis a essas práticas.  

 Os ambientes informatizados e a aprendizagem dos alunos foi outro 

tema que refletiu concepções que tem esses licenciandos possuem acerca 

desses ambientes. Acerca desse tema, ao que parece, como ainda a maioria 

não é professor atuante, basearam-se nas concepções que já possuem ainda 

como futuros professores. Apresentam reconhecer a relevância desses 

ambientes nas escolas e como podem auxiliar na aprendizagem dos alunos. 

Deixam muito claro que entendem como esses ambientes podem auxiliar os 

professores como recursos pedagógicos. O uso das tecnologias digitais na 

futura prática pedagógica foi outo tema refletido nas falas dos licenciandos 

pesquisados em prol da aprendizagem dos alunos e como ferramenta 

pedagógica, quando revelam que os softwares e aplicativos são dinâmicos, 

coloridos, vivos e podem promover o interesse, facilitando e muito a 

compreensão dos conceitos pelos alunos. Para Thompson (apud 
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PONTE,1992), deve-se preocupar com a formação dos licenciandos pondo em 

causa as suas concepções, de modo a promover reflexões sobre as práticas, 

visto que as concepções não são facilmente alteradas. 

Outro aspecto pertinente à reflexão é que não existe uma única ação 

que possa resolver todos os problemas que abarcam as temáticas das TDIC na 

educação. Existe um quadro já cristalizado das concepções dos professores 

atuantes em todos os níveis de ensino, inclusive nos cursos de formação de 

professores, e porque não dizer que atinge os licenciandos, futuros professores. 

Essa nova realidade colocada é algo ainda distante e estranho para os 

professores e licenciandos, visto que as concepções agem como um elemento 

bloqueador para as novas realidades, decorrendo uma limitação das 

possibilidades de atuação e compreensão, defende Ponte (1992). Dessa forma 

a utilização das TDIC na futura prática pedagógica dos licenciandos na sala de 

aula da escola básica, depende de um trabalho constante no sentido de 

vislumbrar novas práticas pedagógicas coerentes com sociedade tecnológica. 

Por fim, nesta investigação, foram levadas metodologias diferenciadas, 

aos licenciandos participantes, em que o uso das TDIC como ferramentas 

pedagógicas ganhou um destaque para sua futura prática pedagógica que 

inclua os alunos digitais que os esperam nas escolas. No entanto se tem 

ciência que não basta. O pensamento de Ponte (1992) contribui para essa 

discussão quando fala que é necessário que haja uma organização de 

sistemas de apoio na fase inicial da carreira dos docentes, permitindo-lhes uma 

transição mais natural da formação inicial para uma formação continuada 

constante.  

A certeza desta investigação, foram os desafios que emergiram em 

relação ao uso das TDIC pelos licenciandos e professores em sala de aula, 

para os quais ainda não foram formuladas respostas definitivas, possibilitando 

a construção de novas peças guinadas para novas pesquisas. Em uma 

perspectiva crítica, cabe aqui colocar essas questões que poderão ser 

respondidas por outros pesquisadores: Como os supervisores escolares 

concebem o uso das TDIC na prática pedagógica? O que tem sido feito nessa 

direção na escola em que atuam? 
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ANEXO A 

Questionário I- Perfil dos Licenciandos 

 
 
Prezado(a) Licenciando(a) 
 

Por favor, preencha o questionário que segue com informações sobre 
sua formação inicial e sua prática acadêmica e pedagógica com uso de 
softwares e aplicativos e ainda sua opinião acerca das dificuldades que 
enfrenta no cotidiano acadêmico. 

 
Contando com a sua colaboração agradecemos sua atenção e disponibilização 
de tempo para a participação neste estudo.                          
                                                 Atenciosamente, 
 

_________________________________ 
Everton Augusto da Silva 

 
I- Perfil dos Licenciandos  
1. Nome: _________________________________________________ 
2. Idade: _________________ 
3. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 
4. Estado Civil: ( ) Casado(a) ( ) Solteiro(a)  ( ) Outros 
5. Situação funcional: (  ) Professor Contratado ( ) Não atua ainda 
6. Se atua, apresente o tempo de serviço no magistério: _________________ 
7. Se atua, na rede: ( ) particular (  ) privada 
 
8. Já está atuando em Prática de Ensino ou Estágio Supervisionado (   ) Sim (   ) 
Não 
9 Apresente o número de horas semanais que você utiliza na organização, 
preparação de suas aulas e para os estudos e pesquisa: ___________ 
 
10. Você possui computador em casa? (  ) Sim (  ) Não 
11. Você utiliza o computador para estudos e preparação de suas aulas? 
 ( ) Sim ( ) Não 
12. Você conta com acesso à Internet em sua casa? ( ) Sim ( ) Não 
 
13. No decorrer do(s) curso(s) superior (es) você tem algum componente 
curricular que o prepare para uso de tecnologias digitais na prática docente?  
(  ) Sim (  ) Não 
 
Se sim, na tabela a seguir especifique o componente curricular e as tecnologias 
digitais utilizadas: 
 

Componente 
Curricular 

Computador Softwares Internet 
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14. Assinale as tecnologias que você utiliza: 
(  ) Computador    (  ) Jornal   (  ) Data show (   ) lousa interativa 
(  ) Revista            (  ) internet      (  ) softwares educativos  (  ) Celular 
(   )Tablets       
 
15. Mencione os motivos que você tem para utilizar as tecnologias digitais em 
seus estudos como licenciando. Se não as utiliza justifique. 

 

 

 
16. Em seus estudos e preparação de aulas como licenciando com o uso de 
tecnologias, elenque as dificuldades encontradas: 
1º. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2º. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3º. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4º. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
17. Descreva aqui exemplos de atividades que realiza subsidiadas pelo uso de 
tecnologias digitais: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 
Questionário II – “Concepções dos Licenciandos sobre o uso de 

ferramentas tecnológicas” 
 

Por favor, preencha o questionário II com informações sobre o uso de 

softwares e aplicativos na formação inicial do professor e suas perspectivas 

para a prática pedagógica futura com os usos dessas tecnologias. 

Agradeço sua atenção e a disponibilização de tempo para a participação 

neste estudo. 

                            
Atenciosamente, 

_________________________________ 
Everton Augusto da Silva 

 
 
1- Com relação a relevância dos usos das tecnologias em cursos de formação 
inicial de professores apresente suas considerações. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 2- Apresente sua opinião sobre a afirmativa: “os ambientes informatizados são 
ferramentas de grande potencial e nesses ambientes, as ações, reflexões e 
abstrações dos aprendizes, se tornam intensas” (GRAVINA; SANTARROZA, 
1998, p.21)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
   
 
3- O uso de softwares e aplicativos nos cursos de formação inicial do professor 
pode contribuir para sua futura prática pedagógica com uso dessas 
ferramentas. Você concorda com essa afirmativa? Explique sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4- Apresente quais as suas expectativas com relação à sua futura prática 
pedagógica com o uso de softwares e aplicativos com seus alunos, nas escolas 
onde vier a atuar.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5- Em sua opinião, o uso de softwares e aplicativos faz a diferença no 
desenvolvimento das atividades do professor? Comente. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO C 
 

Questionário III – “Concepções dos Licenciandos sobre o uso de 
ferramentas tecnológicas na futura prática pedagógica” 

 
Conto novamente com a sua colaboração e atenção para a participação 

neste estudo. Por favor, preencha o questionário que segue.  
Atenciosamente, 

_________________________________ 
Everton Augusto da Silva 

 
 
1. Dê sua opinião sobre a importância das tecnologias nos cursos de 

formação inicial de professores. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Os ambientes informatizados possuem ferramentas que podem subsidiar 
fortemente as ações, reflexões e abstrações dos alunos. Apresente sua opinião 
sobre essa afirmativa. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Sua futura prática pedagógica com uso de softwares e aplicativos está 
relacionada com o curso de formação inicial Licenciatura em que você estudou. 
Você concorda com essa afirmativa? Explique sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. Em relação à sua futura prática pedagógica, com o uso de softwares e 

aplicativos na prática pedagógica, com seus alunos nas escolas onde vai atuar, 

apresente suas expectativas. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. O uso de softwares e aplicativos faz a diferença no desenvolvimento das 
atividades pedagógicas? E na vida do professor? Comente. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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