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O maior problema não está na dificuldade de domínio das 

competências para o uso das TICs pelos professores. O 

grande desafio está em encontrar formas produtivas e 

viáveis de integrar as TICs no processo de ensino-

aprendizagem (KENSKI, 2012, p, 105).  
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RESUMO  

 

Este trabalho objetiva-se analisar, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Federal de Goiás, a formação do profissional para o emprego das tecnologias educacionais na 

Educação Básica. A pesquisa está fundamentada numa abordagem explorativa nos princípios 

qualitativos, que permitem que o fenômeno pesquisado seja compreendido a partir das 

relações sociais formadas e seu dinamismo. Por meio dos estudos bibliográficos e 

documental, referenciais como Leis, Decretos, Resoluções e a própria literatura educacional 

auxiliaram na elaboração deste trabalho nos princípios da pesquisa científica. Para coleta de 

dados, foram aplicados questionários. Foi realizado um estudo das matrizes curriculares e dos 

programas de disciplinas que oferecem formação específica para essa discussão. Os resultados 

apontam que, mesmo a UFG ofertando a disciplina Educação, Comunicação e Mídias, sua 

ementa contempla multirreferenciais de discussões e somente uma disciplina será incipiente 

para propiciar a formação do professor para as tecnologias. Os conhecimentos e a falta da 

interdisciplinaridade entre as discussões temáticas como esta e outras disciplinas são aspectos 

limitadores formativos que impedem que o acadêmico conheça a complexidade de assuntos 

existentes na Educação. Em relação à teoria e à prática, devido ao aligeiramento formativo e à 

carga horária da disciplina sobre mídias não permitir um maior tempo para essa formação, os 

acadêmicos saem sem os saberes necessários para relacionar os meios de linguagem 

comunicacionais ao processo didático-pedagógico para aplicá-los à Educação Básica. Quanto 

aos professores do curso, esses utilizam as tecnologias da forma como aprenderam. São 

poucos os que fazem a interlocução dessa discussão em suas disciplinas acerca do que 

preveem as diretrizes nacionais para o curso a respeito de promover a contextualização, a 

interdisciplinaridade, a democratização entre os assuntos pertinentes ao mundo. Muitos 

docentes utilizam as tecnologias como executoras de tarefas ou ferramenta de trabalho, mas a 

sua exploração no que se refere à inserção delas no processo educativo não é valorizada 

devido à fragilidade formativa desses. Os acadêmicos também apontaram sentir insegurança 

em utilizar as tecnologias quando forem professores na Educação Básica em razão do limite 

formativo dessa temática nessa profissão. Sendo assim, os professores se queixam pela falta 

de estrutura, pelos poucos recursos para serem utilizados na Universidade e, muitas vezes, 

esses docentes tendem a aprender, por conta própria, a lidar tecnicamente com as tecnologias, 

nesse caso, computador e projetor. As atividades produzidas pelos acadêmicos ao longo do 

curso com o uso do computador não contemplam as discussões e nem a sua relação com a 

prática para o uso pedagógico. São de cunho técnico para a realização de trabalhos 

acadêmicos, sendo um aspecto limitador nessa formação. Esta pesquisa traz, portanto, 

contribuições ao aspecto formativo e à reflexão sobre a efetivação das TICs no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Formação de Professores. Tecnologias Educacionais.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper seeks the objective is to analyze, in the Pedagogy Bachelor Degree 

courses of the Federal University of Goiás, the professional trainingfor the use of the 

educational technologies in the Basic Education. The research is based on an exploratory 

approach on qualitative principles, which allow the researched phenomenon to be understood 

from the former social relations and its dynamism. Through bibliographic and documentary 

studies, references such as Laws, Decrees, Resolutions and the educational literature itself 

helped in the elaboration of this work in the principles of scientific research. For data 

collection, questionnaires were applied. A study of curriculum matrices and subject programs 

were made in order to provide specific training for this discussion. The results indicate that, 

even when UFG offers the Education, Communication and Media discipline, its menu 

includes multi-referential discussions and only one discipline will be budding to provide 

teacher’s education for technologies. The lack of interdisciplinary knowledge between 

thematic discussions like this   one in other disciplines are formative limiting aspects that 

prevent the academic from knowing the complexity of existing subjects in Education. 

Regarding to the theory and practice, due to the lightening of training and the workload of the 

discipline of media does not allow more time for this formation, academics will leave without 

the necessary knowledge to relate the communicative language means into the didactic-

pedagogical process to apply it to the basic education. As for the course teachers, they use the 

technologies as they have learned. There are few ones who make the interlocution of this 

discussion in their disciplines about what the national guidelines for the course provide for 

promoting contextualization, interdisciplinarity, and democratization among the pertinent 

subjects of the world. Many teachers use technologies as task performers or work tools, but 

their exploitation regarding their insertion in the educational process is not valued due to their 

formative fragility. The academics also pointed to feel insecurity in using technologies when 

they are teachers in Basic Education due to the formative limit of this theme in this 

profession. Thus, teachers complain about the lack of structure, the limited resources to be 

used at the University, and often these teachers tend to learn on their own to deal technically 

with technologies, in this case, computer and data-show. The activities produced by the 

students during the course with the use of the computer do not include the discussions nor 

their relation with the practice for the pedagogical use. They are of a technical nature for the 

accomplishment of academic works, being a limiting aspect in this formation. This research 

therefore contributes to the formative aspect and reflection on the integration of ICTs in the 

teaching-learning process. 

 

Keywords: Pedagogy. Teacher training. Educational technologies.  
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INTRODUÇÃO  

 

 Esta dissertação de mestrado visa discutir a formação de professores para atuarem com 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Para isso, são tomados para pesquisa os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG). O presente 

estudo se insere na Linha de Pesquisa Culturas e Processos de Ensino e Aprendizagem do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, Regional Jataí.  

 Muitos professores, por desconhecerem a temática, consideram que o ato de inovar se 

relaciona ao uso das tecnologias de linguagem comunicacionais presentes hoje na sociedade. 

Isso faz com que utilizem as tecnologias da forma como aprenderam, sem uma reflexão 

teórica sobre esse assunto (KENSKI, 2012). Assim foi a formação do autor desta pesquisa em 

Pedagogia, no ano de 2010. Muitos professores, desde a sua participação na Educação Básica, 

contribuíram com seu aspecto formativo, seja para a vida ou até mesmo a profissão.  

 O interesse em pesquisar o uso das tecnologias na educação surgiu mediante a forma 

como os professores formadores no curso faziam uso desses instrumentos na aula. Nas aulas 

expositivas com o uso de data-show na Universidade, é comum os professores lançarem mão 

de horas ao uso da fala para exporem seus conteúdos, tornando-se os acadêmicos espectadores 

de sua apresentação (ALMEIDA, 2014). 

Em relação a ações como essas, Kenski (2012) aponta que nem sempre é 

incompetência ou má vontade dos profissionais envolvidos, sobretudo, professores, ao 

lidarem com as tecnologias da forma como eles sabem, ou sempre utilizaram. Na verdade, ela 

considera que os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, 

especialmente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Por isso, utilizam-nas de 

forma comum, baseados em técnicas anteriores a essas.  

Um aspecto limitador na formação como pedagogo deste pesquisador foi não 

aprender a lidar com as tecnologias em sala de aula, uma vez que a Resolução do CNE/CP nº 

1/2006 já regulamentava isso para o curso, diante do ingresso deste em 2007 como 

acadêmico. Utilizava-se os computadores e outros instrumentos tecnológicos para elaboração 

técnica de trabalhos, digitação, e nada mais, não se havia uma exploração em recursos de 

softwares e outros para o ensino para a atuação como professor da Educação Básica.  

Sobre esses aspectos, a Diretriz Curricular Nacional (DCN) para o Curso de 

Graduação em Pedagogia orienta em seu Art. 5º, inciso VII, para que a Universidade ofereça 

formação ao pedagogo para “relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 
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nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento” (BRASIL, 2006, p. 2), nesse caso, para a 

aprendizagem de forma significativa.  

Muitas Universidades, ao elaborarem as suas matrizes para contemplar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) de seus cursos, atendem à perspectiva disciplinar, 

fragmentando o conhecimento para satisfazer à demanda de assuntos presentes na educação, 

fazendo com que a formação do pedagogo não se limite apenas a uma necessidade, mas a 

todas que o currículo apresenta. A complexidade de assuntos presentes no curso de Pedagogia 

limita o conhecimento não somente acerca das TICs. A presença de outros assuntos nessa 

formação tal como esse mesmo documento orienta é prejudicada (PIMENTA, 2017).  

Vale ressaltar que, com a expansão da Internet, a maneira de se comunicar foi 

alterada. Se antes havia fronteiras entre a comunicação, o homem e o espaço geográfico que o 

cerca, hoje, pela conectividade que a rede mundial de computadores proporciona tornou-se 

fácil dialogar com o mundo e tudo o que acontece nele em tempo real. As tecnologias e as 

técnicas humanas vêm se evoluindo e, a partir da criação da Web e suas tarefas, Tim Berners-

Lee foi dando contexto às suas primeiras páginas em 1990, em relação ao que conhecemos 

como WWW, nada mais que, World Wide Web (PATRÍCIO, 2009).  

Se anteriormente a Internet permitia “o acesso à informação e ao conhecimento, o 

que até aqui apenas estava disponível em bibliotecas e arquivos, entre outras formas 

convencionais de distribuição de informação”, com o seu aprimoramento, é possível formar 

grupos colaborativos de trabalho que permitem a troca de informações e também de estudos, 

sendo estes conhecidos como Ciberespaços (PATRÍCIO, 2019, p. 7). As comunidades virtuais 

quebram o estereótipo de tempo, de espaço e lugar, fazendo com que assim as relações sociais 

se mantenham não somente de forma presencial e sim através das redes com qualquer tipo de 

pessoa ou grupo espalhado pelo mundo (RECUERO, 2014).   

A Internet sempre esteve envolvida em meio ao poder e sua produção de domínio em 

massa. Antes ela servia à Guerra, monitoração e espionagem entre países. Atualmente, 

encontra-se mais inteligente e capaz, ultrapassando seus limites históricos (CASTELLS, 

2016).  

 O uso das tecnologias e da Internet se manifesta indistintamente ao tempo e à hora. 

Hoje as tecnologias têm um valor significativo a esse tempo. Sendo assim, é necessário 

estudar esse valor, a sua representatividade em sociedade e o uso nos diferentes espaços de 

socialização do homem com esses novos meios de linguagem. Existem países cuja presença 
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das tecnologias interfere na vida e no cotidiano cultural das pessoas. Em outros lugares, existe 

um controle para que isso não aconteça (CASTELLS; CARDOSO, 2005).  

 Algumas universidades, como a UFG, têm usado como instrumento para possibilitar 

que sua comunidade esteja conectada à Internet a rede Eduroam de Wi-Fi. O acadêmico ou 

professor que estiver no Campus da Universidade poderá se conectar a essa rede pela sua lista 

de conexões presentes em seu computador. O serviço Eduroam para seus usuários é livre, 

tendo as Universidades e centros de pesquisa de disponibilizarem a internet utilizada por eles.  

 O Eduroam é um serviço de mobilidade que permite aos seus usuários um fácil acesso 

à Internet sem fio. O acesso a esse tipo de serviço e sua integração só é disponível à 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFE). Porém, sabe-se que tentativas como essas são 

extremamente boas. Todavia, deve-se ressaltar que para essa conectividade é preciso que 

todos tenham acesso desde as suas ferramentas técnicas até a exploração de recursos que a 

Internet garante.  

 É notável ainda que “as redes são seletivas de acordo com os seus programas 

específicos, e porque conseguem, simultaneamente, comunicar e não comunicar, a sociedade 

em rede difunde-se por todo o mundo, mas não inclui todas as pessoas” (CASTELLS; 

CARDOSO, 2005, p, 18). Se nem todos têm acesso aos componentes básicos da tecnologia, 

como tem sido a formação dos professores para ela, se de fato, em sua contrapartida, muito do 

que se espera da educação vem de fora para dentro da escola ou universidade e de cima para 

baixo?  

Sendo assim, a questão de pesquisa desta dissertação é investigar como os cursos de 

Licenciatura em Pedagogia vêm formando ou não o pedagogo para as especificidades do 

conhecimento em relação às TICs, mesmo diante da complexidade de conhecimento existente 

nela. Kenski (2012, p. 57) ressalta que um dos problemas formativos quanto ao uso das TICs 

“é a falta de conhecimento dos professores para melhor uso pedagógico da tecnologia, seja ela 

nova ou velha”.  

Em hipótese, acredita-se que o espaço formativo para que isso aconteça deve ser o 

espaço de construção do conhecimento da Universidade. Considerando também outra 

hipótese, acredita-se que complexidade de assuntos, informações e outros presentes na 

formação do pedagogo pode ser um dos elementos em que as TICs não se efetivarão na 

formação desse profissional para o trabalho. 

Para que se possa desvelar os fenômenos acerca do objeto de pesquisa deste trabalho, 

os seguintes objetivos são alcançados. Iniciando-se pelo objetivo geral, analisar nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia da UFG a formação do profissional para o uso das TICs na 
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Educação Básica. Como objetivos específicos: verificar a matriz curricular dos cursos de 

Pedagogia ofertados em cada Regional da UFG quanto à disponibilização de disciplinas 

específicas para o uso das TICs; identificar, na prática pedagógica dos professores 

formadores, situações em que utilizam as TICs como recursos de ensino; avaliar os 

conhecimentos dos acadêmicos de Pedagogia em relação às TICs para a sua atuação 

profissional na Educação Básica; propor possíveis caminhos, através da mediação, para que 

os cursos de Licenciatura em Pedagogia possam melhorar a formação dos futuros professores 

no que tange aos conhecimentos de TICs. 

A partir desses objetivos, espera-se apresentar, por meio dos resultados da pesquisa, 

como tem ocorrido a formação do Pedagogo com os trabalhos formativos realizados ao longo 

do curso, se esses possibilitam ao futuro egresso o conhecimento suficiente para que ele 

desenvolva e saiba adequar a “tecnologia ao conteúdo que vai ser ensinado aos propósitos de 

ensino” (KENSKI, 2012, p. 57). Conforme a autora, a formação correta permite que os 

futuros professores compreendam como as tecnologias podem ser empregadas como 

componente adequado no processo educativo, enquanto muitos, “em usar as tecnologias que 

tem a sua disposição para ‘pensar o conteúdo’, sem se preocupar com o aluno, aquele que 

precisa aprender” (KENSKI, 2012, p. 57), considera essa mesma pesquisadora a respeito da 

falta de formação sólida sobre as TICs.  

 Os capítulos deste trabalho ajudam a entender como os futuros professores do curso de 

Pedagogia têm sido preparados para lidar com as diferentes tecnologias existentes hoje, no 

que se refere à aplicação da teoria e à prática. Os capítulos incluem também as disciplinas 

destinadas a essa discussão no curso e se elas alcançam ou não os objetivos traçados para 

cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em que se espera a relação dos 

diferentes instrumentos de linguagens comunicacionais e instrumentos didático-pedagógicos.  

Tendo-se isso em vista, a construção dos capítulos partiu do que se propõe neste 

texto introdutório, tendo como contexto principal a formação do professor. O Capítulo 1 

discute a formação dos professores de Pedagogia, os principais fatores históricos relacionados 

a essa formação com o objetivo de ajudar a compreender a dinâmica formativa dos 

professores em diferentes épocas. O segundo capítulo trata do dinamismo cultural no que diz 

respeito às TICs, sua ligação com o estudo da receptividade, a influência das mídias na vida 

das pessoas a partir dos seus meios e das mediações. Também trabalha-se como as tecnologias 

podem auxiliar na aquisição do conhecimento acerca das funcionalidades que esses artefatos 

apresentam. O terceiro capítulo apresenta os caminhos metodológicos desta pesquisa, desde o 

processo de escolha do tipo de pesquisa até como os dados são analisados. Por fim, o Capítulo 
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4 traz os resultados da pesquisa, as principais ações presentes nos documentos formativos do 

MEC e da própria Universidade, os motivos pelos quais estas não se efetivaram na educação e 

outros fatores.  

Espera-se que este trabalho permita que haja uma reflexão sobre o aspecto formativo 

em relação ao preparo do pedagogo para as TIC, as potencialidades, os limites, as causas da 

sua não efetivação no ambiente escolar, tanto na Universidade, quanto na escola da Educação 

Básica.  
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CAPÍTULO 1 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PEDAGOGIA NO BRASIL  

Formar professores nunca foi uma tarefa fácil e tão menos nos dias de hoje. Uma 

questão que permite preocupação por parte de pesquisadores que discutem essa temática é a 

forma como as universidades têm preparado o futuro professor para atuar em sala de aula para 

lidar com as exigências presentes nos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais, dos 

quais a escola, professores, alunos e demais integrantes da sociedade fazem parte.  

Preparar professores para a docência faz com que sejam considerados não só os 

aspectos presentes com o tempo, mas sim, as conquistas e os embates políticos em busca da 

construção dessa identidade que vem se revelando com o tempo. Diante dos aspectos 

relacionados ao poder e à economia global, as tecnologias atualmente existentes fazem com 

que o professor se sinta no dever de adotá-las em sua prática pedagógica. É sabido que esses 

meios vêm surgindo de maneira desenfreada, causando assim, uma insensatez nos aspectos 

culturais e nas ações do homem (MORAN, 2013). 

O mundo não espera, “a rápida evolução dos conhecimentos, conjugada com a 

igualdade rápida das necessidades da sociedade, exigem de todos uma permanente 

aprendizagem individual e colaborativa” (ALARCÃO, 2011, p. 17). Isso remete que se 

concorde que não é de hoje que a escola, os professores e seus envolvidos sofrem influências 

quanto às mudanças emergentes no mundo. Essa mesma autora considera que, conforme o 

homem se evolui, também não se deixa parar no tempo, diante das suas necessidades. Ele vem 

sempre se reinventando, sendo e segundo a mesma autora, a aprendizagem faz parte da vida, 

sendo um direto do ser humano e necessidade (ALARCÃO, 2011).  

A partir dessa leitura, foi realizado um recorte temporal de fatos históricos e 

importantes para a compreensão dos primeiros modelos de educação, formação de professores 

no Brasil e o papel destes com a sociedade. Essas abordagens auxiliaram na construção do 

entendimento dos caminhos percorridos pela educação até a atualidade.  

 

1.1  A Gênese da Formação dos Professores no Período Colonial  

 

Toma-se a palavra “gênese” com o sentido daquilo que se considera o começo dos 

primeiros passos da educação no Brasil e seus primórdios a partir dos povos que habitavam 

essas terras. A Igreja foi uma das principais instituições juntamente com o Governo Português 

em configurar o modelo de educação no Brasil. A Igreja, por meio de sua doutrina, tem os 

seus princípios, finalidades e contribuições. Assim como o Governo Português tinha 
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interesses por nossas terras, a igreja também vem construindo a sua história através dos seus 

interesses religiosos para com o povo.  

Sendo ela a patriarca “instituição” da época e que futuramente instruiria os índios, 

negros e outros, catequizando-os, tanto ela quanto a corte portuguesa passa por um certo 

declínio. De acordo com a historiografia desse tempo, Arcanjo e Hanashiro (2010, p. 21, grifo 

dos autores) afirmam que  

A Igreja não tratava apenas de questões religiosas. Quando levantada uma nova Lei 

ou mudança, a igreja e o rei entravam em “acordo” político e financeiro. Essa 

negociação era muito comum, principalmente quando se tratava de interesses 

econômicos. Naquela época, era proibido ler a bíblia e fazer orações em outra língua 

que não fosse o latim, correndo o risco de ser queimado vivo caso essa lei fosse 

desobedecida.  

 

Diante dessa situação, as pessoas do próprio clero começaram a se rebelar contra 

esses princípios tradicionais nos quais a igreja os doutrinava. Mediante os interesses de cada 

um, foram surgindo as religiões protestantes, aquelas que lutavam contra os ensinamentos da 

doutrina em que os católicos mantinham as pessoas. Com as divergências de ideias e 

interesses políticos da época, a Igreja se enfraqueceu, dividindo o clero religioso, retirando 

assim, a força que essa mantinha sobre as pessoas, dando o direito delas de também decidirem 

que direção seguir, por meio dos ensinamentos que vinham se constituindo acerca das novas 

instituições religiosas.  

A partir desses acontecimentos, nota-se que o primeiro modelo educacional instituído 

no Brasil foi instalado pelos padres jesuítas, que trouxeram consigo o Ratio Studiorum, 

considerado pelos historiadores um manual que continha os métodos de ensino, objetivos e 

exercícios que permitiam o ensino de dogmas religiosos, além de conhecimentos relacionados 

a ciências humanas (MANACORDA, 2010). 

Para Manacorda (2010), o Ratio Studiorum, no processo da educação jesuítica, 

possibilitava um ensino voltado aos saberes, direcionando-se à aprendizagem da gramatica da 

época, humanidades, poesia, retórica. Os estudos também se voltavam para a compreensão da 

filosofia, lógica, física e ética. Eram considerados ainda o ensino da metafisica, matemática 

superior, psicologia e fisiologia, além do estudo da teologia. 

Para exercer a docência, o padre-professor deveria passar por uma formação de doze 

anos, sendo esse estudo dividido entre os anseios espirituais e da docência, devendo os padres 

exercer a função sacerdotal e, nos demais momentos desse preparo, dedicarem-se à 

aprendizagem da disciplina de Letras e Ciências voltadas para a aritmética, música, geometria 

e astronomia (ARCANJO; HANASHIRO, 2010). A educação jesuítica preparava os seus 

professores para ensinar aos alunos aspectos relacionados ao humanismo, levando o homem a 
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buscar a construção da sua essência no objetivo de atingir a perfeição, tanto espiritual, quanto 

intelectual, na busca de fazer merecer aquilo que a Igreja tratava como dádivas sobrenaturais 

(VEIGA, 1991). No entanto, nesse período, os alunos eram índios (nativos) e escravos que 

vinham da África, cujo ensino se centrava no estudo agrícola. Este movimentava a fonte de 

renda dos jesuítas, apesar de manifestarem um voto de pobreza. Arcanjo e Hanashiro (2010) 

ressalta que na cultura indígena não se havia a escrita, sendo esta não necessária para o 

momento, de acordo com estes pesquisadores, os índios tinham como prioridade a luta pela 

sobrevivência e o bom convívio entre todos nas aldeias. 

Com o tempo, já que a intenção dos padres-jesuítas era catequizar os índios na fé 

Cristã, surgiu a necessidade de alfabetizá-los, na escrita e na leitura, para que se houvesse a 

implementação dos métodos pedagógicos instituídos na época. Os historiadores contam que 

“os índios aprenderam instrumentos musicais, cantos de “hinos” da igreja em latim, e criou-se 

uma língua geral para facilitar a comunicação” (ARCANJO; HANASHIRO, 2010, p. 29, grifo 

dos autores). 

Nesse período, existia distinção de classe, uma vez que as crianças das províncias 

que não eram índios e nem filhos de escravos, simplesmente trabalhadores, recebiam 

ensinamento diferenciado. Existia um ensino para aqueles que eram considerados filhos dos 

ricos e outro diferenciado para os que eram considerados pobres.  

Enquanto o ensino do rico valorizava o intelecto, os pobres eram direcionados para a 

mão de obra (mediante a economia da época, ensino profissional para a agricultura). Já as 

mulheres (nesse caso as meninas) não precisavam frequentar nenhum tipo de ensino, a não ser 

nas tarefas domésticas. A história nos aponta que “os que pretendiam seguir as profissões 

liberais iam estudar na Europa, na Universidade de Coimbra, em Portugal [...] e na 

Universidade de Montpellier, na França, a mais procurada na área da Medicina” (ARCANJO; 

HANASHIRO, 2010, p. 31).  

Como ressaltam Maciel e Neto (2006, p. 48), a presença dos jesuítas no Brasil logrou 

“sustar o grande avanço protestante da época e, para isso, utilizou-se de duas estratégias: a 

educação dos homens e dos indígenas; e a ação missionária, por meio das quais procuraram 

converter à fé católica os povos das regiões que estavam sendo colonizadas”. 

No entanto, mesmo os jesuítas tendo contribuído com o primeiro modelo educacional 

em nosso país, esses foram expulsos do Brasil por Sebastião José de Carvalho e Melo, 

conhecido como Marquês de Pombal, que assumiu o Ministério da Fazenda a pedido do Rei 

D. José I, em agosto de 1750. Como todo sucessor de governo, Pombal, assim conhecido 

historicamente, iniciou as reformas administrativas com o objetivo de reorganizar os campos 
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da sociedade, redefinindo novos rumos para a educação, agricultura, economia e outros 

setores de seu interesse (ARCANJO; HANASHIRO, 2010). 

Maciel e Neto (2006, p. 469), ao descreverem sobre Pombal, pontuam que  

Ao assumir o cargo de Ministro, formulou e implementou reformas administrativas, 

visando tornar mais ágil e eficiente a máquina administrativa do Estado e aumentar a 

arrecadação. Ainda no campo das reformas administrativas e econômicas, pretendia 

com essas medidas dinamizar a economia nacional e incentivar o desenvolvimento 

das indústrias e das companhias de comércio – surgiram indústrias têxteis de seda e 

de lã; chapéu; tapetes; fundições; cerâmicas; laticínios; vidros; sabão; entre outras. 

 

As reformas aderidas por Pombal não obtiveram grandes sucessos. Na educação, por 

exemplo, o resultado negativo das tentativas empreendidas era atribuído, segundo a 

administração vigente, às “mazelas” assim deixadas pela Companhia de Jesus. Os jesuítas 

eram responsabilizados por toda decadência cultural e de ensino que acontecia na sociedade 

portuguesa (MACIEL; NETO, 2006).  

Pombal trouxe consigo ideias que podem ser consideradas iluministas, presentes já 

na Europa entre os contextos temporais de 1680 a 1780. Predominavam na França os 

princípios da razão, em torno dos quais esse movimento centrava-se, a crítica em referência às 

características da autoridade e do absolutismo da Igreja Católica, perante a sua instrução de 

ensino, crenças, valores e outros (FALCON, 1982). 

Essas ideias permitiram que o homem encontrasse a razão e a definição de novos 

conceitos sociais que permitem a ele a libertação por meio de novas ações ou de um ato 

reflexivo, fugindo do contexto autoritário, controlador, de forma que a sociedade vinha sendo 

construída pela Igreja e, até mesmo, pela formação jesuítica. As ideias iluministas tiveram 

uma grande contribuição de pensadores como Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau e 

Montesquieu.  

As ideias de Rousseau (2011) ajudam a compreender como o homem deve agir 

mediante as suas ações em sociedade, cabendo a eles o pensar sobre o agir, sendo o homem 

um ser racional que se diferencia de outros animais devido à sua capacidade engenhosa de 

transformar o espaço em que vive por meio das ações materiais, da linguagem e outros. Para 

esse pensador, o homem tem a capacidade de gozar de sua própria liberdade, sendo um ser 

livre (ROUSSEAU, 2011).  

Os princípios iluministas discutidos pelas ideias de Rousseau (2011) trazem à tona 

pensamentos que possibilitam a contribuição, a valorização para o entendimento em relação 

de igualdade. A razão permite que o homem manifeste suas oposições perante os regimes e 

que os mitos, a fé venha a ser questionados, dando lugar ao raciocínio humano de forma 

crítica, posicionando levemente. Todo ser humano tem o direito de ir e vir, partilhar dos 
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mesmos conhecimentos, participar de uma ordem política, sendo que esses direitos permitem 

que o indivíduo lute pelos seus interesses.  

Rousseau (2011, p. 66) afirma que, “primeiramente, se cada um se doa por inteiro, a 

condição é igual para todos, e sendo a condição igual para todos, ninguém tem interesse em 

torná-la onerosa aos outros”. Como vimos em outro momento, a história da educação no 

Brasil parte de interesses, sendo assim, não é diferente nesse contexto.  

Uma das grandes preocupações de Rousseau (2011) em questão ao progresso e à 

modernidade era em relação à sociedade, na qual se permite até hoje participar dos fatos e 

interesses capitalistas, com a manipulação do homem diante da ciência e do controle das 

máquinas. Isso porque, intrinsicamente, com o surgimento das máquinas, ela se enraíza entre 

as pessoas, contaminando-as (seja por meio do consumismo, seja através da modernidade 

desenfreada). 

Assim como as ideias iluministas foram instituídas, também se criou o Alvará de 28 

de junho de 1759, que decreta a eliminação de qualquer vestígio que poderia ser encontrado 

em relação ao ensino jesuítico e sua forma de instruir as pessoas, tanto no Brasil, quanto em 

Portugal. Foram instauradas metodologias pedagógicas baseadas no princípio iluminista para 

atender as escolas laicas, houve o surgimento de princípios relacionados à modernidade. Após 

isso, os professores passavam a ser selecionados por testes de concurso para assumirem as 

Aulas Régias (MACIEL; NETO, 2006). 

As ideias de uma educação pública e gratuita (laica) surgem nesse contexto. Pombal 

acredita que todos têm direito à Educação. Sendo essas ideias advindas das ideias iluministas, 

precisa-se destacar que Portugal já vivenciava esse contexto. Vindo para o Brasil, Pombal 

permite configurar as estruturas administrativas dessas terras, atribuindo novos conceitos à 

educação vigente. Em Portugal, desde a administração de D. João V até D. Maria I, já se 

havia traços nos quais o movimento das luzes se contextualiza na administração Portuguesa 

(MACIEL; NETO, 2006). 

A partir do momento da extinção dos métodos jesuíticos de ensino, começou-se a 

pensar em um professor que preparasse os alunos para acompanharem as transformações da 

vida moderna, extinguindo-se os processos pedagógicos em que o tradicional se fazia 

presente. Nesse caso, chamam-se de moderno, nesse contexto, os novos métodos de ensino 

advindos com o pensamento iluminista para uma nova sociedade. O projeto pedagógico vem 

do estudo de Luiz Antonio Verney, quem entre os períodos de 1746-1747, propunha escrever 

apontamentos em formatos de cartas sobre uma análise do ensino português, conduzida pelos 
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padres-professores no ensino Jesuítico, readequando o ensino para o contexto da nova 

realidade (FALCON, 1982). 

Maciel e Neto (2006, p. 473-474) destacam que as cartas de Verney propunham um 

repensar de um novo projeto que atendesse os seguintes pontos:  

[...] ensino; valorização da língua portuguesa; papel e importância do estudo do 

latim, realizado por intermédio da língua portuguesa (uma das razões do estudo do 

latim era a possibilidade de simplificar e abreviar a duração dos estudos); redução 

do número de anos destinados aos estudos nos níveis de ensino inferiores, visando 

fundamentalmente aumentar o número de ingressos nos cursos superiores; 

apresentação de um plano de estudos para todos os níveis de ensino, do fundamental 

(que se inicia a partir dos sete anos de idade) até os níveis superiores de ensino; 

disciplinas que compõem sua proposta pedagógica são, em sua maioria, literárias, 

tais como: português, latim, retórica, poética e filosofia (lógica, moral, ética, 

metafísica e teologia), direito (direito civil e direito canônico), medicina (anatomia), 

grego, hebreu, francês, italiano, anatomia, física (aritmética e geometria); proposta 

de escola pública e gratuita para toda a população portuguesa, como medida de 

reduzir o analfabetismo da sociedade portuguesa.  

 

A partir dessas ideias, segue então uma nova necessidade de escola e um novo perfil 

de professor para atender a sociedade, na qual esse deveria atender também distintas classes 

sociais. A ideia era que ninguém ficasse sem participar do processo de escolarização, 

instruindo desde a elite até mesmo os mais pobres, abrindo escolas em todos os espaços da 

Colônia no Brasil. Até então, as mulheres recebiam instruções em casa, podendo participar do 

contexto da escola com esse novo processo de escolarização para todos.  

Veiga (1991), ao retratar sobre os novos processos pedagógicos baseados na 

administração de Pombal, assegura que a adoção de métodos inovadores acabou encadeando o 

retrocesso não somente do ensino, mas também dos demais campos que estavam sob sua 

responsabilidade responder como Ministro da Fazenda. Mesmo com todas as dificuldades e 

embates políticos da época entre os interesses da Corte Portuguesa e a Igreja, a reforma 

pombalina foi implantada entre os períodos de 1759 a 1808.  

Porém, o nosso país passa do período Brasil Colônia, dos anos de 1500 até 1822, 

para o período considerado Brasil Império com o fim do período anterior até o ano de 1889, 

quando foi instaurada a república.  

 

1.2 A Educação Pós-Período Colonial e o Surgimento da Escola Normal de Formação de 

Professores 

Partindo do princípio de que o Período Imperial se inicia com o fim do desligamento 

de Portugal com o Brasil em seus aspectos políticos, inicia-se uma nova fase na qual o país é 

comandado por um Rei, considerado na história um governo monárquico, passado como 
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herança. Filho de D. João VI, D. Pedro foi nomeado por seu pai para que administrasse o 

Brasil, o que ocorreu anos antes da sua Independência, com a qual se tornaria D. Pedro I, 

tendo sido o primeiro imperador do Brasil.  

Com o surgimento dos colégios para a população nas províncias espalhadas pelo 

Brasil em 1835, começam a aparecer as primeiras Escolas Normalistas de formação de 

professores sob o regime do fim do período colonial, em que o Brasil passava por uma fase de 

desmembramento da Metrópole por meio do processo de Independência. A primeira Escola 

Normal no Brasil foi instalada na Província do Rio de Janeiro, sendo instituída pela Lei n. 10, 

de 10 de abril de 1835, cujo objetivo era preparar os professores como um “agente capaz de 

reproduzir um conhecimento que não se destinasse a subverter as condições materiais da 

sociedade” (VILELA, 2008, p. 32). 

Vinda da França, idealizada por Lakanal, tinha como objetivo elaborar um modelo de 

escola de formação de professores leigos para atuarem na educação pública, A escola 

enquanto instituição do Estado seria capaz de manter a unidade nacional através dos 

conteúdos, valores morais e culturais de maneira generalizada. Vilela (2008, p. 29) considera 

que “para a conquista do reconhecimento do ofício, foi fundamental o surgimento das escolas 

normais, responsáveis pelo estabelecimento de um saber especializado e um conjunto de 

normas que constituíram esse campo profissional”. 

Saviani (2009, p. 143) considera que os primeiros rumores sobre a discussão e a 

implantação dessas escolas fora do Brasil foram em Paris, em 1795, quando foi se dando 

origem à primeira “distinção entre Escola Normal Superior para formar professores de nível 

secundário e Escola Normal simplesmente, também chamada Escola Normal Primária, para 

preparar os professores do ensino primário”. Uma das grandes preocupações do Governo da 

época era a forma com que o ensino seria mediado diante da formação de novos professores.  

Ao fazer o estudo sobre a implantação dessas escolas no Brasil, Saviani (2009) 

apresenta uma linha do tempo na qual permite entender as fases que permeavam essas escolas 

com o contexto de formação de professores, classificando-as. A primeira fase foi intitulada de 

“ensaios intermitentes de formação de professores”.  

Saviani (2009, p. 144) considera que não se havia uma preocupação explicita com a 

formação de professores, “desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas 

pelas reformas pombalinas até os cursos superiores criados a partir da vinda de D. João VI em 

1808”. Não sendo uma das prioridades da época, o pesquisador ressalta que foi a partir da Lei 

das Escolas de Primeiras Letras, instituída em 15 de outubro de 1827, que começaram a surgir 

preocupações diante dessa questão. Saviani (2009, p. 144) considera que,  
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Ao determinar que o ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método 

mútuo, a referida lei estipula no artigo 4º que os professores deverão ser treinados 

nesse método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. Portanto, 

está colocada aí a exigência de preparo didático, embora não se faça referência 

propriamente à questão pedagógica.  

 

Tendo em vista isso, as províncias tinham como responsabilidade organizar o 

processo de formação dos professores para atender a instrução primária, modelo este que já 

era usado no contexto europeu. Como a primeira Escola Normal foi instalada na Província do 

Rio de Janeiro, essa foi a primeira a adotar o método mútuo, aplicando ao ensino primário da 

época. Saviani (2009, p. 144) relata que 

Esse caminho foi seguido pela maioria das províncias ainda no século XIX, na 

seguinte ordem: Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio 

Grande do Sul, 1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 

1873; Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; 

Ceará, 1885; Maranhão, 1890. Essas escolas, entretanto, tiveram existência 

intermitente, sendo fechadas e reabertas periodicamente.  

 

Os motivos que levaram à abertura e ao fechamento das escolas foram: a falta de 

alunos; a queixa dos administradores que julgavam caro o custo mantenedor dessas, sendo 

tido como pesado para o Estado; ineficiência; falta de qualidade, dentre outros. Em 1849, 

Couto Ferraz, presidente da província do Rio de Janeiro, fechou a Escola Normal de Niterói. 

Diante do aspecto curricular, Saviani (2008a, p. 15) afirma que a Escola Normal visava à 

“preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas Normais preconizavam uma 

formação especifica. Logo deveriam guiar-se pelas coordenadas próprias do modelo 

pedagógico-didático”.  

Houve, assim, uma preocupação em relação aos professores e ao domínio do 

conhecimento transmitido por eles nas escolas de primeiras letras. Surge também uma 

pequena preocupação em relação ao conteúdo a partir de um contato cultural-cognitivo 

(SAVIANI, 2008a). Apesar de Couto Ferraz ter a pretensão de formar novos professores para 

o exercício do magistério, infelizmente não conseguiu prosseguir com suas ideias.  

Como segunda fase, Saviani (2009) discute o processo formativo do professor no 

Brasil pelas Escolas Normais, intitulando-a de “expansão do padrão das escolas normais”, 

ocorrida entre as fases de 1890 a 1932. Momento esse considerado por ele a valorização dos 

conteúdos curriculares anteriores, que permitem em seus exercícios a contextualização da 

prática de ensino, requerendo a instalação de escolas-modelos anexadas à Escola Normal. 

Considerando isso Saviani (2009, p. 145) retrata que, 

o preparo dos novos professores nos exercícios práticos, os reformadores estavam 

assumindo o entendimento de que, sem assegurar de forma de liberada e sistemática 

por meio da organização curricular a preparação pedagógico-didática, não se estaria, 

em sentido próprio, formando professores.  
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A reforma instalada na Província de São Paulo posteriormente serviu de modelo às 

demais presentes no Brasil, vindo estagiários de diversas localidades, que eram delegados a 

essas missões por meio dos professores paulistas (SAVIANI, 2009).  

Enquanto terceira fase, Saviani (2009) discute sobre as organizações dos institutos de 

educação instituídos entre o período de 1932 até 1939 das Escolas Normais no Brasil, quando 

se encerra um governo para o início de outro totalmente o oposto das prerrogativas de um 

velho Brasil Império para a república, com um novo contexto político de governo sob este 

país.  

Com o surgimento da República no Brasil e o fim do Império, segundo Saviani 

(2009, p. 145),  

uma nova fase se abriu com o advento dos institutos de educação, concebidos como 

espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas 

também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto 

de Educação do Distrito Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira em 

1932 e dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de Educação de São Paulo, 

implantado em 1933 por Fernando de Azevedo. Ambos sob inspiração ideário da 

Escola Nova.  

 

Em 1931, pelo Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931, foi instituído no Brasil o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, que previa, entre os cursos necessários para o 

funcionamento do país, o de Educação, Ciências e Letras (SAVIANI, 2008a). Também a 

partir do Decreto n. 3.810, de 19 de março de 1932, houve um fim diante do currículo anterior 

que formava professores, transformando a Escola Normal em Escola de Professores, cuja 

preparação se basearia no seguinte currículo, mencionado por Saviani (2009, p. 146):  

Já no primeiro ano, as seguintes disciplinas: 1) biologia educacional; 2) sociologia 

educacional; 3) psicologia educacional; 4) história da educação; 5) introdução ao 

ensino, contemplando três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de ensino 

abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências 

naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, experimentação e 

participação. Como suporte ao caráter prático do processo formativo, a escola de 

professores contava com uma estrutura de apoio que envolvia: a) jardim de infância, 

escola primária e escola secundária, que funcionavam como campo de 

experimentação, demonstração e prática de ensino; b) instituto de pesquisas 

educacionais; c) biblioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; e) 

filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão.  

 

Diante destes aspectos relacionados à formação de um novo currículo, havia uma 

preocupação no que diz respeito à Escola de Professores e sua formação quanto docente para 

exercer o magistério, sendo essa preocupação as lacunas existentes na Escola Normal em seu 

primeiro surgimento até esse momento. 

Nesse período, também se descartam atores importantes da educação que lutaram 

pela formação do povo de forma emancipatória, livre do autoritarismo, do controle e do 

tradicional, como Anísio Teixeira, que foi aluno de Dewey, divulgando suas propostas no 
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Brasil como Ministro da Educação, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros. Juntos, 

escreveram um documento que oportunizaria ao Brasil novos rumos para a educação, 

chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Entre todas as angústias vivenciadas 

pelo povo desse período, os problemas maiores eram com a educação. Machado e Carvalho 

(2014, p. 147) pontuam que “a educação se configurou de forma dualista e elitista. Ensino 

primário articulado com o ensino profissional destinados aos pobres e ensino secundário com 

continuidade ao superior destinado à elite”. 

O Brasil passava por mudanças que repercutiam na economia agrícola, que por sua 

vez, sofria com a modernização no campo diante do industrial-urbano. Machado e Carvalho 

(2014), ao discutirem a modernização e a sua contribuição para o ensino, apresentam dados 

em que 23.142.248 não sabiam ler, nem escrever, sendo aproximadamente 75,54% 

analfabetos presentes no Brasil, ou seja, um número alto. No entanto, “erradicar o 

analfabetismo era uma questão primordial, para incorporar o povo à nação e prepará-lo para 

as novas atividades econômicas” (MACHADO; CARVALHO, 2014, p. 70).  

Se antes o trabalho era braçal e a mão de obra barata, sendo os trabalhadores leigos, 

não tendo como importância a educação, com a chegada da modernidade e as novas propostas 

Pedagógicas pela Escola Nova, fez-se necessária a formação da sociedade para atender a 

demanda da modernidade, em lidar com as máquinas operacionais e outras. Contudo, haja 

vista que também a modernização nesse primeiro momento pode ser entendida com as 

mudanças advindas educacionais, um processo que segundo Machado e Carvalho (2014, p. 

68-69), 

perpassou vários âmbitos da sociedade, fossem eles políticos, econômicos e 

educacionais, no sentido de buscar uma base científica  que desse as condições 

necessárias ao país de conquistar uma organização política moderna, ancoradas em 

bases do projeto liberal, mas disseminada a partir da reformas educacionais, cuja 

intenção era formar o povo brasileiro (projeto civilizador), promover o 

desenvolvimento do país  

 

No entanto, o Manifesto dos Pioneiros quebra a ruptura entre uma era tradicional, 

centralizadora, em que a Igreja Católica submetia o povo por meio de sua doutrina religiosa, 

com homens e mulheres desfrutando valores distintos para a educação e a formação humana. 

Por sua vez, à elite um ensino diferenciado em relação aos negros, índios, brancos mestiços e 

outros, devido à miscigenação provocada pela invasão portuguesa às terras brasileiras.  

Todos que tiveram influência na educação do povo ao longo das épocas já tratadas 

apresentavam interesses em relação a ele, em sua doutrinação. Nesse período, não foi 

diferente. A Igreja tinha interesse de que a educação fosse conservadora, moralista, com a 

submissão do povo brasileiro a estes. Tendo em vista isso, os pensadores do Manifesto dos 
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Pioneiros lutavam para que o povo recebesse uma educação que fosse de direito de todos, 

respeitando a igualdade de gênero de classes, na perspectiva de que homem é um ser social e 

livre.  

Em 1924, surgiam no Brasil as primeiras ideias sobre a Associação Brasileira de 

Educação (ABE). Essa tinha como objetivo “sensibilizar o poder público e a classe de 

educadores para os problemas mais cruciais da educação nacional” (ROMANELLI, 2014, p. 

130). Antes da criação desse grupo, já havia interesses em estudar as causas mais relevantes 

sobre a educação no Brasil, muitas dessas ideias vindas dos Estados Unidos e, até mesmo, da 

Europa, na França.  

Desde a implantação da ABE, essa organização foi tomando corpo, sediando 

conferências nas quais os pensadores da educação brasileira pudessem manifestar suas 

reivindicações frente aos problemas da educação nesse período. Em 1927, na cidade de 

Curitiba, no Estado do Paraná, foi realizada a primeira conferência nacional de educação, 

abrindo portas para as demais. Na quarta e quinta edição, Romanelli (2014) coloca em 

evidência que os primeiros escritos da redação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nacional promoveram debates que levaram os participantes e demais autoridades a se 

sentirem pressionados em relação à gratuidade, obrigatoriedade do ensino, laicidade e a um 

Plano Nacional para a educação. 

Romanelli (2014) ressalta algo importante, a resistência diante desse debate persistiu 

devido ao país viver naquele período duas correntes opostas. Uma que defendia os princípios 

apresentados pelas ideias do Manifesto da Escola Nova e outra formada por um grupo 

comandado pelos católicos, que não queriam deixar o poder em decorrência do domínio do 

povo em todos os aspectos: psicológico, social, cultural, político e econômico. A Igreja ainda 

queria ter domínio sobre a educação moral das pessoas.  

Para alguns, o Manifesto dos Pioneiros e o surgimento da Escola Nova trouxeram 

progresso para o país, já para outros, eram simplesmente um meio de se promover o 

capitalismo no Brasil, com o fortalecimento da desigualdade, cuja democracia é ato falso 

diante seus interesses. Saviani (1999), diante dos métodos que vêm surgindo ao longo desse 

período, considerados neoliberais, provocam uma divergência no que ele classifica de 

Pedagogia da essência para a existência. No entanto, de acordo com Romanelli (2014), 

contraria aqueles que são contra uma escola que seja para todos, a partir da laicidade e 

gratuidade do Estado e sua responsabilidade. Nenhuma classe social poderá ser excluída com 

a oferta da educação para todos. Deve ser ofertada de forma comum, igual para todos, 
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indistintamente do poder político, econômico e social. Sendo assim, Romanelli (2014, p. 150) 

considera que 

O manifesto toca profundamente no aspecto político da educação. E, ao adotá-lo, 

toma partido em favor de uma ação vigorosa do Estado, no sentido de que este, não 

se elimina, pelo menos não deixe de aumentar as distâncias já então excitantes entre 

as classes sociais no que respeita às oportunidades educacionais.  

 

No que se refere a essas questões, Romanelli (2014) ressalta que as ideias 

presumidas no manifesto se chocam com a reforma conhecida como Francisco Campos no 

Governo Provisório, na qual se encontrava o Brasil. Surgiram alguns ministérios e conselhos 

que seriam responsáveis por fiscalizar e estabelecer diretrizes norteadoras para a educação, 

por exemplo: em 1931, surge o Conselho Nacional de Educação pelo Decreto n. 19.850, de 11 

de abril de 1931; o início da organização do Ensino Superior no Brasil, estabelecida pelo 

Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931; nesse mesmo ano, a partir do Decreto n. 19.890, de 

18 de abril de 1931, dispõe-se sobre a organização do ensino secundário do país; além do 

ensino comercial pelo Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931, que regulamenta também a 

profissão de contador e dá outras providências; o Decreto n. 21.241, de 14 abril de 1932, 

prevê a consolidação das disposições sobre a organização do Ensino Secundário.  

Com o surgimento e as reformas das Universidades no Brasil, a formação, o preparo 

dos professores e o ensino vão ganhando novos pilares. Em 1920, surge a Universidade do 

Rio de Janeiro, pelo Decreto n. 14. 343, de 7 de setembro de 1920. No ano de 1927, surgia a 

Universidade de Minas Gerais que ofereciam escolas de Direito, Engenharia e Medicina. Com 

o Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931, as Universidades vindouras desse ano deveriam 

atender ao Estatuto das Universidades Brasileiras. Romanelli (2014) pontua que nenhuma 

dessas universidades contemplava o Estatuto, sendo a USP, Universidade de São Paulo, 

criada em 25 de janeiro de 1934, a primeira a seguir as normas estabelecidas por esse 

documento e oferecer inicialmente os cursos de formação em Filosofia, Ciências e Letras.  

Em 1935, surgia então a Universidade do Distrito Federal, organizada por Anísio 

Teixeira, na qual instalou o primeiro Instituto de Educação nessa unidade. Com uma boa 

intenção, mas infelizmente foi extinta em 1939, pertencente posteriormente à Universidade do 

Brasil, se integrando à Universidade do Rio de Janeiro em 1937. No ano de 1935, surgia a 

Universidade de Porto Alegre, que mantinha suas Faculdades nos Estudos Econômicos 

(ROMANELLI, 2014).  

O Estatuto criado para as Universidades previa, a partir do Decreto n. 19.851 de 11 

de abril de 1931, que o ensino superior no Brasil fosse ministrado com a seguinte finalidade, 

conforme o Art. 1º:  
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[...] elevar o nível da cultura geral, estimular a investigação científica em quaisquer 

domínios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que 

requerem preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 

indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 

estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 

grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade  

Pode-se notar que a ideia é satisfatória, mas andava na contramão do país, pois é 

notório relembrar que as Universidades, desde os primórdios da educação imperial já 

existiam. Sendo a USP uma das pioneiras em implantar as Faculdades de Filosofias, Ciências 

e Letras, Saviani (2008a) afirma que essa sofreu resistência das faculdades profissionalizantes 

por não aceitar a centralização das disciplinas básicas na nova faculdade. Posteriormente a 

USP cria também, em 1938, uma escola profissional com o objetivo de formar professores 

para o ramo secundário do ensino médio (SAVIANI, 2008a).  

Saviani (2008a p. 37) considera que “de fato, determinou a forma de organização 

desse nível de ensino durante todo o período que vai de 1940 a 1968, quando é aprovada a Lei 

5.540/68 conhecida como Lei da Reforma Universitária”. Atividade essa favorecida pelo 

quadro político que se encontrava em vigência, nesse caso o Estado Novo. Nesse período, os 

interessados na docência poderiam exercer o magistério com a formação do esquema três + 

um, sendo oferecida a esses um curso de didática que os habilitava a se tornarem professores.  

Todavia, haja vista que, diante dessa formação superior, as Escolas Normais ainda 

prevaleciam, tendo que atender, segundo Saviani (2009, p. 146), a 

simetria com os demais cursos de nível secundário, foi dividido em dois ciclos: o 

primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha duração de 

quatro anos. Seu objetivo era formar regentes do ensino primário e funcionaria em 

Escolas Normais regionais. O segundo ciclo, com a duração de três anos, 

correspondia ao ciclo colegial do curso secundário. Seu objetivo era formar os 

professores do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais e nos institutos de 

educação. Estes, além dos cursos citados, contariam com jardim de infância e escola 

primária anexos e ministrariam também cursos de especialização de professores 

primários para as áreas de Educação Especial, Ensino Supletivo. 

 

Saviani (2009) aponta que, a partir das novas reformulações e da reestruturação dos 

cursos de formação de professores, a Escola Normal tinha um currículo centrado na formação 

cultural geral, sendo os cursos do primeiro ciclo ginasial com duração de quatro anos e o 

segundo com duração de três anos que correspondia segundo este autor colegial do curso 

secundário. O objetivo era formar professores para lecionarem no ensino primário e nos 

institutos educacionais que funcionariam as Escolas Normais. Entretanto, com a implantação 

dos cursos superiores em licenciatura e Pedagogia no país, o autor ainda considera que 

“centraram a formação no aspecto profissional garantido por um currículo composto por um 
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conjunto de disciplinas a serem frequentadas pelos alunos, dispensada a exigência de escolas-

laboratório” (SAVIANI, 2009, p. 147).  

No entanto, as Escolas Normais foram se extinguindo com essas reformas. Como 

aponta Saviani (2009, p. 147), foram surgindo outros meios para se formar professores no 

Brasil.  

Aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi 

organizada em duas modalidades básicas: uma com a duração de três anos (2.200 

horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com a duração de quatro anos 

(2.900 horas), habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo 

mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional 

para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral; e uma 

parte diversificada, visando à formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar 

a uma habilitação de 2º Grau. A formação de professores para o antigo ensino 

primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante.  

 

Sendo assim, em 1982, o Governo inicia a implantação de novos projetos para que 

essa formação fosse efetivada. Nesse caso, surgiram os Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). De acordo com Saviani (2009), esse projeto não 

obteve sucesso devido à falta de investimentos para o aproveitamento dos professores 

formados por esses centros.  

A partir da Lei n. 5.692, de 11 agosto de 1971, determinava-se que o professor que 

optasse em trabalhar com as séries letivas do 1º ou 2º grau deveria passar por uma formação, 

sendo as licenciaturas curtas, cuja validade era de 3 anos. Já a formação plena era concedida 

mediante os 4 anos. Devido ao Golpe Militar de 1964, a educação necessita de alguns reparos 

que posteriormente modificaram a estrutura do ensino primário e secundário no país.  

A partir de 1980, um grupo de educadores de todo o país participou de um 

movimento pela reformulação dos cursos de Licenciatura no Brasil, que assumiu e defendeu a 

ideia de que os cursos formassem professores para a docência como base da identidade de 

todos os profissionais. Nisso, começaram a surgir as discussões sobre quais cursos seriam 

responsáveis em formar professores para atuarem na Educação Infantil e para os anos iniciais 

do 1º grau (SAVIANI, 2009).  

Vale ressaltar que o Brasil, entre os períodos de 1964 até 1985, vivenciou um 

período de Ditadura Militar, iniciada pelo golpe de 1964. Época essa em que o ensino também 

era censurado. Muitos pesquisadores brasileiros da educação foram exilados, sendo 

convidados a sair do país devido aos seus escritos e reivindicações acerca da forma como o 

governo agia sobre os seus efeitos, nas pessoas, cometendo atos institucionais, perseguição 

política, ferindo os direitos constitucionais da época (ROMANELLI, 2014). 
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Saviani (2008b) apresenta em seus estudos que a educação nesse período, iniciando 

pela etapa primária, capacitava os estudantes para a realização de atividades práticas estas 

associadas a questões produtivistas da época. Também o Ensino Médio tinha finalidades 

formativas, preparando o sujeito para ser um profissional para o desenvolvimento 

socioeconômico contribuindo com o país. Nesse período, o Ensino Superior passava por 

reformulações, em que o aspecto formativo também direcionava a um preparo do cidadão 

para “as funções de formar a mão-de-obra especializada requerida pelas empresas e preparar 

os quadros dirigentes do país” (SAVIANI, 2008b, p. 295). 

O autor argumenta que, com a criação em 1961 do Instituto de Estudos Políticos e 

Sociais (IPES), constituído por empresários brasileiros e estrangeiros, estes apresentavam 

consigo princípios ideológicos socio militares e acerca da política. O desenvolvimento por 

meio do que o autor considera guerras psicológicas permitia que estes visassem “desagregar, 

em todos esses domínios, as organizações que assumiam a defesa dos interesses populares 

(SAVIANI, 2008b, p. 294). No Fórum em que se presidiam as ideias desse grupo, estes 

oportunizavam um debate no qual discutiriam assuntos que se propunham para a época, “A 

educação que nos convém”. Mesmo com assuntos pré-arranjados, estes mostravam 

explicitamente qual postura pedagógica deveria ser adotada por esse regime acerca do papel 

da educação do país. Saviani (2008b, p. 296) ressalta que  

A iniciativa da organização do Fórum se pôs como uma resposta da entidade 

empresarial à crise educacional escancarada com a tomada das escolas superiores 

pelos estudantes, em junho de 1968. [...] O Fórum contemplou onze temas, sendo 

quatro abordando a educação de modo geral, seis tratando de “aspectos do ensino 

superior” e o último, definido como “conferência síntese”, [...] o tratamento dos 

diferentes temas e que se encontra mais fortemente explicitado na conferência-

síntese, especialmente no conjunto de sugestões apresentadas para o 

encaminhamento da política educacional do país. 

 

Ressalta-se que com a reforma do Ensino Superior no Brasil pelo Decreto n. 446, de 

11 de fevereiro de 1969, segundo Saviani (2008b), as instituições que não atendessem a 

concepção pedagógica desse período, mesmo estando em regularidade com o seu 

funcionamento, se não formasse para o trabalho, atendendo as exigências do mercado, não 

poderiam se firmar, oferecendo um ensino que não obedecesse às regras. Essas regras foram 

discutidas e apresentadas no Fórum “A educação que nos convém”, organizado pelo IPES. 

Saviani (2008b) considera esse tipo de formação permite uma concepção produtivista de 

educação, sendo este modelo impositivo, nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade.  

A partir daí, vem surgindo a ideia de um ensino privatizado. A Constituição de 1967, 

diante do regime militar, provocou um declínio no repasse de verbas para a educação, sendo 
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dever da União, entre os períodos de 1934 a 1946, repassar aos estados e municípios um 

percentual para a educação. Conforme Saviani (2008b, p. 298), 

A Constituição de 1934 havia fixado 10% para a União e 20% para estados e 

municípios; a Constituição de 1946 manteve os 20% para estados e municípios e 

elevou o percentual da União para 12%. A Emenda Constitucional n. 1, baixada pela 

Junta Militar em 1969, também conhecida como Constituição de 1969 porque 

redefiniu todo o texto da Carta de 1967, restabeleceu a vinculação de 20%, mas 

apenas para os municípios.  

 

 Com isso, houve também o declínio da gratuidade do ensino, sendo destinada aos 

alunos do Ensino Médio e Superior a concessão de bolsas. Supunha-se que essa ideia deva ter 

partido dos reformadores do Ensino Universitário, com a recomendação aos estudantes que 

custeassem seus estudos nas Universidades públicas do país, sendo estabelecidas as seguintes 

organizações: os estudantes de renda muito alta, com mais de 35 salários mínimos, teriam a 

responsabilidade de custear anualmente, cobrindo as despesas de administração e 

manutenção; aqueles também que ainda mantivessem uma renda alta entre 15 e 35 salários 

mínimos financiariam a anuidade, em um prazo até de quinze anos, pagando suas despesas 

após dois anos de conclusão do curso; já os estudantes considerados de renda baixa ou média, 

de 15 salários mínimos, teriam o ensino gratuito e bolsas de manutenção (SAVIANI, 2008b).  

Sendo assim, o autor reforça que ao longo do processo a ideia não se vigora, 

surgindo então outros meios de privatização do ensino, como a expansão do ensino superior 

no Brasil a partir das instituições particulares, em grande massa. De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em relação ao Censo 

da Educação Superior, em 2017, o país possuía 296 instituições de ensino superior (IES) 

públicas, sendo 2.152 o número de instituições privadas, representando 87,9% da rede.  

Isso se deu “mediante constantes e sucessivas autorizações seguidas de 

reconhecimento, viabilizou a consolidação de uma extensa rede de escolas privadas em 

operação no país” (SAVIANI, 2008b, p. 300). Considerando-se isso, vale ressaltar que, entre 

a concentração de representantes nas trocas de Governos e indicações de Ministros da 

Educação, sempre havia representantes da esfera privada, ressalta o mesmo autor.  

O histórico da formação dos professores ajuda a compreender a dinâmica desse 

processo mediante os principais fatores políticos que levavam à necessidade de escolarizar o 

povo. Os interesses presentes em cada época revelam que o fator político sempre foi algo 

determinante diante das continuidades e das descontinuidades que existiram e ainda existem 

na educação. Isso auxilia na compreensão do momento atual, buscando respostas para muitas 

curiosas questões para o entendimento das complexidades na formação de professores para os 

tempos contemporâneos.  
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Desde a década de 1990, a formação de professores vem ganhando novos rumos 

devido à implantação de novas Leis. Em 1996, instaura-se no país a mais nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, que norteará novos rumos para o ensino, a 

escola, o trabalho e a formação do novo professor, principalmente a do pedagogo.  

 

1.3 Do Bacharelado à Licenciatura: formando professores nos cursos de Pedagogia 

no Brasil 

 

A Pedagogia no Brasil surge a partir dos diálogos entre a pré-ruptura das Escolas 

Normais, com as exigências vindas antes mesmo dos anos 1930, com as ideias das reformas e 

manifestos de educadores que contribuíram para o repensar desse curso até hoje. Por muito 

tempo, devido à escola atender os requisitos dos processos de industrialização, houve a 

necessidade de preparar os profissionais de todas as áreas, principalmente o professor para 

atender essas novas exigências de mundo.  

Com a criação das primeiras Faculdades de Ciências, Filosofias e Letras pelo 

Decreto-lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, este idealiza cursos de formação de professores 

pelas Universidades e criava também a diferenciação entre bacharelado e licenciatura. Aos 

interessados em serem bacharéis em Pedagogia, o requisito mínimo era que o ingresso 

concluísse todas as disciplinas de seu curso de escolha, podendo em um segundo plano cursar 

didática como pré-requisito para exercer a docência (SOUSA NETO, 2006, p. 26).  

Uma das críticas em relação à formação de professores nessa época eram os estudos 

generalizados que o curso de Pedagogia abrangia, fazendo com que as disciplinas de 

formação docente não contemplassem o preparo do professor para atuar na educação. Diante 

disso, tal fato comprometia a sua identidade, formando meros espectadores, técnicos em 

educação (SOUSA NETO, 2006, p. 28).  

A Pedagogia só começou a preparar licenciados para atuarem no trabalho docente a 

partir da criação do Parecer CFE n. 251/1962. Segundo Pimenta (2006, p. 7), “o pedagogo 

passa a ser um professor para demais disciplinas dos então cursos ginasial e normal”. As 

disciplinas compostas de cunho curricular para formar esse profissional baseavam-se no 

estudo das Ciências da Educação, das Didáticas e Administração Escolar. Brzezinski (1996, p. 

54) considera que 

Na introdução do Parecer 251/62 que regulamenta o currículo mínimo do curso de 

Pedagogia, seu relator, conselheiro Valmir Chagas, argumenta que duas correntes se 

posicionavam acerca dos rumos do curso a que pretendia sua extinção, alegando, a 
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falta de conteúdo próprio, e outra, que defendia a existência do curso, 

supervalorizando esse conteúdo.  

 

Diante disso, Pimenta (2006) ainda ressalta que “não temos estudos que melhor 

explicitem a quais necessidades sociais e institucionalização dos cursos de Pedagogia e a 

profissionalização do Pedagogo viriam a responder”, mediante os aspectos da necessidade da 

época em implantar esse curso destinado a formar professores. Então, com o Parecer n. 

262/1969, a Pedagogia deixa de formar profissionais na modalidade bacharel para somente 

outorgar o grau de Licenciado a esses profissionais, mas os habilitando ainda para a área da 

Administração Escolar, Supervisão e Orientação Pedagógica (PIMENTA, 2006).  

O curso de Pedagogia começa a ser reformulado na metade dos anos 1970, com a 

participação de órgãos oficiais e entidades independentes de educadores. Souza Neto (2006) 

afirma que não se diferenciava a função do Pedagogo como docente para o especialista 

educacional, tendo que o mesmo Parecer n. 262/1969 que ser avaliado devido a apresentar a 

mesma ambiguidade anterior diante das atuações do deste.  

No final da década de 1970 para os anos 1980, surgem no Brasil movimentos em que 

educadores/cientistas da educação, por meio dos cursos de Pós-Graduação do país (mestrado e 

doutorado) e outros, questionavam a identidade do curso de Pedagogia. Buscaram redefinir 

um novo currículo para uma formação que habilitasse o profissional à docência para atender 

os anos iniciais do ensino fundamental, excluindo o caráter controlador e a divisão de 

trabalho, contrapondo-se ao modelo capitalista industrial (PIMENTA, 2006). 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) 

produziu, ao longo das discussões acerca da reestruturação do curso de Pedagogia, 

documentos relevantes que permitiam a reflexão e a influência da mudança do repensar dos 

novos professores para atuação. Os assuntos debatidos pela Anfope nos encontros com as 

Faculdades de Educação no país permitiram a discussão e o repensar de assuntos pertinentes 

à: especificidade do curso de Pedagogia e das licenciaturas; formação de especialista não 

docentes; formação de professores para as séries inicias do 1º grau em nível superior e base 

comum curricular nacional para a formação de professores no Brasil (SOUSA NETO, 2006).  

De 1990 aos dias de hoje, muito se modificou nos cursos de licenciatura do país, 

especialmente em relação aos cursos de Pedagogia, com a reformulação do seu currículo, 

iniciando-se pela LDB a proposta de formação em nível superior aos professores. A partir da 

Resolução do CNE n. 1/2006, o curso de Pedagogia recebe Diretrizes Curriculares Nacionais, 

em nível de licenciatura, além de se aplicar  
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à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, 

bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 2006, p. 1). 

 

Áreas essas que, diante da discussão da identidade do pedagogo, segundo Gatti 

(2019, p. 28), em relação ao curso, “trata-se de ter a formação para a docência como eixo 

desse curso, mas deve-se considerar que é bem diferente formar-se um educador infantil e um 

professor alfabetizador e formar para outras especialidades”, não atendendo nenhuma destas 

perspectivas formativas, além de dividir o seu trabalho com o ato de,  

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação;  

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares;  

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2).  

 

Além disso, hoje o Pedagogo necessita agregar à sua prática pedagógica dezesseis 

saberes previstos nessa Diretriz, em seu Art. 5º, sendo um deles aprender a relacionar “as 

linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, 

demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas” (BRASIL, 2006, p. 2).  

Gatti (2019, p. 29) ressalta que 

Se a identidade desse curso já era questionada anteriormente essas Diretrizes 

contribuíram para que os questionamentos continuassem, ainda mais considerando 

que a luta de algumas associações educacionais para que a licenciatura em 

Pedagogia viesse a se consagrar como uma graduação que formasse professores, e 

que esse fosse o eixo para os demais aspectos formativos, fundava-se na crítica à 

divisão do curso em habilitações estanques e à sua fragmentação, defendendo uma 

base nacional comum integradora.  

 

Presume-se, então, que sendo um curso que forma professores polivalentes1, requer 

desse profissional distintos saberes nos quais estes deverão atuar, mediante as suas 

especificidades previstas nesse mesmo parecer.  

Em uma pesquisa realizada por Pimenta (2017) sobre os cursos de Pedagogia no 

Estado de São Paulo, foi constatado em 2012 que os cursos apresentam insuficiências na 

formação do pedagogo. Isso porque o currículo da maioria das Universidades e Institutos de 

Educação não contemplam os diferentes saberes que o curso propõe em relação às diversas 

 
1 Classificamos Polivalente a partir de Pimenta (2017, p. 17): “A denominação de polivalente se refere ao 

professor dos anos inicias do ensino fundamental, que marca a atuação desse profissional desde as origens da 

então escola normal de ensino médio, nos finais do século XIX, cuja finalidade era formar o professor para 

ensinar as disciplinas (matérias) básicas: língua portuguesa (alfabetização), história, geografia, ciências e 

matemática”.  
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áreas do conhecimento que dizem respeito à base comum curricular nacional dos anos inicias 

do ensino fundamental para educação infantil / fundamental.  

No que diz respeito aos cursos de Pedagogia no Brasil, “desde sua criação no país em 

1939, as legislações foram sendo alteradas, com forte presença da marca da docência, porém 

apresentam ainda grandes dificuldades na definição de sua identidade” (PIMENTA, 2017, p. 

25), algo que ainda não foi superado nem pelas pesquisas existentes que denunciam essa 

prática, tampouco pelas políticas públicas voltadas à educação.  

Gatti (2019, p. 79) assinala que “os modos formativos são políticos institucionais em 

ação e têm merecido análises diversas”, e uma das grandes questões é formar os professores 

para uma contemporaneidade, cujas transformações vêm sendo constantes por diversos 

fatores, sendo estes apontados pela mesma autora. “Considerar uma análise cultural, política e 

pedagógica particular a cada caso, considerando a história da formação docente em cada país, 

de maneira contextualizada, sem descartar situações de influência de organismos diversos” 

(GATTI, 2019, p. 82).  

A formação docente exige do professor saberes que devem ser solidificados para 

atuar entre a teoria e a prática, em consonância com os aspectos apresentados por Gatti (2019) 

no pensamento anterior. Tardif (2013) classifica os saberes dos professores a partir de sua 

formação como uns conjuntos constituídos por conceitos disciplinares e curriculares presentes 

na formação, além do principal saber que este destaca que são os experienciais.  

Os saberes profissionais adquiridos em sua formação auxiliam o acadêmico na 

construção da identidade profissional que esse irá percorrer ao longo do seu trabalho docente, 

partindo das teorias (ciência), as quais muitas vezes, recebem críticas de doutrinações 

“provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo”, ressalta 

Tardif (2013, p. 37). Essas teorias, por sua vez, são o que determina qual tipo de educação a 

escola, os conteúdos didáticos e os professores se baseiam para formar o cidadão.  

Frequentemente, essas teorias se difundem com que o que Tarfif (2013) considera 

saberes experienciais. Esse tipo de saber está articulado com as experiências adquiridas dos 

professores ao longo da sua trajetória de vida, por meio das interações formadas por suas 

fontes de aquisições sociais, compostas pela família, pelo ambiente de vida, pela educação e 

outros. Compõem esse saber também os formados a partir do contexto escolar anterior à sua 

profissionalização, saberes adquiridos pelo processo de magistério, provenientes com os 

livros e materiais didáticos usados para o trabalho, saberes adquiridos de sua própria 

experiência com a profissão e com colegas de trabalho.  
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Todos esses saberes associados uns aos outros permitem que o professor trabalhe de 

forma sólida, valorizando aquilo que a ciência apresenta como o mais importante, 

relacionando-a com a prática, garantindo, desse modo, a legitimação dos fatos, uma vez que 

Tardif (2013) considera relevantes os fatores experienciais, mas que todos esses saberes os 

outros saberes adquiridos com a profissão.  

Essas bases, muitas vezes, se dividem com a racionalidade técnica presente nessa 

profissão entre muitas tarefas, em que esses profissionais se encontram presos, estruturados, 

condicionados às diversas atribuições, além da profissão, que levam o professor ao uso do 

instrumentalismo de técnicas. Estas frequentemente desassociadas com os saberes docentes 

agregados nos espaços formativos da Universidade.  

A racionalidade técnica impede que os professores lancem mão da sua própria 

criação de materiais didáticos, repetindo muitas vezes, aquilo que já foi imposto pela 

educação em outros tempos. Ou seja, o trabalho do professor baseado nessa ideia se divide 

com a “segmentação do trabalho, especialização, objetivos, controle etc., racionalizam de um 

certo modo, o trabalho docente, antes mesmo da intervenção do saber dos atores” (TARDIF, 

2013, p. 205).  

Também muito do que é produzido pelos professores formadores na Universidade se 

resume, segundo o autor, em “conhecimentos produzidos pela pesquisa universitária, pesquisa 

essa que se desenvolve, a maioria das vezes, fora da prática do ofício do professor” (TARDIF, 

2013, p. 235). Isso deve implicar no que Gatti (2019) ressalta sobre os programas de formação 

de professores, que ainda têm indícios de correlações com formações passadas, vestígios do 

século anterior de suas reformas.  

Gatti (2019) assinala que nas recentes pesquisas feitas acerca da busca de se traçar o 

perfil do professor para os dias de hoje, seja no Brasil ou/e nos países da América Latina, 

essas se singularizam ao se deparar com a ausência de discussões sobre esse fator, uma vez 

que o setor educacional se encontra ligado ao poder público, tendo esses seus interesses 

dificultado essa tarefa. Haja vista a necessidade de pensar em políticas públicas que reforcem 

a formação de professores, voltadas a uma perspectiva que Gatti (2019) e Saravia (2005) 

apresentam como possíveis soluções para singularizar essa formação entre os países do 

Mercosul, nesse caso valorizando a formação destes em uma perspectiva criativa, flexível, 

além também de permitir,  

Avaliar constantemente os currículos da formação inicial dos docentes, pois 

defasagens consideráveis em conhecimentos e metodologias de ensino.  

Levar os estudantes a: compreenderem que ensinar requer algo mais que apropriação 

e aplicação de procedimentos pedagógicos; a tomarem consciência da natureza do 
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ensino e dos diferenciais de aprendizagem possíveis, cuidando do desenvolvimento 

intelectual dos alunos; 

Reconhecer que a prática de sala de aula é importante e que há, portanto, imenso 

valor em oferecer, por meio de professores experientes, uma boa tutoria aos 

estudantes em formação, em especial naquelas que tendem a ser adotadas na 

realidade escolar. 

Entender que os enfoques pedagógicos precisam se alimentar das tendências 

pedagógicas, filosóficas e sociológicas presentes no debate contemporâneo, 

privilegiando o enfoque intercultural; (SARAVIA, 2005, p. 36- 44).  

 

Os aspectos apresentados acima são de suma importância para a formação dos novos 

professores, pois será a partir desses traços que iniciaremos uma formação consciente das 

ações presentes valorizando as novas gerações. Nota-se que, para se formar bons professores é 

preciso corrigir as velhas políticas públicas em cada país ao Saraiva (2005) analisar as ações 

formativas desse novo professor para atender a escola hoje, sendo preciso equacionar essa 

formação para que trace o perfil profissional que se espera nesse cenário contemporâneo 

educacional para a formação de novos docentes.  

No entanto, os próximos capítulos permitirão levar a um entendimento de como os 

professores vem sendo formado para lidar com o dinamismo presente nos meios 

comunicacionais e seus instrumentos de linguagens. Hoje com o avanço da Internet a 

comunicação vem se ampliando estando presente nas distintas ações humanas, seja para o 

trabalho ou suas demais intencionalidades. Para isso, torna-se necessário explorar como as 

Universidades tem preparado seus professores para lidar com os instrumentos presentes nas 

tecnologias de informação e comunicação ao conhecimento pedagógico em relação a escola e 

seu universo.    
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CAPÍTULO 2 – OS NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Assim como as tecnologias vêm sendo aperfeiçoadas pelas mãos do homem a partir de 

sua inteligência e engenhosidade, o ser humano tornou-se um dos grandes responsáveis pelos 

acontecimentos relacionados não somente às tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), mas à grande maioria dos fatores que modificam a economia, a política, o meio social 

e cultural em que vive. São chamados de novos meios de linguagem os instrumentos 

midiáticos elaborados após este novo século, em que a Internet passou a ser uma das 

ferramentas importantes nesse processo comunicacional, com sua rede de conexão com o 

mundo (KENSKI, 2012).  

 O homem é um ser histórico e vem se construindo socialmente a partir dos contextos 

experienciados, vivenciados no mundo. Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 49) consideram 

que “o indivíduo se constrói em função do objeto da sua atividade e dos artefatos que a 

mediam”. Na perspectiva da teoria histórico-social, é diante das técnicas elaboradas pelo 

próprio homem que esse, ao longo do tempo, lida com instrumentos simbólicos que o 

auxiliam na formação da linguagem e comunicação com o mundo por meio da fala ou outros 

gestos comunicacionais.  

 Neste capítulo, são discutidos aspectos relacionados aos meios comunicacionais e o 

dinamismo cultural provocado pelas tecnologias e os diferentes meios de linguagem que, 

antes e hoje, fazem parte da vida do homem, ampliando seus canais de comunicação a partir 

dos instrumentos digitais presentes atualmente. Sendo assim, a linguagem escrita/oral está 

presente nos diferentes instrumentos digitais, em hipertextos ou ciberespaços promovidos 

pelas redes sociais.  

Porém, as interações com que o homem vem formando ao longo de suas experiências 

no mundo, o auxilia na construção do seu pensamento e da linguagem, da formação cultural e 

política na qual estes estão inseridos, formando ao longo da vida após seu nascimento, 

compreendendo significados e representações presentes em seu contexto, levando em 

consideração seus diversos aspectos.  

 

2.1 A Relação entre os Processos Comunicacionais e a Cultura no Dinamismo Social 

 

O homem com a sua inteligência inova e modifica o cenário em que vive por meio de 

suas técnicas. Kenski (2012) considera as tecnologias tão antigas quanto a origem dos 
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humanos. Estes tidos como frágeis, para se afugentarem dos animais e até mesmo de 

inimigos, os homens classificados como das cavernas na era Pré-História confeccionavam 

armas com madeiras e com o osso de animais para se protegerem.  

Kenski (2012, p. 15) afirma que os “novos sentimentos e ambições em nossos 

ancestrais” fez com que surgissem novos instrumentos que presenciamos hoje pela ação 

humana. As tecnologias por meio da técnica sempre existiram. O que acontece é que essas se 

aperfeiçoaram conforme a necessidade de cada época. Se antes o homem não aquecia os 

alimentos para o seu consumo, como carnes e outros, com a criação do fogo, há um dos 

experimentos fantásticos que futuramente contribuiria com várias nações.  

O advento de novas técnicas pela ação do homem ocasionou “a posse de equipamentos 

mais potentes abriu espaço para a organização de exércitos que subjugaram outros povos por 

meio de guerras de conquista ou pelo domínio cultural” (KENSKI, 2012, p. 16). Com isso, os 

homens deixaram mão de pedras, machados de madeiras e outros para lutarem com lança de 

metal, ressalta a mesma autora. Sobre a Guerra Fria, por exemplo, Kenski (2012, p. 16) 

argumenta que 

Iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial e que durante quase 50 anos dividiu o 

mundo em dois grandes blocos de poder, impulsiono: a ciência e a tecnologia de 

forma jamais vista na história da humanidade. Muitos equipamentos, serviços e 

processos foram descobertos durante a tensão que existiu entre Estados Unidos e 

União Soviética pela ameaça de ambos os lados, de ações bélicas, sobretudo com o 

uso da bomba atômica.  

 

 A autora considera que houve um avanço científico em relação a vários instrumentos 

tecnológicos como: o isopor, o forno de micro-ondas, o relógio digital, o computador, entre 

outros; que vai se alinhado hoje com as necessidades humanas. Por exemplo, o coração 

artificial foi pensado com base numa bomba combustível de foguetes, sendo os marca-passos 

monitorados pelo mesmo sistema de satélites para o seu bom funcionamento e a Fórmula 1 

copiou os traços das naves espaciais, dando mais chance de vida ao ser humano. 

 Kenski (2012, p. 23), ao descrever o conceito de tecnologias, classifica-as, sendo 

tecnologia “a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em 

todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”. Com o advento dos processos 

comunicacionais, a forma do homem de se comunicar com os seus interlocutores vem se 

intensificando. Castells e Cardoso (2005) consideram que é preciso concordar que as 

tecnologias não se resumem somente nas relações eletrônicas com o dinamismo da Internet, 

mas também incluem outros instrumentos que não estão ligados a essas ferramentas, porém, 

fazem parte da vida humana desde os seus primórdios. 
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 Desse modo, não são as tecnologias que dão forma à sociedade. Segundo Castells e 

Cardoso (2005, p. 17), 

A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de 

comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais 

da própria tecnologia. 

 

  Por exemplo, uma das tecnologias mais antigas e presentes na sociedade é a 

manifestação da linguagem. Ela se manifesta de várias formas a partir dos sentidos, 

representações, pensamentos e símbolos e para Kenski (2012, p. 23), ela 

[...] é um tipo específico de tecnologia que não necessariamente se apresenta através 

de máquinas e equipamentos. A linguagem é uma construção criada pela inteligência 

humana para possibilitar a comunicação entre os membros de determinados grupos 

social.  

 

 A linguagem está ligada aos processos culturais de formação do homem, uma vez que 

ele, desde as primeiras civilizações, utiliza sistemas de códigos para se comunicar. É comum 

se definir então a comunicação como um fenômeno que permite que os indivíduos se 

interajam uns com os outros. Para que ela aconteça, é necessário que duas ou mais pessoas 

estejam no mesmo ambiente/espaço. Ela pode acontecer por meio da fala, da 

escrita/manuscrita, dos diversos códigos linguísticos presentes nesse meio. O homem, ao usar 

os meios de comunicação, se informa e abre caminhos para novos conhecimentos. Se antes os 

estilos de comunicação eram limitados, hoje em milésimos de segundos, é possível interagir 

com pessoas do mundo inteiro por meio de vários canais e instrumentos comunicacionais 

(KENKI, 2012). 

 Todavia, é preciso entender que diante do dinamismo tecnológico e da aceleração das 

informações postas nas redes, ainda se crê na negatividade da tecnologia, mostrada nos filmes 

com a presença de robôs e outros que dão margem ao mundo totalmente inverso do que se 

espera com as tecnologias. Máquinas superdotadas superando as ações humanas e sua 

inteligência, homens dominando o mundo, modificando as ações humanas, causando um 

transtorno devido aos avanços tecnológicos digitais (KENSKI, 2012).  

 Ao discutir esses assuntos, Kenski (2012, p. 24) considera essa metáfora uma “visão 

literária redutora do conceito de tecnologia, como algo negativo, ameaçador e perigoso, deixa 

aflorar um sentimento de medo”. As pessoas temem que um dia isso possa acontecer, 

tornando a ficção vida real diante do que a autora conceitua novas e inteligentes tecnologias2. 

 
2 Kenski (2012) considera que as tecnologias não se resumem somente nos instrumentos presentes hoje, mas, 

com a evolução e a necessidade humana, ganham novas estruturas que, a partir de ações simplistas do cotidiano 

da vida (como fazer uma leitura, sair para o trabalho, preparar o alimento), possibilitam que o conceito 

relacionado à tecnologia seja variável e contextual.  
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O que torna uma tecnologia mais interessante do que outra é o seu tempo, levando em 

consideração o que se chama de inovação tecnológica, sendo que as tecnologias no mundo 

sempre estiveram presentes e foram se envolvendo mediante o valor que a sociedade atribuiu 

a elas.  

 Kenski (2012) ressalta que não é pelo fato que se atribuiu ao tempo a rapidez do 

desenvolvimento tecnológico atual que se retém a ela o título de inovação, uma vez que as 

tecnologias vão tomando novas proporções de acordo com o mercado econômico, os 

interesses do momento. Isso porque, se antes o rádio era um dos instrumentos mais utilizados 

para se ouvir a música preferida, solicitando ao locutor por ligações telefônicas, esperando 

horas e horas a sua vez para falar ao vivo, isso agora se resume nas plataformas digitais, como 

Sportfire, Itunes e outros. Estas plataformas digitais permutem com que seus usuários 

programam a música de sua preferência, podendo programa-la para tocar em qualquer hora, 

dia ou lugar, escolhendo os seus usuários a sua própria playlist a partir desse novo sistema de 

linguagem.  

 Alguns pesquisadores como Kesnki (2012) consideram as tecnologias como novas, 

sendo os presentes na atualidade, vindouros do pós-internet. Muitas dessas atualizadas, por 

exemplo, o livro, os jornais, as revistas, se antes estavam somente nas páginas impressas, hoje 

dividem espaços nas telas dos computadores, celulares, tabletes e outras mídias.  

 As tecnologias podem proporcionar ao homem alterações em sua comunicação e na 

maneira como se informa diante do que é de seu interesse. A inteligência humana tem se 

destacado diante das ações de outros animais, permitindo que esse assunto seja explorado por 

cientistas de todos os campos.  

Lévy (2010) tem sido um dos pensadores modernos que buscam entender como 

acontece o processo de exploração sobre a compreensão da inteligência humana e as 

tecnologias. O conceito atribuído à “inteligência coletiva” ou “tecnologia da inteligência” 

vem sendo pesquisado por esse estudioso, que busca compreender as relações sociais e suas 

conectividades que o homem vem formando a partir dessa era informacional e as novas 

linguagens. É importante perceber que “a base da tecnologia da inteligência é imaterial, ou 

seja, ela não existe como máquina, mas como linguagem” (KENSKI, 2012, p. 27), o que é 

produzido por ela como meio de comunicação que interessa.  

Se por um lado as tecnologias digitais, eletrônicas, microeletrônicas e as 

telecomunicações têm movimentado o mundo através das questões políticas e econômicas, 

estas nunca deixaram de existir pós-período industrial. Trouxeram consigo novas produções 

que são questionadas por Canclini (2015) a partir da influência quanto ao hibridismo 
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produzido por meio da Indústria Cultural que vem fazendo com que a crítica em relação às 

novas produções, sejam elas artísticas ou de outra natureza, se desalinhe com as culturas já 

existentes, formadas ao longo dos séculos, como a cultura belas artes.  

A cultura híbrida pode ser entendida como a ruptura entre o que a sociedade considera 

tradicional, distinguindo-se do que é moderno, no que diz respeito às culturas construídas por 

nossos antepassados. Os estudos de Canclini (2015) destacam que a cultura é a que mais sofre 

com o hibridismo e as novas mediações são a cultura em massa, vinda do que é popular. O 

hibridismo permite com que o homem vivencie novas experiências, novas formas de vida, de 

se relacionar, de se comunicar com que o cerca, além de permitir experienciar novos aspectos 

internos e externos. 

Canclini (2015, p. 38), ao discutir as culturas híbridas, aponta que, “desde que 

tecnologias mais avançadas intervêm criativamente no registro e reprodução de arte, a 

fronteira entre produtores e colaboradores torna-se mais incerta”. Com os avanços 

tecnológicos sendo aperfeiçoados, são lançadas sobre o mercado global bases que propiciam a 

liberdade da economia, bem como permitem que se reconfigure o trabalho nas distintas áreas 

econômicas do Brasil e do mundo.  

Mesmo os meios comunicacionais alterando a configuração de mundo, o mercado de 

trabalho e a relação entre as pessoas, Kenski (2012) considera que esses instrumentos 

presentes nas camadas populares, como jornais, revistas, rádio e cinema, têm feito com que 

surjam novos profissionais por conta dos adventos das tecnologias. Esses recursos ainda 

valorizam os diversos meios de comunicação presentes na construção das sociedades, como: a 

oralidade, a escrita, o som, a imagem, o movimento; que dão corpo às TICs, salienta essa 

mesma autora.  

Um dos meios comunicacionais antigo e presente até hoje, utilizado pela sociedade e 

sua formação, é a linguagem oral. Essa permite que o sujeito em seu uso regular da fala defina 

a cultura, um povo, a forma de contato e conhecimento entre eles, segundo Kesnki (2012). A 

fala é utilizada em diferentes recursos, desde um simples recado até as notícias mais 

abrangentes. 

No início da civilização, nas sociedades orais, a localização fisicamente próxima dos 

homens que utilizavam a mesma “fala” definia o espaço da tribo e da cultura. A 

oralidade primária requeria a presença e a proximidade entre os interlocutores. 

Incorporada aos sistemas corporais, a linguagem falada limitava o homem ao espaço 

do seu grupo, onde ele circulava e se comunicava (KENSKI, 2012, p. 29). 

 

 Esse tipo de linguagem tem o seu valor diante dos diversos instrumentos midiáticos 

existentes no mercado, pois é por meio da oralidade que as informações até hoje são 
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transmitidas pelas trocas de informações. Se antes os homens se valiam somente de suas 

memórias construídas pela identidade de sua geração, passadas de um para o outro, hoje, com 

a presença da TV e do Rádio, estes se sentam em torno delas para se informar, como nos 

velhos grupos para trocas de informações. De fato, também essa prática vem sendo substituída 

pelos novos meios de conectividade – Redes Sociais (Virtuais).  

 Nagamini (2014), ao discutir sobre os diferentes instrumentos de linguagem usados na 

escola, aponta que diante das novas conexões de acordo com expansão da Internet, assegura 

que as emissoras de TV têm feito reestruturações quanto às suas atrações e outros para atender 

a população e promover uma interatividade entre seus telespectadores e suas emissoras.  

A necessidade de proporcionar diálogo entre telespectador e TV contribui para a 

criação de programas interativo. O primeiro nessa linha foi o Você Decide, ainda em 

exibição na Rede Globo, que permite a escolha de uma das duas opções para o final 

do episódio; inicialmente durante o programa, atores e o público em geral eram 

entrevistados ao vivo. [...] o programa Fantástico propõe três temas de reportagem e 

estipula um tempo para que o telespectador escolha, via ligação telefônica, uma das 

sugestões apresentadas (NAGAMINI, 2014, p. 64). 

 

 Sendo a TV um forte instrumento que vende uma linguagem visual, utilizando-se do 

poder da oralidade, publicidade e outros, faz com que o Rádio também penetre no que existe 

de mais secreto da intimidade humana (SILVA, 2014). Em sua primeira emissora instalada no 

Rio de Janeiro, em 1923, Roque Pinto implantou esse sistema de comunicação, que no início 

não se obteve muito sucesso. Espaços estes considerados clubes ou sociedades aos quais as 

pessoas tinham acesso, foram modificando a sua estrutura em meados dos anos 1930, a partir 

das revoluções sociais e industriais que o país lançava mão para a sua reestruturação.  

 Com o populismo surgindo aos poucos nesses meados, o Rádio também vem se 

tornando um veículo poderoso de comunicação. A linguagem utilizada (oralizada) altera o 

pensamento racional a partir do imaginário presente nas informações manifestadas por seus 

locutores. O Rádio transmitia informações jornalísticas. Teatrólogos, publicitários começam a 

participar das programações. O rádio deixa de ser um instrumento elitizado para se tornar 

coloquial (SILVA, 2014).  

 Presente até hoje, o Rádio também vem reconfigurando a sua estrutura mediante os 

processos interativos de participação do ouvinte. Se antes os locutores, em suas cabines de 

transmissão, mexiam com o imaginário das pessoas, pensamentos simbólicos a respeito da sua 

feição tendo em mente sua voz, hoje eles podem ser vistos nos estúdios pela conectividade da 

Internet e a participação na programação se dá a partir da Interatividade de seus aplicativos.  

 A linguagem oral tem o seu valor e será utilizada em todos os espaços de comunicação 

humana, através de seus signos e da construção do pensamento. É interessante destacar que 
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esse tipo de linguagem relacionado ao início da escolarização no Brasil foi muito usado, em 

razão dessa possibilitar a repetição, a memorização e o estudo da estrutura da formação da 

língua e das primeiras letras. Presente também na linguagem digital, o professor poderá gravar 

vídeos, áudios e outros para que seus alunos possam ter acesso ao conteúdo da aula que foi 

ministrada por ele, na retomada da construção da aprendizagem, como meio de revisão, caso a 

presença do aluno tenha sido limitada.  

 Assim como a linguagem oral veio sendo construída e utilizada até hoje pelas 

civilizações anteriores, a linguagem escrita, segundo Kenski (2012, p. 29), surge 

Quando os homens deixam de ser nômades e passam a ocupar de forma mais 

permanente, um determinado espaço, onde praticam a agricultura. [...] ao contrário 

das sociedades orais, onde se predominavam a repetição e a memorização como 

forma de aquisição de conhecimentos, na sociedade da escrita há necessidade da 

compreensão do que está sendo comunicado graficamente.  

 

 Sendo a escrita um desses processos comunicacionais, a leitura e a escrita sempre 

foram um desafio em relação ao contexto, às mensagens que estão sendo transmitidas por 

esses códigos linguísticos. Os homens primitivos sempre utilizaram códigos escritos para se 

comunicar e também transmitir as suas mensagens aos outros. Esses códigos são encontrados 

em pedras, paredes e outros, partindo de onde estavam.  

Com o avanço da escrita, os egípcios deram origem ao papiro, instrumento este que os 

permitia registrar documentos administrativos de grande importância por essa civilização. 

Também com a existência do pergaminho (com pele de ovelha) permitia que os senhores da 

época o utilizassem para o testamento dos seus bens. Kesnki (2012, p, 30) explica sobre o 

papel utilizado hoje, que “foi inventando pelos chineses há mais de dois mil anos, a partir da 

cortiça de amoreira, árvore onde se aninham os bichos-da-seda. Comerciantes e navegadores 

viajaram até o Oriente para buscar esse tipo de papel”. Desde então, foram surgindo as 

primeiras impressões de livros e o estímulo à escrita no oriente.  

Com o avanço da escrita no mundo, houve a necessidade de ensinar à população as 

primeiras letras, uma necessidade social que permanece até hoje. A escrita é um dos 

instrumentos que permite a ampliação da memória e da comunicação. É rara a existência de 

uma sociedade que não se faça uso da escrita para registrar sua história de vida, seus 

compromissos etc.  

A terceira linguagem apresentada por Kenski (2012) é a digital, estando está presente 

nos instrumentos eletrônicos que possibilitam a informação e comunicação. Conforme Kenski 

(2012, p. 32), 

A linguagem digital é simples, baseada em códigos binários, por meio dos quais é 

possível informar comunicar, interagir e aprender. É uma linguagem de síntese que 
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engloba aspectos da oralidade e da escrita em novos contextos. A tecnologia digital 

rompe com as formas narrativas e circulares e repetidas da oralidade e com o 

encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno 

descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto, veloz.  

 

 Nesse caso, a linguagem através dos hipertextos. O Hipertexto surge com a construção 

da Web. 1.0 por Tim Bermers-Lee, a qual segundo Patrício (2009, p. 7), era a “primeira 

geração da Web permitiu o acesso à informação e ao conhecimento, o que até aqui apenas 

estava disponível em bibliotecas e arquivos, entre outras formas convencionais de distribuição 

de informação”.  

A autora ainda considera que, com a evolução tecnológica e o aprimoramento das 

redes de transmissão de conteúdo (Internet), facilitou o acesso à informação e houve um 

aumento do número de usuários. Relacionada à Internet, essa linguagem digital, Coll e 

Monereo (2010, p. 35) consideram que “essa forma de conceber internet como um imenso 

repertório de conteúdos as quais os usuários podem procurar e baixar arquivos, corresponde, 

assim dizer, à infância da rede tem sido denominada Web 1.0”. (Ficou confuso.) 

 No entanto, de acordo com o conceito atribuído a Kenski (2012, p. 32), pode-se 

considerar que 

O hipertexto é uma evolução do texto linear na forma como o conhecemos. Se no 

meio desse encadeamento de textos houver mídias – fotos, vídeos, sons etc – o que 

se tem é um documento multimídia ou, como é mais conhecido, uma hipermídia.  

 

 Diante disso, as TICs se manifestam nessa linguagem digital pelo fato de estarem 

presentes hoje em diversos instrumentos tecnológicos.  

A linguagem digital, através de seu maior instrumento que é a Internet, permite aos 

usuários encontrarem informações em tempo real por meio da conectividade das redes. Coll e 

Monereo (2010, p. 17) consideram que as TICs trouxeram para a sociedade a “facilidade de se 

comunicar e trocar informações, junto com a enorme redução de custos que isso traz consigo, 

que alguns países tenham passado diretamente de uma economia centrada na agricultura para 

uma baseada nas TIC”. Isso é, aumentaram seus investimentos em tecnologias, melhorando o 

acesso à infraestrutura, às redes, pensando principalmente nos desafios do comércio. 

 De fato, se para alguns países esse investimento foi necessário, para outros existe uma 

preocupação acerca dos riscos que essa rede pode oferecer: desvio dos compartilhamentos de 

informações, mais investimentos em segurança e rapidez em relação às prestezas dos dados, 

investimentos em aplicativos que de fato venham melhorar mais ainda a comunicação. No que 

diz respeito ao empreendedorismo das TICs nas diversas atividades humanas, é preciso 

considerar que elas segundo Coll e Nonereo (2010, p. 17), 
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afetam todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas práticas de 

organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa 

compreensão e de transmiti-la para outras pessoas. As TIC têm sido sempre, em suas 

diferentes fases de desenvolvimento, instrumentos para pensar, aprender, conhecer, 

representar e transmitir para outras pessoas e outras gerações os conhecimentos 

adquiridos. [...] todas as TIC repousam sobre o mesmo princípio: a possibilidade de 

utilizar sistemas de signos – linguagem oral, linguagem escrita, imagens estáticas, 

imagens em movimento, símbolos matemáticos, notações musicais, etc.  

 

Já que elas afetam e também apresentam diversas linguagens já presentes na 

sociedade, por que não oportunizar formação aos futuros egressos de Pedagogia para que 

saibam, de acordo com o Parecer do CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, em seu Art. 5º, 

inciso VII, relacionar as linguagens, aos meios comunicacionais e ao processo educativo, 

didático e pedagógico, visto que deverão demonstrar domínio em relação às TICs, ao processo 

de aprendizagem significativa. 

Sendo uma discussão ampla a respeito das TICs e de cunho epistemológico, é comum 

os professores utilizarem os instrumentos tecnológicos da forma como sabem e as consideram 

também mediante o contexto do qual essas surgiram para facilitar o seu trabalho, causando 

uma ideia de determinismo tecnológico (KENSKI, 2012).  

As pesquisadoras Peixoto e Araújo (2012, p. 262) apresentam como conceito de 

deterministas tecnológicos aqueles que “acreditam que a tecnologia controla a sociedade e a 

molda com eficiência e progresso, acreditam que a inovação tecnológica e tão revolucionária 

que determinaria mudanças radicais na estrutura da sociedade”. Pensando, nessas questões, as 

autoras questionam qual o teor pedagógico que estas se tornam protagonistas mais do que a 

ação do professor mediante a elas.  

A formação inadequada em relação às tecnologias para a educação causa o que as 

pesquisas apontam para a “fetichização do objeto técnico com atribuição de um poder 

sobrenatural” (PEIXOTO; ARAÚJO, 2012, p. 262). Isso faz com que a presença de 

instrumentos ligados a elas seja mais importante do que a presença do próprio professor em 

sala de aula.  

Sendo assim, o aspecto formativo das TICs no Plano Nacional de Educação (2014-

2024), de acordo com apontamentos em pesquisa como a de Monteiro (2014, p. 494), ressalta 

que  

É possível afirmar que as tecnologias educacionais de maneira geral aparecem no 

PNE como ferramentas, programas, aplicações, recursos ou produtos em si, algo que 

se possa incentivar o desenvolvimento e que se pode selecionar, certificar e divulgar, 

seja para a educação infantil, o ensino fundamental ou o ensino médio. Estas são as 

principais ênfases estabelecidas no PNE para as tecnologias educacionais, buscando 

assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas nestes processos. O 

PNE salienta que as tecnologias educacionais, articuladas às práticas pedagógicas 

inovadoras, devem assegurar a melhoria do fluxo escolar, a aprendizagem e, no caso 
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das tecnologias para a alfabetização, a alfabetização das crianças. Sinaliza para a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação e indica a 

necessidade do acompanhamento de resultados nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas. Enfatiza a preferência por softwares livres e recursos educacionais 

abertos. 

 

 Haja vista que isso leva a questionar a formação do pedagogo para lidar com elas em 

sala de aula, pois frente a tantos instrumentos, qual tem sido o ponto formativo crítico-

reflexivo diante delas? Isso porque deve-se concordar também que “o risco de manipulação de 

excesso da informação, de intoxicação provocada por esse excesso” (COLL; MONEREO, 

2010, p. 22) tem estado em alta devido às últimas eleições no Brasil, por causa de fake News. 

Em período eleitoral no ano de 2018, as pessoas não sabiam discernir as notícias verídicas das 

falsas, compartilhando em suas redes sociais o fenômeno fake News.  

De acordo com Santos (2018, p. 95), “as notícias falsas têm como principal via de 

compartilhamento as redes sociais. O Facebook é considerado um dos principais vetores de 

notícias falsas na internet”. Não sendo somente as TVs e emissoras de Rádio hoje o único 

transmissor de informações, as redes sociais também vêm ganhando corpo e, a partir delas, 

esse tipo de fenômeno. A TV e o Rádio já eram considerados meio de massa na manipulação 

das pessoas, influenciadas pelas notícias que são vinculadas a eles (BELLONI, 2009).  

A autora ainda manifesta o pensamento de que as TICs são difíceis instrumentos de 

serem domesticados, visto que as pessoas não sabem utilizá-las em seus distintos trabalhos, 

em suas atividades técnicas. Por isso, quiçá seja necessário também preparar a sociedade para 

esses e outros conflitos por meio das tecnologias.  

 A geração hoje formada pela universidade, caso tenha uma formação apropriada, terá a 

capacidade de se tornar cidadãos críticos, participativos, conscientes acerca da influência 

tecnológica na vida dos seres humanos. Isso porque os documentos do MEC preveem 

formação aos ingressos de Pedagogia e demais licenciaturas para dominarem e lidarem com 

as ferramentas de linguagem comunicacional que vêm surgindo, formando a sociedade, tanto 

em seus aspectos críticos, quanto em seus aspectos reflexivos e, até mesmo, éticos para lidar 

com esses fatos.  

 É importante também que a sociedade lance mão de conceitos que permitam perceber 

que 

as novelas brasileiras e mexicanas constroem sistematicamente e com bastante 

eficácia, o imaginário de muitas mocinhas e rapazes, pobres e menos pobres. Assim, 

as publicidades criam fenômenos de mídia ao lançar febrilmente um novo galã de 

cinema. Do mesmo modo os jovens encontram personagens identificatórios nos 

jogos eletrônicos e criam seus próprios personagens nos jogos virtuais (BELLONI, 

2009, p. 33). 

 



 
 

53 

 É comum as crianças, os jovens e, inclusive pessoas com conhecimento tácito a 

respeito desse assunto, assumirem perfis imaginários que um dia poderão gerar nelas a 

projeção de algo que se encontra distante do acontecimento por causa das mídias, sejam elas 

sociais, estáticas ou não (BARBERO, 1997).  

Essas colocações se tornam importantes devido ao fato de que, com o surgimento das 

tecnologias por meio do processo industrial, essas vêm sempre sendo alvo de críticas em 

relação ao que está por trás de sua economia e de sua política. Diante dessas influências, 

concorda-se aqui, em conformidade com Barbeiro (1997, p. 256), que “as tecnologias não são 

meras ferramentas transparentes; elas não se deixam usar de qualquer modo: são em última 

análise a materialização da racionalidade de certa cultura e de um modelo global de 

organização do poder”. De fato, “sua influência, porém, atinge também outros canais, outras 

mediações” (BELLONI, 2009, p. 59), como a família, o trabalho, grupos sociais e outros.  

Atualmente, as redes sociais (as virtuais) têm um grande poder sobre essa geração, 

pois de acordo com Castells e Cardoso (2005, p. 18), “as redes de tecnologias digitais 

permitem a existência de redes que ultrapassem os seus limites históricos”. Se antes a 

comunicação limitava-se às informações da TV, hoje esse meio vem se expandindo 

aceleradamente com o surgimento da Internet. Castells (2016, p. 65) considera que  

[...] a internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na década de 1960 

pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos (a mítica Darpa) para impedir a 

tomada ou destruição do sistema norte-americano de comunicações pelos soviéticos, 

em caso de guerra nuclear.  

 

Se a rede de comunicação já oferecia margem aos militares a fazerem uso da Internet 

para resolver conflitos de seus países, deve-se entender que as tecnologias permitem 

reestruturar a economia, o trabalho, a educação nos quais o povo está inserido. “As novas 

tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 

processos a serem desenvolvidos” (CASTELLS, 2016, p. 89).  

Por isso, essas se tornam desafios hoje no trabalho do professor, nas atividades 

desempenhadas pela escola, pois assim como as TICs vêm sendo implantadas há duas décadas 

na sociedade brasileira, provocam uma certa reflexão de como e para que utilizá-las e se é 

importante usá-las no ambiente escolar. Hoje os instrumentos tecnológicos não estão em torno 

somente do computador, mas de outros artefatos que permitem a conectividade em qualquer 

espaço geográfico que possuir conexão com a Internet.  

A Internet possui uma ferramenta ampla de interatividade, pois a partir das redes 

sociais (webblog), é possível estabelecer relações, interação e laços sociais pelos seus 
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usurários. De acordo com Recuero (2014, p. 25), “as redes sociais na Internet possuem 

elementos característicos que servem de base para que a rede seja percebida e as informações 

a respeito delas sejam aprendidas”.  Segundo a autora, os atores e as conectividades formadas 

são os principais elementos para o processo de interação que surge dentro desses 

ciberespaços.  

Os protagonistas das redes sociais virtuais são pessoas comuns do dia a dia que 

alimentam essas redes, como Facebook, Instagram, Twiter, Linkedln, Pinterest, Snapchat, 

dentre outros que vêm surgindo a partir de uma nova tendência. Essas são consideradas no 

Brasil as redes sociais mais utilizadas entre os jovens. Nelas eles postam diários de suas vidas: 

fotos, frases, textos e outros, mostrando a sua rotina diária a outros usuários. Hoje é comum, 

por influência das redes sociais e dos seus seguidores, anônimos se tornarem famosos em 

função dessas redes. Recuero (2014, p. 25) afirma que 

Quando se trabalha em redes sociais na Internet, no entanto, os atores são 

constituídos de maneira pouco diferenciada. Por causa do dinamismo entre os 

envolvidos na interação social, principalmente característica da comunicação 

mediada por computador, os atores não são imediatamente discerníveis. Assim, 

neste caso, trabalha-se com representações dos atores sociais, ou com construções 

indenitárias do ciberespaço.  

 

 Esses podem representar em redes sociais quem eles quiserem, mas levando em 

consideração os julgamentos diante do que se apresenta no ciberespaço. Esses precisam 

utilizar em suas publicações requisitos que gerem empatia em seus seguidores, uma vez que 

serão os avaliadores do percurso de sua interação com os demais usuários. Segundo Recuero 

(2014, p. 28), “ciberespaço pode ser compreendido como os indivíduos que agem das 

representações performáticas de si mesmos, com seus fotologs, weblogs e páginas pessoais”. 

Uma das principais funções das redes sociais (ciberespaços), conforme Lévy (1999, p. 93), “é 

o acesso à distância”. Isso permite que usuários do mundo inteiro se conectem, se 

comuniquem a partir das redes de conexão à Internet.  

 No entanto, os artefatos tecnológicos possibilitam a mediação entre a máquina, o 

sujeito e a sua interação social. O Ciberespaço permite que os indivíduos construam, por meio 

dos diferentes tipos de linguagem, o processo de interação que vem se formando com a 

mediação das tecnologias através de seus instrumentos, antes os computadores e hoje as 

conexões sem fios.  

Os atores do Ciberespaço permitem formar pelo processo de mediação comunicacional 

dois processos que possibilitam ao indivíduo interagir em tempo real com as pessoas, sendo 

considerada uma comunicação síncrona. Aquela comunicação que permite o sujeito esperar 

pela resposta é chamada assíncrona (LÉVY, 1999). 
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O ato de se comunicar pelo Ciberespaço permite que a comunicação seja considerada 

síncrona e assíncrona. A comunicação assíncrona é aquela utilizada em e-mails, chat, 

WhatsApp, Messenger e outros que vêm surgindo de acordo com as políticas de mercado. 

Esse tipo de comunicação permite que o processo de interação ocorra em um determinado 

momento, uma vez que a comunicação síncrona ocorre em conversas online, em tempo real, 

permite essa conexão, sendo o processo de interação imediato pelas redes (chamada de vídeo, 

por exemplo), ou quando as duas pessoas encontram-se conectadas a um aplicativo ao mesmo 

tempo.  

O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase independente dos lugares 

geográficos (telecomunicação, tele presença) e da coincidência dos tempos 

(comunicação assíncrona). Não chega a ser uma novidade absoluta, uma vez que o 

telefone já nos habituou a uma comunicação interativa. Com o correio (ou a escrita 

em geral), chegamos a ter uma tradição bastante antiga de comunicação recíproca, 

assíncrona e à distância. Contudo, apenas as particularidades técnicas do ciberespaço 

permitem que os membros de um grupo humano (que podem ser tantos quantos se 

quiser) se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, e 

isto quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de 

horários (LÉVY, 1999, p. 49). 

 

 No entanto, ao utilizar diferentes espaços no Ciberespaço, tornou-se comum “as 

pessoas integrarem as tecnologias nas suas vidas, ligando a realidade virtual com a 

virtualidade real, vivendo em várias formas tecnológicas de comunicação, articulando-as 

conforme as suas necessidades” (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 23). Estes que sua vez 

são acompanhados por outros usuários que permitem um contato de  

 

interação, os sistemas de comunicação mediáticos criam os relacionamentos entre 

instituições e organizações da sociedade e as pessoas no seu conjunto, não enquanto 

indivíduos, mas como receptores coletivos de informação, mesmo quando a 

informação final é processada por cada indivíduo de acordo com as suas próprias 

características pessoais (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 23)  

 

 O homem, desde a sua socialização com o mundo, participa desse processo histórico, 

evolutivo em relação às tecnologias e à aprendizagem por meio delas, que é mediada pelos 

princípios formativos que baseiam a formação histórico-social e a construção da inteligência 

humana por meio de seus processos de interação e inter-relação com o mundo.  

Nesse caso, o homem, diante de sua passagem ao mundo, vem estabelecendo relações 

que permitem interagir uns com os outros, mesmo que a natureza se modifique, o meio em 

que esses estão inseridos vão formando trajetórias evolutivas que permitem que o homem se 

adaptem às ferramentas no cotidiano de suas práticas sociais por esses gerados (VIGOTSKI, 



 
 

56 

2007). Como é perceptível e já foi mencionado no início desse trabalho, o homem, em 

diferentes épocas e espaços, adapta instrumentos para utilizá-los conforme a sua necessidade.  

 É sabido porque, diante dessa teoria, o indivíduo, ao longo do seu processo evolutivo, 

vem se familiarizando com os instrumentos que o cercam. É comum a sociedade criar certos 

tipos de estereótipos, que ao longo das representações sociais, o homem vem se formando e 

tomando consciência disso (VIGOTSKI, 2007). É habitual as comunidades mais antigas 

ensinarem aos meninos quais brincadeiras lhe pertencem e que se diferenciam entre meninos e 

meninas. De acordo com o processo cultural em que o homem se encontra inserido, vão 

constituindo-se representações através do seu símbolo e da linguagem que possam formar o 

seu conhecimento.  

Sendo assim “A cultura proporciona mecanismos de mediação cultural – ferramentas 

ou signos – para a criança em desenvolvimento em contratos de atividade específica, e a 

criança se apropria desses meios culturais e o reconstrói na atividade” (LALUEZA; CRESPO; 

CAMPS, 2010, p. 47). Nesse caso, os autores defendem a ideia de que quem nasce numa 

sociedade de caçadores-coletores ou agricultores-pecuaristas, ou aquele indivíduo que nasce 

numa sociedade industrial terão influências do meio em que vivem. No entanto, qualquer 

instrumento que seja utilizado pelos seus usuários requer habilidades motrizes para o seu 

manuseamento ou exploração. Cada atividade que o homem exerce requer instrumentos 

diferentes, sendo a maioria desses de caráter industrial. Se no campo, utilizará instrumentos 

de sua necessidade. Se no contexto de atividades como em bancos e escritórios, lidará com 

instrumentos como computador.  

 Cada instrumento presente na sociedade para Vigotski (2007) tem relação com o 

homem, uma vez que este é quem da forma as tecnologias mediantes ao seu esforço, trabalho 

coletivo, sendo ele responsável também em atribuir a função ao seu objeto (nome ao símbolo) 

conforme a sua atividade.  O indivíduo, no decorrer de sua criação e formação psicológica, 

forma elementos a partir dos signos que foram fazendo parte da sua vida, propiciando 

associações no campo psicológico.  

 O homem como um ser histórico e social não se relaciona diretamente com o mundo e, 

sim, com os seus elementos presentes nele, na natureza, isso faz com que ele se aproprie dos 

conhecimentos deixados por outras gerações, formando o seu próprio conhecimento em 

relação aos símbolos (sejam eles físicos ou simbólicos) que estão à sua volta. A 

instrumentalização de ferramentas e outros sempre estiveram presentes na vida do homem.  

Vigotski (2007) acredita que o uso de instrumentos sobre a experiência humana o 

auxilia nos processos de relacionamento que este se apropria do ambiente, como a 
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importância do seu uso, causa e consequência, sobre as relações mantidas externamente e 

internamente também, formando assim, conceitos funcionais que estabeleceram ligamentos 

com o cérebro.  

 É comum que o indivíduo, antes de ir para a escola, apresente conhecimentos que 

foram sendo constituídos a partir das situações que participam (familiar, igreja, amigos e 

outros), como propõe Vigotski (2007). Já que as técnicas fazem parte da evolução do homem, 

as tecnologias que se encontram em volta do ser humano podem ser consideradas meios de 

cognição. Isso faz parte de sua vida desde o surgimento da humanidade. As funções 

psicológicas que determinam o ser humano a se desenvolver partindo dos estudos de Vigotski 

(2007) permitem com que o indevido construa a sua aprendizagem a partir da memória, 

formando conceitos por meio de procedimentos, atitudes propiciando assim a formação do 

pensamento e da linguagem.   

 O processo em que o indivíduo vai conseguindo construir o seu conhecimento como 

um ser participativo do mundo com tudo o que está presente nele é o processo de interação, já 

mencionado neste trabalho. O conhecimento formado no decorrer do tempo pelo homem a 

partir dessas funções psicológicas apresentadas são processos nos quais ele vem formando ao 

longo da sua produção social, ao longo da vida, atribuída às suas atividades.  

 Diante da sociedade oral e escrita que vem constituindo a linguagem digital já 

discutida anteriormente, o homem, como ser histórico e pertencente ao social, permite que por 

meio de suas experiências vão se formando, através dos produtos materiais, as construções, 

sejam elas verbais, por meio de gestos simbólicos e outros. O uso da linguagem permite com 

que o ser humano, através dos signos ao seu redor, interiorize o universo que se encontra à sua 

volta (LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010).  

 Utilizada em todos os espaços, a linguagem é o canal de comunicação entre os 

homens. É através da construção da fala que o indivíduo, associando os signos presentes no 

seu cotidiano, por meio das ações, chega à inteligência pelas funções mentais formadas, 

diferenciando-se de outros animais por sua inteligência (KENSKI, 2012).  

 Sobre os processos didáticos pensados na mediação pedagógica em relação ao uso das 

TIC na escola pelo trabalho do professor, certamente é esse profissional que fará todo 

diferencial no trabalho pedagógico com as crianças no que se refere às aprendizagens formais 

que elas necessitarão para o mundo lá fora. O ensino com as tecnologias é mais um meio para 

que o professor lance mão de um recurso de aprendizagem, uma vez que são utilizados e 

influenciados fora da escola, pelas mídias, pelos próprios familiares etc.  
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Para Vigotski (2007, p. 88), a aprendizagem acontece a partir do processo “puramente 

externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Ele simplesmente se 

utilizaria dos avanços dos desenvolvimentos em vez de fornecer um simples impulso para 

modificar o seu curso”.  Ao se referir a esse conceito, o pensador faz a crítica ao sentido 

biológico do pensamento de Piaget, em que se presume que a criança aprende de dentro para 

fora, visto que o meio também pode ser um grande influenciador da sua formação cognitiva 

pelas experiências.  

Através da relação aluno e objeto é possível, a partir dos processos de mediação 

cognitiva e didática, construir novos conhecimentos e saber relacionar os anteriores aos meios 

de linguagens, estabelecendo até mesmo novas descobertas por meio dessa ferramenta, no 

caso, o computador. Os editores de texto presentes no computador permitem que o aluno 

desenvolva mais habilidades do que a cultura do próprio lápis, que é uma ferramenta limitada.  

Poderíamos entender o editor como uma prótese que amplia nossas habilidades, que 

nos permite fazer mais coisas em menos tempo e fazê-las melhor. Assim o editor de 

texto nos permite refazer um parágrafo, mudá-lo de lugar, combinar frases que antes 

estavam em outros parágrafos, introduzir facilmente uma citação disponível em 

outro texto, etc. (LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 50) 

 

Nesse sentido, esse pensamento fortalece a ação do professor e seu planejamento 

didático-pedagógico. Esse tipo de atividade auxilia o aluno a desenvolver novas 

potencialidades muitas vezes não adquiridas ao longo da vida.O uso instrumental dessa 

ferramenta não garante a aprendizagem eficaz, o que fará a diferença é a formação das 

estruturas mentais que o levará ao conhecimento. 

O que possibilitará o avanço no que diz respeito aos instrumentos tecnológicos de 

linguagem é a busca do que seus usuários se apropriarão daquela atividade, melhorando a sua 

capacidade. De acordo com uma simples tarefa de redigir um texto no computador 

proporciona ao usuário novos desafios. Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 50), consideram 

que  

o uso do editor de textos mudou nossa forma de redigir, de encarar o texto que 

queremos produzir, desde o modo de organizar a informação até a edição final, 

adotando uma outra apresentação. [...] a ferramenta transformou a nossa forma de 

entender a tarefa e, inclusive gerou novas metas. 

 

Pensando nessa atividade e voltando para a cultura do lápis e do papel, pergunta-se se 

essas ferramentas permitiriam tamanha aprendizagem em relação às funções que os editores 

de textos apresentam aos usuários. Em um futuro não muito distante o papel e o lápis podem 

se tornar obsoletos na escola, sendo os alunos alfabetizados por instrumentos modernos de 

informática. No entanto, não se sabe a dimensão disso e nem como será, mas isso provocará 
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debates e inquietações diante do que a crítica relaciona acerca dos pensamentos deterministas 

tecnológicos sobre o uso das TICs na Educação.  

 As tecnologias mais simples até as consideradas modernas permitem que o aluno se 

desenvolva até alcançar a aprendizagem, nesse caso significativa. Para que o aluno chegue a 

uma aprendizagem significativa pelas tecnologias, diante da teoria vigotskiana, ele precisará, 

segundo Lalueza, Crespo e Camps (2010) e outros, que o professor, como mediador do 

processo, o oriente a fim de que este atinja a Zona de Desenvolvimento Real, 

Por meio da internalização das habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de 

ferramentas correspondentes a cada momento histórico. Assim, cada cultura se 

caracteriza por gerar contextos de atividade mediados por sistemas de ferramentas, 

os quais promovem práticas que supõem maneiras de pensar e organizar a mente 

(LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 51). 

 

 Diante desse pensamento, estes autores apresentam, nessa mesma obra, um exemplo 

relacionado a uma pesquisa feita com crianças. Nesse caso, uma parte das crianças era 

aborígines australianas e outra era anglo-australianas.  

Após uma breve apresentação de vários objetos em uma determinada ordem 

espacial, pedia-se às crianças que tentassem reproduzi-la. As crianças aborígines 

foram as que obtiveram resultados levemente superiores; porém, o mais interessante 

foi a diferente estratégia utilizada: enquanto as crianças aborígenes guiavam-se pela 

apresentação visual, pelo aspecto dos objetos e pela relação espacial entre os 

mesmos, as crianças não aborígenes utilizavam estratégias verbais de memória, 

baseada na categorização e na classificação. A primeira estratégia parece responder 

às necessidades ecológicas de modo de vida dos aborígenes australianos, cujos 

membros são especialmente hábeis para orientar-se no deserto a partir da observação 

do entrono e da detecção de pequenos detalhes, e em cujas práticas educacionais 

abundam os jogos de aprender e procurar (LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 

51). 

 Segundo os autores, “as crianças das sociedades urbanas industrializadas são 

envolvidas desde cedo, em casa e na escola, em tarefas de classificação de objetos, coerentes 

com as exigências da sua educação posterior e das formas de trabalho próprio de sua cultura” 

(LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010, p. 51). Mediante as funções psicológicas formadas, 

cada indivíduo manifesta conforme a relação cultural que recebem.  

 As TICs, por meio de seus instrumentos, oferecem tutoriais, aplicativos, exercitação, 

investigação, simulação, jogo, editoriais de texto, bancos de dados, planilhas eletrônicas, 

planilhas gráficas, programa de autoria, programa de apresentação, programa para 

programação, que podem ser utilizados como recursos para desenvolver a aprendizagem em 

sala de aula ou para outros fins (BETTEGA, 2010).  

Patrício (2009), ao discutir em Portugal a formação inicial de professores e as 

tecnologias 2.0, apresenta também diferentes formas de se interagir com as tecnologias da 

rede mundial de computadores pelas Plataformas Moodle, Web Quest, Blog/Weblog, Wiki, 
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Podcast e Bookmarks. Cada uma dessas plataformas permite que os professores e alunos 

interajam numa sala de aula onde não existem paredes, estabelecendo linhas de trabalho 

diferentes do comum. Plataformas como essas são sugestões de trabalho, pois é necessário 

apontar que, mesmo sem essas tecnologias modernas, o professor nunca deixou de ensinar e o 

aluno de aprender, mediante as necessidades políticas de sua época.  

Implantar as tecnologias das novas linguagens na prática pedagógica do professor não 

é uma tarefa tão comum, porque exige saberes, sendo esses, muitas vezes, fragmentados no 

currículo, nas Universidades, como foi apontado ao se mencionar o processo histórico do 

curso de Pedagogia. Para Tardif (2013, p. 68), “o desenvolvimento do saber profissional é 

associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de 

construção”, mas mesmo os saberes sendo fragmentados na Universidade, o acadêmico recebe 

noções acerca desse novo aprendizado.  

 

2.2 As Tecnologias da Informação e Comunicação: sua Inserção na Escola e na 

Formação de Professores 

 

 As tecnologias de informação e comunicação surgem com a ideia de tecnologia e 

informação e vários autores abordando suas características de formas distintas, considerando a 

sua definição, sendo a junção de vários elementos elaborados pelo homem presentes por meio 

de suas técnicas. Para Belloni (2009), as TICs nada mais são do que os veículos que estão no 

centro das mutações técnicas provocadas pelo homem, presentes na vida deste pelos seus 

meios sociais, econômicos, políticos, educacionais e outros.  

 Kenski (2012, p. 28) considera que “os avanços tecnológicos das últimas décadas 

garantiram novas formas de uso das TICs para a produção e propagação de informações, a 

interação a comunicação em tempo real”. Com isso, a autora ressalta que foram surgindo 

novas tecnologias como o rádio e a TV, consideradas antes dos anos 90 Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC). Hoje, independentemente de suas características ou não e 

com o avanço das tecnologias digitais, o termo TIC classifica todas as tecnologias, anteriores 

a estas ou não. 

As primeiras iniciativas de implantação das TIC na escola surgem no Brasil, a partir 

do Decreto-Lei nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que determinava em seu Art. 3º:  

Os serviços de radiodifusão têm finalidade educativa e cultural, mesmo em seus 

aspectos informativo e recreativo, e são considerados de interesse nacional, sendo 

permitida, apenas, a exploração comercial dos mesmos, na medida em que não 

prejudique esse interesse e aquela finalidade (BRASIL, 1963, n.p). 
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 Mesmo antes da chegada da Internet ao Brasil, essas já eram discutidas e implantadas 

na educação popular, visto que o Rádio e a TV já se encontravam em alguns espaços. Devido 

aos interesses capitalistas, nos Estados Unidos, o uso das tecnologias na escola não dependia 

das decisões governamentais como aqui no Brasil, aquelas eram e ainda são implementadas 

segundo a necessidade econômica, política, por meio do crescimento pelo desenvolvimento 

tecnológico.  

No mundo, as discussões sobre tecnologia e educação a partir do conceito de mídia-

educação surgem com  

organismos internacionais, particularmente na UNESCO, nos anos de 1960 e, num 

primeiro momento, refere-se de modo um tanto confuso à capacidade destes novos 

meios de comunicação de alfabetizarem em grande escala populações privadas de 

estruturas de ensino e de equipes de pessoal qualificado, ou seja, às virtudes 

educacionais das mídias de massa como meios de educação a distância (BELLOMI, 

2009, p. 1085) 

  

 A autora ainda considera que as mídias-educação são partes essenciais “dos processos 

de socialização das novas gerações, mas não apenas, pois deve incluir também populações 

adultas, numa concepção de educação ao longo da vida” (BELLONI, 2009, p. 1085). A autora 

conceitua mídias, sendo 

sofisticados dispositivos técnicos de comunicação que atuam em muitas esferas da 

vida social, não apenas com funções efetivas de controle social (político, 

ideológico...), mas também gerando novos modos de perceber a realidade, de 

aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações (BELLONI, 2009, p. 

1083, grifo da autora). 

 

 No Brasil, a implementação das tecnologias e mídias digitais ainda carece de algumas 

estruturas, como “o acesso e a apropriação das TIC ocorrem também de modo muito desigual, 

segundo as classes sociais e as regiões do planeta” (BELLONI, 2009, p. 1084). As tecnologias 

educacionais podem favorecer por meio das mídias a ampliação da comunicação e do 

conhecimento a partir de um ensino criativo proporcionado pelos recursos de acesso 

midiáticos. 

 Belloni (2009, p. 1092) afirma que 

As novas TIC representam, evidentemente, novos desafios para a mídia-educação, 

que deve aprender a lidar com: uma cultura midiática muito mais interativa e 

participativa entre os jovens; fronteiras indefinidas entre a elite produtora de 

mensagens e a massa de consumidores; novos modos de fazer política e novas 

possibilidades democráticas. 

 

As discussões sobre as TICs em nosso país surgiram a partir dos anos de 1971, sendo 

os primeiros seminários para discussão desse artefato no processo educacional sobre o uso do 

computador no ensino de Física, na Universidade Federal de São Carlos. Nesse mesmo ano, o 

conselho de Reitores das Universidades Brasileiras promoveu, na cidade do Rio de Janeiro, a 
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primeira Conferência Nacional de Tecnologias em Educação Aplicada ao Ensino Superior 

(CONTECE).  

Segundo Valente (1999, p. 6), nessa conferência, “um grupo de pesquisadores da 

Universidade de São Paulo (USP), acoplou, via modem, um terminal no Rio de Janeiro a um 

computador localizado no Câmpus da USP”. Nos Estados Unidos, os primeiros recursos 

tecnológicos instalados nas escolas públicas foram por volta do ano de 1975. Valente (1999) 

salienta que as tecnologias utilizadas nas escolas americanas nesse período eram o quadro-

negro e o giz, pois o número de instituições públicas que utilizavam as tecnologias em seu 

ambiente era pouco. Por outro lado, as Universidades lançavam mão de recursos modernos 

através das suas experiências com o uso do computador.  

 A partir disso, foram surgindo outros debates referentes à informática na educação, 

que deram corpo a Projetos importantes existentes até hoje no Brasil, implantados pelo 

Ministério da Educação no decorrer desse processo.  

Em 1983, foi criada a primeira comissão especial de informática formando membros 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (EMBRATEL) que deveriam desenvolver discussões e 

programar ações para levar os computadores às escolas públicas. Foi criado o 

Projeto Educom – Educação com computadores, considerado a primeira ação oficial 

e concreta para levar os computadores às (ou “para as”) escolas públicas. Porém, 

somente em 1984 esse projeto foi oficializado (BETTEGA, 2010, p. 34). 

 

 Com isso, a partir de outros debates, Bettega (2010) apresenta, em seus estudos, que 

foram surgindo outras ações para a implementação das tecnologias por meio da informática 

educacional. Por exemplo, o Comitê Assessor de Informática para a Educação de 1º e 2º graus 

orientando ao MEC. Esse comitê tinha como objetivo implementar políticas nacionais de 

informática educacional, tendo-se em vista o projeto Educom.  

 O MEC foi implementando ações em consonância com esses programas existentes 

para formar profissionais que pudessem levar a uma maior massa capacitação quanto à 

informática no Brasil, pelo Projeto Formar, que visava a esse empreendimento de melhorar os 

recursos humanos acerca da informática e outros. 

Sendo assim, também foram surgindo outros programas como o Programa Nacional de 

Informática na Educação (ProInfo), criado pela Portaria n. 522, de 9 de abril de 1997, que 

objetivava “a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na escola 

pública como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem” (BETTEGA, 2010, 

p.35).  

Esse programa tinha como objetivo formar professores para o uso das tecnologias, 

nesse caso, em fase inicial, a implantação e o manuseio de computadores nas escolas. Ele 
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também lançava mão de pessoas, cujas funções eram multiplicadoras no processo de 

formação continuada de professores. De acordo com a Bettega (2010), os multiplicadores 

capacitavam os professores das escolas, ministrando as bases tecnológicas do Programa 

Nacional de Informática na Educação, nos estados.  

Em Goiás, o grupo de pesquisa Kadjót, composto por professores de vários 

seguimentos da educação, vem estudando e investigando como acontece o processo formativo 

dos professores da Rede Estadual desse estado para a Educação Básica. Os professores desse 

grupo consideram que, pela escassez de pesquisas e publicações sobre essa temática, surgiu a 

preocupação em avaliar os trabalhos realizados pelas políticas públicas de implantação das 

tecnologias no Estado de Goiás. A pesquisa, intitulada “Ecos e repercussões dos processos 

formativos nas práticas docentes mediadas pelas tecnologias: a visão de professores da rede 

pública de educação básica do estado de Goiás sobre os usos das tecnologias na educação”, 

buscou validar primeiramente as políticas nacionais (PROINFO), para depois destacar as 

oferecidas na região (ECHALAR et al, 2015).  

O grupo se dispôs a ouvir professores da rede pública estadual de educação, com o 

intuito de levantar elementos pertinentes à formação desses para o uso de tecnologias nas 

escolas. Quais os cursos que foram oferecidos para a sua formação continuada? Como era a 

metodologia desses cursos? Quais eram as intencionalidades dessa formação? Os 

pesquisadores chegaram à conclusão que ainda há muito que caminhar em relação a essa 

formação, uma vez que as descontinuidades políticas e a racionalidade técnica ainda são um 

ponto presente nessas formações, impossibilitando que os professores façam uma ligação 

sólida entre a teoria e a prática desses artefatos tecnológicos. 

Mesmo os professores tendo participado de cursos de formação oferecidos pela 

implantação do PROINFO, por meio dos NTEs, que são os Núcleos de Tecnologias 

Educacionais implantados no Estado por seus multiplicadores, ainda não foram suficientes 

para que incorporassem as tecnologias, precisamente as TIC em sala de aula, na Rede 

Estadual de Educação em Goiás. Isso por inúmeras questões: os cursos não eram 

suficientemente o que os professores esperavam; alguns apresentavam dificuldades 

operacionais em lidar com o computador; as formações não permitiam apresentação de outras 

tecnologias a não ser o computador como ferramenta; o prazo dos cursos era insuficiente 

(aligeiramento); e outros (ECHALAR, et al, 2015).  

Diante disso, a pesquisa aponta que, no Estado de Goiás, já foram oferecidos aos 

professores da rede Estadual de ensino mais de 180 oficinas mediadas pelos NTEs, em que as 

formações também foram ofertadas por parcerias com institutos públicos e privados, sendo a 
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UFG uma das protagonistas dessa formação com o curso, ministrando a oficina Formação 

Continuada em Mídias na Educação. 

 Na busca de se formar um conceito acerca do termo mídia-educação, partindo dos 

estudos teóricos de Belloni (2009), pôde-se, na presente pesquisa, considerar as mídias como 

uma crítica em relação a elas e suas potencialidades em meio ao estudo, ensino e 

aprendizagem de forma participativa e criativa dos sujeitos. 

Recentemente o MEC, pelo Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017, tem 

implantado nas escolas públicas de todo país o Programa de Inovação Educação Conectada. 

Esse programa tem como finalidades unir unidades mantidas pela União, Estados, Municípios 

e o setor empresarial para implementar, nas escolas públicas de todo o país, tecnologias como 

ferramenta pedagógica para o uso cotidiano de alunos e professores na educação básica.  

As ações previstas nesse programa visam: à inclusão das tecnologias na prática 

pedagógica das escolas; ao apoio técnico e financeiro quanto à contratação de serviços para a 

escola, como acesso à Internet, ampliação da infraestrutura quanto ao sinal e à conectividade 

da Internet; à aquisição de recursos educacionais digitais; aos cursos de formação de 

professores para o uso das tecnologias em sala de aula; à formação de articuladores para a 

implementação dessa política pública; dentre outros, que também envolvem questões 

orçamentárias para a contratação de serviços pelos paramentos técnicos pré-elaborados.  

Os princípios desse programa pretendem alcançar:  

− equidade de condições entre as escolas públicas da educação básica para uso 

pedagógico da tecnologia;  

− promoção do acesso à inovação e à tecnologia em escolas situadas em regiões 

de maior vulnerabilidade socioeconômica e baixo desempenho em indicadores 

educacionais; 

− colaboração entre entes federados;  

− autonomia de professores na adoção da tecnologia para a educação;  

− estímulo ao protagonismo do aluno;  

− acesso à internet com qualidade e velocidade compatíveis com as necessidades 

de uso pedagógico dos professores e dos alunos;  

− amplo acesso a recursos educacionais digitais de qualidade;  

− incentivo à formação de professores e gestores em práticas pedagógicas com 

tecnologia e para uso de tecnologia (BRASIL, 2017, p. 1-2). 
 

Baseada também nos primeiros objetivos de formação de outros programas desde o 

início da implementação da informática no Brasil, como EDUCOM, FORMAR I e II, 

PROINFO, essa política visa a características semelhantes de muitas questões que ainda não 

foram superadas na implementação das tecnologias no país. Por exemplo, o acesso à Internet 

em todas as escolas públicas do país, formação adequada aos professores em relação às TICs 

e a própria estrutura física da escola, que muitas vezes, determina a característica pedagógica 

daquela Unidade (KENSKI, 2012). 
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Em 2018, o Governo Federal lançou o Decreto nº 9,319, de 21 de março de 2018, em 

que estabelece para todo território nacional brasileiro o Sistema Nacional para a 

Transformação Digital (SinDigital). Com o SinDigital, objetiva-se “aproveitar o potencial das 

tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e 

inclusivo, com inovação, aumento de competitividade, de produtividade e dos níveis de 

emprego e renda no País” (BRASIL, 2018, p. 1). O SinDigital tem como finalidades: 

melhorar a infraestrutura e o acesso da população às TICs com qualidade, além de promover a 

pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, sendo estes estimulados a ampliar sua produção 

científica e tecnológica diante dos desafios presentes no país; confiança no ambiente digital; 

educação, capacidade profissional e dimensão internacional, oportunizando o fortalecimento 

da competividade em relação à economia do países desenvolvidos que utilizam as redes 

digitais (BRASIL, 2018). Essas políticas para a educação manifestam o desejo de cumprir 

com o que estabelece a meta 7.15 do Plano Nacional de Educação, que dispõe universalizar o 

acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade.  

Todavia, o que se nota são indícios de uma reformulação das políticas públicas voltada 

para a formação do professor para o uso das tecnologias, com as mesmas finalidades e 

fragilidades, problemas vivenciados e não superados ao longo do percurso formativo do 

professor e da implantação delas no cenário educacional, retomando uma perspectiva 

relacionada ao que se vê nos contrates da formação técnica.  

 

As políticas públicas para uso das tecnologias na educação, conciliadas com as 

demandas econômicas de um mercado globalizado, repercutem em programas de 

formação de professores que dissociam o domínio técnico dos equipamentos das 

funções didático-pedagógicas que se espera que tais equipamentos desempenhem. 

Esta racionalidade instrumental, que separa os meios dos fins, fundamenta a 

epistemologia do processo formativo de nossos professores desde a formação inicial 

até a formação continuada específica proposta pelos programas oficiais para as 

tecnologias na educação (PEIXOTO; CARVALHO, 2014, p. 594). 

  

Sendo assim, é necessário que as políticas de formação de professores reavaliem o que 

pretendem alcançar no que diz respeito à formação desses para as tecnologias, pois muitas 

vezes, estas estão ligadas aos interesses hegemônicos, políticos, econômicos. Permitem que o 

preparo do professor para lidar com novos desafios, ainda apresentem velhos problemas como 

o reducionismo pedagógico em uma perspectiva qual a “dimensão técnica é abordada de 

maneira dissociada da dimensão pedagógica e a tecnologia é vista de maneira instrumental, 

apenas como um meio técnico complementar” (PEIXOTO; CARVALHO, 2014, p. 585).  

 Nesse caso, a formação de professores para as tecnologias está centrada possivelmente 

no aligeiramento formativo, a falta de tempo dos docentes em exercício em conciliar seus 
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cursos de formação continuada às suas tarefas de sala de aula, e outros (ECHALAR, et al, 

2015). Isso faz com que, segundo Peixoto e Carvalho (2014, p. 585), considera-se, a partir,  

 

[...] dessas observações, que este tipo de formação a qual os professores têm tido 

acesso não favorece a compreensão das tecnologias como instrumentos mediadores 

das relações pedagógicas, como instrumentos que são, ao mesmo tempo, técnicos e 

simbólicos, linguagem e processos. 

 

 

 Diante desse fato a formação de professores para as TICs necessita de uma reflexão 

crítica em relação não só a sua estrutura técnica em utilizá-la, mas conhecer também 

pedagogicamente como o professor irá inseri-la na aula. Para isso, no próximo capitulo será 

apresentado o caminho metodológico deste trabalho que delimita o percurso traçado na 

perspectiva de desvelar a formação recebida pelos futuros pedagogo em relação as TICs, a 

partir daí, posteriormente, será possível pensar nos limites que a formação apresenta e 

possíveis caminhos que a preparação do novo professor requer para lidar com as tecnologias 

na educação.  
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CAPÍTULO 3 - CAMINHOS METODOLÓGICOS  

  

Nessa seção serão discutidos os aspectos metodológicos desse trabalho, e, em, seguida 

um breve histórico da implantação do curso de Pedagogia nas Unidades da Universidade 

Federal de Goiás em cada cidade campo pesquisado (Catalão, Goiânia e Jataí).  

 

3.1 Percurso Metodológico  

Esta pesquisa baseia-se em uma abordagem metodológica qualitativa, pois de acordo 

com Godoy (1995, p. 21), esse tipo de pesquisa permite “várias possibilidades de se estudar 

os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes”. Ademais, possibilita uma visão multilateral do que está 

sendo investigado, valorizando um olhar panorâmico em relação aos caminhos que podem ser 

percorridos nessa pesquisa. 

A pesquisa qualitativa é, nada mais, uma investigação exploratória, visto que, segundo 

Gil (2002, p. 141), “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito”. Essa pesquisa perpassa pelos 

estudos de cunho bibliográfico proporcionado a partir das leituras feitas das obras 

educacionais que apresentam uma reflexão do objeto investigado, além também da coleta, 

nesse caso através também dos questionários aplicados, de informações precisas de como 

é aquela realidade.  

A pesquisa bibliográfica permitiu, a partir dos referenciais teóricos estudados, 

construir conhecimentos em relação aos objetos a fim de entendê-los a traçar caminhos, nos 

quais se buscam desvelar os limites e as potencialidades presentes nessa formação (GIL, 

2002). Os documentos auxiliaram na compreensão quanto ao funcionamento do curso de 

Pedagogia. Auxiliaram no entendimento de suas principais diretrizes por meio de documentos 

do Ministério da Educação (MEC), seus objetivos, princípios e suas finalidades acerca da 

formação e o que se espera desses pedagogos diante do Perfil profissional do professor 

formado nesta Universidade, também através de documentos internos, externos à 

Universidade, legislação e outros apresentados ao longo do trabalho.  

Por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, o projeto inicial desta investigação 

passou pelo Comitê de Ética dessa Universidade, sendo submetido, em 27 de outubro de 

2017, à Plataforma Brasil juntamente com alguns documentos solicitados. No entanto, o 
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documento foi aprovado e liberado no dia 27 de fevereiro de 2018, como consta no anexo 

deste trabalho.  

Com a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, iniciaram-se os trabalhos de coleta 

de dados. O primeiro contato com professores e acadêmicos aconteceu nos meses de março a 

maio de 2018. Devido à disciplina de Educação, Comunicação e Mídias ter sido apresentada 

aos acadêmicos no oitavo período do curso, foi possível apurar com os matriculados no 

sétimo período, futuros egressos para o oitavo, dados sobre a formação recebida por estes de 

seus professores ao longo do percurso formativo. Essa etapa permitiu que 125 acadêmicos 

respondessem um questionário impresso, com questões de múltiplas escolha e discursiva, 

apresentadas no Apêndice I e II deste trabalho. Já os professores responderam o questionário 

online pelo Google Formulário, com questões a respeito do seu trabalho docente/didático-

pedagógico. O questionário respondido pelos professores objetivava a compreensão de como 

a formação acontece a partir do processo de ensino-aprendizagem mediado por eles na 

intencionalidade de formar novos docentes para a Educação Básica. De 100 professores 

convidados para a pesquisa, voluntariamente, 18 se disponibilizaram em responder, sendo 

estes pertencentes às Unidades da UFG de Catalão, Goiânia e Jataí, municípios onde há o 

curso de Pedagogia.  

No texto, os professores serão mencionados pela letra PC (Professores do curso) e o 

algarismo romano do lado conforme o número do participante em ordem da resposta do 

questionário, por exemplo, PC IV; PC X e outros. Os acadêmicos do curso serão mencionados 

a partir da leitura AC/02 FE e AC/01 CAC, em que AC corresponde a acadêmico do curso + o 

número do questionário respondido pelo aluno em ordem numérica e a Unidade pertencente, 

sendo FE para Faculdade de Educação em Goiânia; CAC, Regional de Catalão e REJ, 

Regional de Jataí.  

Na segunda etapa, os participantes da pesquisa foram os professores e acadêmicos da 

disciplina de Educação, Comunicação e Mídias. Participaram 03 professores das distintas 

Unidades da UFG mencionadas anteriormente e 88 discentes presentes no dia. Sobre o 

instrumento de coleta de dados, também foram aplicados questionários, todos impressos e 

acompanhados pelo pesquisador, tanto nessa etapa, quanto em todas as ações desta pesquisa. 

As questões permitiam conhecer a dinâmica de trabalho dos professores em relação a essa 

única disciplina que é destinada a essa formação, assim como limites, desafios e 

possibilidades acerca da efetivação das TICs na escola, partindo primeiramente no 

entendimento no que diz respeito à formação desses profissionais. O questionário se encontra 

em apêndice neste trabalho.   
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Para a identificação dos acadêmicos da disciplina no texto, será atribuída a mesma 

metodologia dos demais participantes do curso. Nesse caso, AD/02 FE e AD/01 CAC, em que 

AD corresponde a acadêmico da disciplina + o número do questionário respondido pelo aluno 

em ordem numérica e a Unidade na qual estudam, sendo a mesma nomenclatura dos 

estudantes participantes do curso. Os professores serão identificados pelas siglas PD 

(Professor da Disciplina) e a sigla da Unidade conforme utilizadas para os acadêmicos, por 

exemplo, PD-CAC (Professor da Disciplina de Catalão); PD-FE (Professor da Disciplina da 

Faculdade de Educação) e PD-REJ (Professor da Disciplina de Jataí).  

A partir da análise textual discursiva, os dados serão analisados, sendo esse 

instrumento capaz de “organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto 

de características observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos” 

(REIS; REIS, 2002, p. 5, partindo de suas fases. Essas se resumem, segundo Moraes e Galiazi 

(2006) em: a) buscar na ciência aos caminhos da produção; b) do objeto da pesquisa ao seu 

entendimento; c) competência de produção escrita, na interpretação dos fatos; d) fase essa que 

requer do pesquisador a construção, compreensão do fenômeno. Esse tipo de instrumento 

permite que suas variáveis possam ser condensadas em valores numéricos ou não, seja por 

meio de gráficos, tabelas de frequência ou outros.  

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 27-28), o termo analisar “estudar, decompor, 

dissecar, dividir, interpretar [...] a análise que vai permitir observar os componentes de um 

conjunto, [...] passar à generalização e, finalmente, à crítica”. Analisar os dados qualitativos, 

conforme Lüdke e André (1986, p. 45), “implica, num primeiro momento, a organização de 

todo o material [...] procurando identificar nele tendências e padrões relevantes”, como os 

questionários aplicados, as respostas ofertadas, sejam elas objetivas ou discursivas para 

análise, os documentos coletados, presencialmente ou via endereço eletrônico.  

De acordo com Moraes e Galiazi (2006, p. 119), a análise discursiva textual permite 

ao pesquisador “inserir-se no movimento da compreensão, de construção e reconstrução das 

realidades”, entendendo melhor o contexto, realidade a partir das linguagens produzidas pelas 

pessoas, sendo necessário entender e compreender as possíveis interpretações que os dados 

apontam.  

Através desses caminhos, diante dos tratamentos dos dados, o objeto de pesquisa será 

desvelado, apontando os seus resultados, entendendo o contexto real da formação do 

pedagogo para as Tecnologias de Informação de Comunicação da UFG.  
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3.2 O surgimento do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás 

Implantado no ano de 1963, o curso de Pedagogia vem ganhando corpo na UFG, 

pós-criação da Faculdade de Filosofia, criada pelo Decreto-Lei n. 51.582 de 08 de novembro 

de 1962, dois anos após o surgimento dessa Universidade no Estado de Goiás.  

Pertencente ao Departamento de Educação, a Pedagogia foi estruturada mediante as 

orientações da Lei nº 4.024/61 e do Parecer 251/62, segundo todo enredo apresentando em 

nosso discurso até o momento. De acordo com Neto (2006), as disciplinas previstas pelo 

curso nesse período eram as que constam no Quadro 1:  

Quadro 1 - Disciplinas do Curso de Pedagogia  
PERÍODO LETIVO DISCIPLINAS 

Primeiro ano Introdução à Educação; Psicologia Geral; Sociologia Geral; Biologia da 

Educação; Português; Estatística Educacional e Introdução à Filosofia.  

Segundo ano Biologia Educacional; Sociologia da Educação; Psicologia da Educação; 

História da Educação; Didática Geral; Estatística Educacional; Artes; 

Recreação.  

Terceiro ano Filosofia da Educação; Psicologia Aplicada à Educação; Psicologia da 

Personalidade; Metodologia do Ensino Primário; Aritmética; Ciências Naturais; 

Estudos Sociais e Linguagem.  

Quarto ano Orientação Educativa; Psicologia Aplicada à Educação; Administração Escolar; 

Cultura Brasileira; Didática Especial do Ensino Médio; Psicopatologia; Prática 

do Ensino Primário; Estudos Sociais; Ciências Naturais; Aritmética; Linguagem 

e Ciências Sociais.  

Fonte: Quadro adaptado de Sousa Neto (2006, p. 43). 

 

Uma das grandes queixas da época no início de sua implantação era a falta de 

professores habilitados na área para lecionarem. Os que lecionavam não apresentavam 

formação adequada para determinadas disciplinas, dificultando o desenvolvimento do 

trabalho em relação à implantação do curso (SOUSA NETO, 2006). 

Com as reformas do curso de Pedagogia já mencionadas e os acontecimentos 

políticos e sociais de cada época, o Departamento de Educação em 1968 passa a atender a 

Resolução n. 02/69 e o Parecer n. 252/69, modificando seu nome para somente Faculdade de 

Educação, desvinculando-se das Faculdades de Ciências e Letras da UFG. Por essa razão, o 

curso passa por uma nova reestruturação curricular para atender às novas perspectivas desses 

documentos, tendo a turma ingressante no ano de 1968 que optar em concluir o curso com a 

velha estrutura curricular, seguindo o regimento do antigo departamento ou com a que seria 

implantada em 1969.   
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A partir desse ano, o curso de Pedagogia da UFG possibilitou também formação 

acadêmica mediante as habilitações em Orientação Educacional, Supervisão Escolar, 

Administração Escolar e Inspeção Escolar, podendo o acadêmico, como afirma Sousa Neto 

(2006), escolher duas habilitações que o permitiam exercer pós-egresso. A Faculdade de 

Educação participou dos debates no que se refere ao currículo e ao tipo de formação que o 

curso atendia, com o intuito de repensar a identidade da formação do professor para a 

Educação Infantil e o Ensino de 1º grau oferecido nesse período.  

De acordo com Sousa Neto (2006), em 1972, o curso de Pedagogia da UFG tinha 

permissão de gerenciar o seu ensino em regime de curta ou plena duração, abrangendo o 

primeiro ciclo profissional e perfazendo o mínimo de cento e sessenta horas em créditos 

curriculares, sendo no mínimo 07 e no máximo 14 semestres letivos. Além disso, o autor 

ainda ressalta que o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação em curta duração e de 

duração completa abrangem uma parte comum e outra diversificada, que correspondem a 

habilitações específicas a serem cursadas pelos acadêmicos.  

O curso de Pedagogia cuja duração era completa abrangia, como explica Sousa Neto 

(2006), as áreas de Ciências Humanas e Letras, com um total de 40 créditos a serem obtidos 

entre as disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas. As disciplinas obrigatórias eram 

Sociologia I e Língua Portuguesa, sendo as optativas Filosofia da Ciência, Psicologia Geral, 

Metodologia do Trabalho Intelectual e Metodologia e Técnicas de Pesquisa I, somando vinte 

créditos. As eletivas eram escolhidas dentre aquelas que a Universidade oferecia, totalizando 

oito créditos.  

Já em curta duração, em conformidade com a Resolução n.  05/72 do curso de 

Pedagogia, compunha a seguinte estrutura curricular, distribuídos em núcleos comuns, 

disciplinas obrigatórias que permitiam a formação para as habilitações específicas nas quais 

este curso pretendia formar, sendo as disciplinas, Sociologia I, Psicologia Geral, Filosofia da 

Ciência, Sociologia da Educação I e II, Psicologia da Educação I e II, História da Educação I 

e II, Filosofia da Educação I e II, Didática Geral e Estrutura do Funcionamento do Ensino de 

1º Grau, perfazendo sessenta créditos (SOUSA NETO, 2006).  

Sob ainda a estrutura e os seguimentos do regime militar, em 1978, aconteceu na 

Universidade Estadual de Campinas o I Seminário de Educação Brasileira, que permitiu 

debates de discussões acerca: da formação do educador para aqueles e novos tempos; da 

Reforma Pedagógica; das alterações quanto às habilitações dos currículos e dos conteúdos 

programáticos. Professores da Faculdade de Educação se reuniram juntamente a outros. 

Constataram também que a Pedagogia necessita, 
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de uma formação teórica mais consistente do pedagogo e do licenciado, propiciando 

a estes  uma compreensão crítica das questões nacionais e internacionais de o 

educador ser capaz de estabelecer a relação entre teoria e prática, ou seja, de estar 

preparado para analisar criticamente os problemas que dificultam o seu trabalho; de 

o educador vincular-se aos interesses daqueles que compõem a maioria da população 

do país; de posicionar-se contra a extinção do curso de Pedagogia e de questionar a 

política educacional vigente, que possibilita a existência de cursos vagos, ou de fim 

de semana, e das licenciaturas curtas (SOUSA NETO, 2006, p. 65). 

 

Segundo os documentos do curso de Pedagogia, quanto ao Projeto Político-

Pedagógico (2017), consta em seu histórico a participação dessa Faculdade na I Conferência 

Brasileira de Educação (CBE), realizada em abril de 1980, em São Paulo, a qual deu origem 

ao Comitê Nacional Pré-formação do Educador, atual Anfope.  

A Faculdade de Educação foi mediadora dos debates de mobilização dos educadores 

diante das reformas dos cursos de Licenciatura do país principalmente do curso de Pedagogia. 

De acordo com documentos como PPP- Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia, 

Unidade de Goiânia  “de junho de 1979 a meados da década de 1980, ela discutiu e participou 

intensamente dos debates locais, estaduais e nacionais sobre a formação do educador (UFG, 

2017, p. 5). 

Em 1983 as discussões sobre os rumos da Pedagogia no país e na UFG caminharam 

para esta deixasse de formar técnicos especialistas para adotar um regime de formação 

voltado à Docência como identidade do curso de Pedagogia. Mediante as mudanças ocorridas 

no currículo novamente em 1984 para atender essa formação, o objetivo era preparar o 

pedagogo a partir da formação oferecida para o ensino nas primeiras séries de 1º grau, sendo 

de sua responsabilidade exercer no 2º grau o magistério das matérias pedagógicas.  

Sendo assim, esse novo professor deveria estar bem formado para compreender a 

complexidade da educação e do trabalho pedagógico, para intervir a qualquer momento nas 

discussões do seu trabalho. Além disso, deveria atuar no atendimento das funções e preparo 

da Coordenação Pedagógica, Gestão Escolar nas diferentes redes de ensino espalhadas pelo 

país, bem como exercer tarefas que sejam necessárias aos serviços educativos nos setores 

públicos. 

Na década de 1990, com o surgimento da nova LDB-Lei n. 9.394/96, essa previa 

formação em nível superior a todos que se interessassem em ser professor, extinguindo de vez 

o magistério técnico, priorizando o docente para o atendimento dos níveis em Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Partia-se do princípio de que 

possam educador e educando compreender de forma crítica, rigorosa e radical o 

homem, a sociedade, a cultura, a educação, a escola e o saber, não como realidades 

separadas e autônomas, mas como dimensões inter-relacionadas da totalidade; e com 

base nesse entendimento que possam atuar e intervir, transformando e recriando a 

realidade e a escola (UFG, 2017, p. 7). 
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 No final de 1990 e a partir da mudança de milênio, a Faculdade de Educação repensou 

novamente seu currículo para atender as exigências dessa nova época que fortalece mais ainda 

os aspectos capitalistas advindos de distintas atividades econômicas, políticas e sociais de 

mundo. Aprovado pela Capes em 2001 e iniciando seus trabalhos em 2002, o Programa de 

Pós-Graduação em Educação em nível Doutorado ajuda a fortalecer as discussões em relação 

às linhas de pesquisa oferecidas: a) Educação, Trabalho e Movimentos Sociais; b) Estado e 

Políticas História da Educação; c) Cultura e Processos Educacionais; d) Formação e 

Profissionalização Docente e Práticas Educativas; e) Fundamentos dos Processos Educativos, 

recebendo uma nova remodelagem em sua linha pós-século XXI.   

Atualmente os cursos de Pedagogia presentes na UFG e suas regionais são oferecidos 

em regime presencial, tendo o acadêmico de cumprir 08 semestres letivos, integralizando 

todas as disciplinas mediante as exigências do Parecer do CNE 01/2006 e das demais 

licenciaturas, mediante o Parecer do CNE 01/2015. São destinadas aos futuros ingressos cento 

e quarenta vagas, distribuídas entre o matutino e vespertino na FE e suas demais regionais.  

A Pedagogia na UFG – Regional Jataí foi implanta no município em 1985, com 

professores concursados e lotados para trabalharem nessa instituição. As primeiras 

licenciaturas presentes antes disso eram em Matemática, Química e Física, em 1980, cujos 

professores se deslocavam de Goiânia até esse município para as atividades de ensino (REIS, 

2010). Diante dos debates em relação ao Ensino Superior em Jataí, Reis (2010, p. 5) apresenta 

que “nos anos 1980 iniciou-se o debate sobre a expansão do ensino superior no estado de 

Goiás e encontram-se discursos defendendo o desenvolvimento regional e a necessidade de 

ampliação do ensino superior por meio da interiorização do ensino”.  

De acordo com Reis (2014), a interiorização da UFG em Goiás deu-se as fundações 

municipais criarem institutos que não ofereciam gratuidade ao ensino, frutos de acordos 

políticos eleitorais. Em 1984, começa a existir no município de Jataí-GO a Fundação 

Educacional de Jataí (FEJ), que inicia seus trabalhos administrando o ensino superior a partir 

do poder público municipal. Reis (2014) relata em seus estudos sobre a interiorização do 

Ensino Superior na região que o CESUT, instituto esse criado pelo poder público municipal, 

mas em concessão privada, que ofereciam os cursos de Administração e Direito, sendo em 

1985 instalado no CAJ/UFG o primeiro curso regular superior da Região em Pedagogia.  

Em Catalão, a implantação do seu centro avançado também aconteceu no mesmo 

processo com o qual ocorreu a interiorização da UFG em Jataí. Os municípios tinham a 

obrigatoriedade de cumprir com suas funções específicas decorrentes ao ensino. Com os 
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convênios se firmando, os primeiros cursos oferecidos no Campus eram as Licenciaturas 

plenas em Geografia, Letras, Pedagogia, Matemática, Educação Física e História (SILVA, 

2017). De acordo com Silva (2017, p. 20), “coordenadores e professores dos cursos de 

Geografia e Letras deslocavam-se da UFG Regional Goiânia para assumirem os cursos no 

CAC”. O curso de Pedagogia na Regional de Catalão foi implantado em 1987, após oito anos 

da Universidade nesse município.  

Com programas como o REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais no país, há uma reorganização do ensino superior no Brasil, tendo 

como meta a implantação de 10 novas universidades federais, sendo 49 novos campi 

universitários: UFBA, UFG, UNB, UFES, UFMS, UFPe, UFSM, UFSCar e UFMG. Esse 

mesmo programa solidificou o Campus de Catalão (CAC) e o Câmpus de Jataí (CAJ), com a 

implantação de novos cursos (REIS, 2010).  

Faz-se importante destacar esse episódio devido ao fato do nosso objeto de pesquisa 

(os cursos de Pedagogia da UFG) se encontrar presente nessas regiões. Sendo o curso de 

Pedagogia instalado no Brasil desde 1939, gerando discussões, rumores, embates, debates 

políticos mediante a sua existência ao encontro de sua identidade, ainda é preciso buscar 

evidências. Estas a respeito do curso formar ou não professores para a Docência na Educação 

Infantil e Anos Iniciais, sem perder a identidade diante das tantas atribuições previstas em 

suas diretrizes e as demandas sociais advindas do capitalismo econômico. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e as discussões acerca dos dados 

coletados para esta pesquisa. A partir de documentos coletados – matriz curricular do curso de 

Pedagogia, programa de disciplina, ementa e outros – será possível entender o percurso 

formativo dos acadêmicos e o trabalho dos professores em relação às TICs, quais os 

conhecimentos oferecidos e formados por eles para que essa prática se efetive na escola.  

A partir da relação entre o curso de Pedagogia, a formação de professores e 

Tecnologias Educacionais de Informação e Comunicação, analisa-se o percurso formativo das 

TICs para atuação profissional do novo professor. Os capítulos anteriores, por meio da 

bibliografia citada, auxiliam na construção dessa análise e, com as suas discussões teóricas, 

fundamenta-se a formação do professor para as TICs, tendo-se em vista o que os teóricos 

consideram importante para esse preparo.  

Para que o objetivo do estudo fosse alcançado, verifica-se na matriz curricular do 

curso de Pedagogia a presença de disciplinas específicas voltadas à discussão das TIC. Em 

seguida, analisa-se a postura do professor mediante o uso das tecnologias em suas aulas, nesse 

caso, não somente nas de mídias, mas no corpo formativo do curso. Será analisada também a 

postura dos acadêmicos segundo as respostas dadas no questionário sobre os conhecimentos 

adquiridos acerca das TIC para a atuação do futuro professor na Educação Básica.  

 

4.1 Um olhar sobre os cursos de Pedagogia nas Unidades da UFG 

 Diante do olhar sobre os cursos de Pedagogia oferecido pela UFG em suas unidades de 

Catalão, Goiânia e Jataí, buscou-se verificar se as matrizes deles permitiam aos acadêmicos 

estudar disciplinas específicas que comtemplassem a temática TICs para a formação deste 

profissional para a Educação Básica. De acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares para 

o curso de Pedagogia, a partir do Parecer do CNE/CP, n. 1, de 15 de maio de 2006, 

estabelece-se que o curso tenha uma carga horária mínima de 3.200 horas, podendo se 

estender conforme a necessidade do aspecto formativo em cada Universidade. Essas horas são 

distribuídas entre: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de 

estudos;  

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição;  
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III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e 

da monitoria (BRASIL, 2006, p. 4). 

Então, diante dessas distribuições, espera-se que os acadêmicos lancem mão de 

conhecimentos, métodos, técnicas, orientações acerca do processo educacional brasileiro, já 

que nem todos têm a experiência com a docência em seu período formativo, muitos 

vivenciando essa oportunidade somente nos Programas de Estágios organizados pela 

Universidade. O Estágio Supervisionado é um dos momentos em que o estudante de 

Pedagogia agregará os conhecimentos recebidos pelas disciplinas formativas do curso, para 

atuar posteriormente em sala de aula como docente (PIMENTA, 2011).  

Averiguando-se quais disciplinas específicas são destinadas à temática TIC no 

decorrer do curso, depara-se com a Educação, Comunicação e Mídias, implantada a partir da 

Resolução CEPEC nº 631, de 14 de outubro de 2003, da própria UFG. Essa Resolução define 

Políticas de Formação dos Professores para a Educação Básica na UFG.  Esse documento 

fundamenta:  

a necessidade de definir diretrizes para elaboração e reformulação dos currículos dos 

cursos de formação de Professores da Educação Básica; 

o atendimento às diretrizes legais emanadas do Conselho Nacional de Educação para 

a formação de professores, em consonância com as exigências da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Lei 9394/96; e 

a implementação do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG. (UFG 

2003, n.p) 

A disciplina de Educação, Comunicação e Mídias é ministrada em todas as Regionais 

dessa Universidade, estando presente também na UFG da Regional Jataí. Até essa pesquisa, 

ela era oferecida aos acadêmicos no último semestre letivo do curso, perfazendo uma carga 

horária de 72h/a, sendo 04 horas de encontros semanais.  

A ementa da disciplina de Educação, Comunicação e Mídias permite que os 

acadêmicos construam o seu conhecimento sobre as TIC, a partir de temas como:  educação e 

comunicação como práticas culturais; mídias como expressão simbólica das diferenças 

culturais; a tecnologia como cultura e potencializadora da produção cultural; consumo e ética. 

Processos educativos mediados por tecnologias; tecnologias/TICs e suas implicações na 

educação; gestão da comunicação e das mídias no ambiente escolar. 

A ementa apresentada sugere temas diversos que os acadêmicos deverão se apropriar 

para formar seu conhecimento em relação ao conceito de Educação, Comunicação e Mídias, 

relacionadas às práticas culturais que vêm sendo alteradas pelas próprias ações do homem 

para com o mundo. Sua inteligência e necessidade vêm reconfigurando o mundo, alterando os 

processos formativos da educação e de sua cultura, principalmente as de telecomunicações e 

da informática (LÉVY, 2010). 
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A educação alinhada aos processos comunicacionais voltadas aos meios linguagem 

tem a capacidade de potencializar o trabalho do professor frente à sala de aula com as mídias. 

Isso dependerá da forma e do uso de cada tecnologia, pois cada um dos instrumentos 

midiáticos é utilizado mediante a sua especificidade (KENSKI, 2012). Esse processo só será 

possível de entender a partir do momento em que os professores e alunos aprenderem a 

utilizar as tecnologias pedagogicamente, lançando mão de conhecimentos pertinentes ao 

acesso às inovações tecnológicas e à exclusão delas da vida de muitos brasileiros (KENSKI, 

2012). 

A ementa também permite que os acadêmicos lancem mão de conceitos como 

consumo e ética ao utilizar tais recursos tecnológicos. É evidente que, com muitas 

informações presentes hoje e espalhadas pelo mundo, a grande produção de noticiários falsos 

tem se expandido pela rede mundial de computadores. A incitação à violência no que se refere 

aos gêneros e valores sociais vem tomando espaço na Internet, devido ao fato das ideologias e 

pensamentos se divergirem no que diz respeito a certos aspectos polêmicos midiatizados pela 

própria mídia (BARBERO, 1997).  

É importante os professores de Educação, Comunicação e Mídias participem da 

elaboração da Matriz para que, assim, pelos limites, esses possam verificar a necessidade 

formativa dessa disciplina na atuação dos novos professores. Foi questionado aos docentes 

que ministram essa disciplina se estes participaram da elaboração da Matriz Curricular do 

curso e se contribuem com a construção de sua ementa. Esses responderam que:  

PD CAC -Particípio, mas quando cheguei a Universidade em 2018 a maioria dos 

documentos já estavam prontos.  

PD REJ - Participei, até então o documento estará em vigor em 2020.  

PD FE - Participo e contribuo com a consolidação da matriz sendo se suma 

importância discutir suas dinâmicas formativas. 

A participação desses professores na elaboração desse documento auxilia na 

construção formativa do acadêmico para a docência, ou seja, o que se espera que este adquira 

do conhecimento para associar as TICs com a sua relação de trabalho como futuro professor 

da Educação Básica. A construção da ementa evita o que Gatti (2019) diz ter encontrado em 

diversas Universidades que distanciam a formação teórica da prática e outros problemas, 

como: as ementas registram preocupação com teorizações sem relação com ações 

pedagógicas; algumas ementas não possuem harmonia com o Projeto Político Pedagógico do 

Curso (PPC); falta de tratamento de temas que envolvem questões bioéticas para a sala de 

aula de educação básica ou mesmo de algum ponto de relação com esses temas; as ementas 

permitem uma reflexão abstrata diante da complexidade dos assuntos a serem estudados em 

contexto concreto com a formação profissional-docente na qual irá atuar; ementas sem 



 
 

78 

incorporação de assuntos claros e precisos para atender a contemporaneidade e suas novas 

orientações; grande parte das ementas das universidades registram frases genéricas que não 

possibilitam identificar os conteúdos específicos. 

Esses pontos dificultam o trabalho formativo dos novos professores, também limitam 

os objetivos traçados pelas disciplinas para que os acadêmicos se apropriem de 

conhecimentos necessários à sua formação e atuação como docente. Muitas ementas 

apresentam assuntos, que associados, contribuem com o aspecto formativo acerca do 

fenômeno das tecnologias. Cada ciência contribui com a distorção unilateral formativa dos 

acadêmicos, oportunizando uma visão dinâmica sobre o que a Didática, a Psicologia, as 

Políticas Educacionais e outros poderão contribuir com esse assunto.  

Considerando-se isso, são apresentados no Quadro 2 os objetivos de ensino traçados, 

tomando-se a ementa da disciplina de Educação, Comunicação e Mídias. De acordo com o 

Programa de Disciplina disponibilizado pelos professores, 

Quadro 2 – Objetivos de Ensino da Disciplina de Educação, Comunicação e Mídias 
Regional 

de 

Pesquisa  

Objetivo Geral Objetivo Específico 

UFG 

Goiânia  

Não consta Não consta 

UFG 

Catalão  

Contextualizar o processo de ensino 

aprendizagem através da Educação, 

Comunicação e Mídias abordando 

propostas que estimulem a participação 

ativa dos alunos na construção do 

conhecimento em busca de uma 

educação científica pelo uso da 

Educomunicação. Além disso, 

proporcionar ao estudante conhecer os 

objetivos gerais, históricos, conceitos 

básicos da Educomunicação, bem como 

propiciar oportunidades para que 

possam compreender a importância do 

uso das TICs no processo de 

aprendizagem. 

− Compreender a importância da abordagem da 

Educação, Comunicação e Mídias no processo de 

aprendizagem; 

− Conhecer e analisar os objetivos gerais em Educação, 

Comunicação e Mídias bem como aplicá-los a partir 

de uma discussão aberta na qual serão abordados 

aspectos didáticos relativos aos desafios e 

aplicabilidade das propostas em sala de aula; 

− Abordar a importância e convergências das TIC’s no 

processo educativo; 

− Discutir as relações existentes entre as mídias e a 

escola: informação e conhecimento; 

− Apresentação de softwares gratuitos que podem ser 

trabalhados em sala de aula; 

UFG 

Jataí  

A interface entre Comunicação e 

Educação firma-se como um campo de 

amplas possibilidades e importantes 

questões no cenário contemporâneo. A 

presente disciplina tem por objetivo 

analisar as práticas pedagógicas na 

relação com os diversos recursos 

midiáticos disponíveis dentro e fora da 

sala de aula, bem como os projetos que 

utilizam tais tecnologias. Quanto às 

implicações sociais da relação mídia e 

educação, serão discutidas as questões 

ideológicas, envolvendo comunicação 

de massa, indústria cultural e formação 

de subjetividades. 

− adquiram uma visão e uma postura interdisciplinar dos 

estudos de educação e comunicação; 

− pensem em metodologias que realmente tenham como 

foco as mídias e sua aplicação no processo 

educacional; 

− entendam o trabalho docente como ação comunicativa; 

− despertem a uma reflexão dos fenômenos midiáticos; 

− tenham uma orientação mais consciente e profissional 

e menos intuitiva e de senso comum frente às mídias; 

− conheçam as abordagens reflexivas no campo da 

educação e sua relação com a comunicação; 

− construam um conhecimento próprio e tenham uma 

postura crítica diante de suas realidades que possam 

transformá-las para melhor. 

Fonte: Dados dos Programas de Disciplina informados pelos professores destas. 
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De acordo com a apresentação do Quadro 2, é possível traçar o perfil no qual se espera 

formar o Pedagogo para relacionar os saberes com as TIC. Analisando os objetivos, podem 

ser traçados os seguintes resultados: a Unidade da UFG em Catalão trilha caminhos para uma 

formação do pedagogo para o uso de tecnologias na escola, voltados para a aprendizagem, 

valorizando os conhecimentos científicos, buscando entender a partir das suas construções 

históricas, conceitos referentes à Educação e Comunicação para o processo de ensino e 

aprendizagem. Nisso, os objetivos não se desvinculam da possibilidade de formar um 

professor crítico acerca das TICs, numa perspectiva em relação às convergências que destas 

com mundo. Bettega (2010) orienta para que não se use os artefatos tecnológicos de forma 

que os propague como a solução dos problemas de ensino. Porém, a formação nessa 

instituição permite uma contextualização a respeito do uso, a não reprodução de técnicas 

empregadas anteriormente ao longo do tempo.  

 A Unidade da UFG em Jataí possibilita que os acadêmicos também lancem mão de 

uma formação crítica sobre as TICs, ao propor em seu objetivo geral uma análise sobre as 

práticas pedagógicas com os recursos midiáticos presentes em sala de aula ou fora dela. O 

objetivo geral permite que o acadêmico conheça teóricos que discutem a vinculação das TICs 

com a produção da comunicação em massa e conceitos de Indústria Cultural, o que está tem 

produzido no cenário contemporâneo (OLIVEIRA, 2018).  

A Indústria Cultural relacionada aos meios comunicacionais de linguagens presentes 

hoje gera insegurança com a intencionalidade do mercado frente a esses artefatos. Barbero 

(1997, p. 113), ao pensar a TV, por exemplo, com a ação do homem, com a presença desse 

instrumento na maioria das casas, considera que “o impacto da televisão na vida cotidiana tem 

talvez menos a ver com o que acontece nela do que com o que acontece no trabalho e nas 

ruas”, violência urbana, novelas e outros. Isso faz com que a publicidade, os telejornais e 

outros programas apresentados por esse instrumento alterem o comportamento das pessoas.  

Para a Regional da UFG em Goiânia, não constam em seu programa de disciplina os 

objetivos para análise. Então, nesse caso, observando as regionais e seus objetivos, entende-se 

que o espaço formativo da Universidade em relação às TICs deve favorecer aos acadêmicos 

estudos que permitam que se apropriem do “domínio técnico do recurso, necessário para dar 

praticidade à atividade pedagógica previamente planejada” (ECHALAR; PEIXOTO; 

CARVALHO, 2015, p. 112). O processo de ensino e aprendizagem é um ato intencional que 

não aceita improvisos.  

 Uma das queixas a respeito dos conteúdos de ensino para a formação do Pedagogo é a 

distância entre eles e a atuação desse profissional para a alfabetização, na educação infantil e 
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nos anos iniciais: “a cada dia, avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às 

estruturas institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos 

formativos” (GATTI, 2010, p. 1359). Muitas vezes, os conteúdos são extremantes teóricos, 

não abrindo espaço à aprendizagem de como aplicá-los segundo os conteúdos condizentes 

com a Educação Básica.  

 No quadro a seguir, são expostos os conteúdos de ensino ministrados na disciplina de 

Educação, Comunicação e Mídias:  

Quadro 3 – Conteúdos de Ensino da Disciplina de Educação, Comunicação e Mídias 
Campus de Pesquisa  Conteúdos 

 

UFG – Goiânia 

As relações contemporâneas entre ciência, tecnologia e sociedade; 

Indústria cultural; 

As mudanças no mundo do trabalho, na vida social e na escola; 

Tecnologias da informação e comunicação nos processos educativos 

Educação a distância. 

 

 

 

UFG – Catalão 

 

 

 

 

Leitura e discussões das 44 cartas do mundo Moderno Líquido - Baulman; 

Levantamento prévio do que é Mídias na educação; 

História do desenvolvimento das mídias; 

Leitura e discussões do Caderno Pedagógico Comunicação e Uso de Mídias; 

Conteúdos básicos e unificadores da Educomunicação; 

Análise da Educomunicação como formação de cidadões críticos; 

Análise de materiais didáticos de maneira crítica; 

Conteúdos básicos e unificadores da Educomunicação; 

Análise da Educomunicação como formação de cidadões críticos; 

Análise de materiais didáticos de maneira crítica; 

 

 

UFG – Jataí 

Educação e comunicação com práticas culturais. Mídias como expressão simbólica 

das diferenças culturais.  

A tecnologia como cultura e potencializadora da produção cultural. Consumo. 

Processos educativos mediados por tecnologias; tecnologias e suas implicações na 

educação.  

Gestão da comunicação e das mídias no ambiente escolar 

Fonte: Dados dos Programas de Disciplina informados pelos professores. 

 Os conteúdos apresentados no Quadro 3 mantêm relação com a ementa prevista para a 

disciplina de Educação, Comunicação e Mídias, formando os acadêmicos para uma visão 

crítica-reflexiva acerca do uso das TICs. Os conteúdos permitem uma analogia com as mídias, 

sua relação com a ciência, seus avanços mediados na sociedade.  

Ao se tratar de indústria cultural nos conteúdos formativos dessa disciplina, o 

acadêmico poderá selecionar melhor quais instrumentos tecnológicos/midiáticos poderão ser 

trabalhados em sala, pois muito do que se produz nesse cenário não garante contato com a 

função social da escola. Isso porque, segundo Kinski (2012, p. 63), ela “é uma instituição 

social que tem importância fundamental em todos os momentos de mudanças na sociedade”. 

No entanto, como foi visto no processo formativo do professor ao longo da sua trajetória 
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histórica, a escola também tem passado por grandes transformações, críticas e redefinições em 

sua forma de ensinar, mas é a única instituição presente em todos os tempos em sociedade.  

Os conteúdos apresentados no Quadro 3 auxiliarão os acadêmicos a terem consciência 

acerca das TICs teoricamente. Estes permitem com que formem um senso crítico a respeito 

destes artefatos, sendo necessário posteriormente relacioná-lo com a prática para também 

saber aplicar.  Nesse caso, segundo Kenski (2012, p. 53) “as novas tecnologias digitais não 

oferecem aos seus usuários um novo mundo”. A autora considera que, mesmo com o avanço 

das tecnologias, o homem precisa educar-se para lidar com elas. Este precisará passar pelo 

processo educativo, tendo no mínimo um pouco de escolaridade, diante do mundo do 

consumo, para o trabalho, a sua relação com a sociedade, pois a comunicação vem se 

tornando complexa e isso exige dele novos desafios. 

 Sobre a prática dessa disciplina, nota-se que nos conteúdos curriculares estabelecidos: 

a UFG regional Goiânia não menciona em seus conteúdos elaboração de materiais didáticos, 

análise de softwares e outros com o uso de instrumentos tecnológicos na sala de aula para que 

os acadêmicos possam lançar mão da prática de como utilizar tais recursos associados aos 

conteúdos aplicados à Educação Básica. 

 A UFG regional Catalão garante, em seu conteúdo, análise de materiais didáticos de 

maneira crítica. Portanto, espera-se que na disciplina, no que se refere ao que foi apresentado 

teoricamente pelo professor, seja feita uma relação com a prática, pois é comum os 

professores em fase inicial buscarem em seus professores formadores, nas metodologias 

assistidas em aula, suporte para a construção da sua identidade docente (TARDIF, 2013).  

 A UFG regional Jataí possibilita aos acadêmicos o estudo dos processos educativos 

mediados por tecnologias, a partir do processo de Gestão de Ensino para as mídias. Além 

disso, permite que o estudante de Pedagogia compreenda as tecnologias criadas pela 

construção cultural evolutiva do homem, assim também como estas podem ser consideradas 

como um processo que responde pelas suas necessidades voltadas para o consumo, economia, 

política e outros envolvendo a sua formação.  

Os conteúdos de ensino associados às necessidades da educação básica facultam que 

os acadêmicos conheçam e trabalhem a realidade desse ensino. A dissociação deles limita o 

trabalho do futuro professor ao atuar com as tecnologias na escola. Gatti (2010) ressalta que a 

falta de relação entre os conteúdos específicos associados aos aspectos formativos presentes 

na Universidade ainda é uma ação em muitos cursos de licenciatura no país.  

Isso faz com que a discussão teórica e prática seja considerada “genérica ou 

superficial, sugerindo frágil associação com as práticas docentes” (GATTI, 2010, p. 1970), 
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uma vez que os egressos precisarão disso para exercer a sua função em sala de aula como 

docentes para atender as perspectivas da Educação Básica.  

Também foram analisadas no plano de ensino as metodologias utilizadas pelos 

professores formadores no decorrer das aulas. No documento, consta que os professores 

empregaram metodologias conforme o Quadro 4 a seguir:  

Quadro 4 – Estratégias de Ensino/Recursos Didáticos  
Campus de Pesquisa  Estratégias De Ensino – Recursos Didáticos  

UFG - Goiânia Não constam. 

 

 

UFG - Catalão 

As estratégias de ensino permitirão: leituras, análise de material ideográfico, 

trabalhos individuais e em grupo, discussão em grupos e elaboração de material 

pedagógico.  

Laboratório de Informática, computador, celular, quadro giz; data-show; 

materiais pedagógicos; livros; cadernos pedagógicos, textos impressos e 

virtuais; softwares e outros. 

 

 

UFG - Jataí 

As aulas serão desenvolvidas através de: exposições didáticas dialogadas; 

estudos de textos (análise temática); dinâmicas de estudos em grupos e 

individuais; produção de textos; debates; seminários científicos, análise de 

filmes, noticiários e programas jornalísticos, etc. Os recursos didáticos 

utilizados serão: quadro-giz; textos impressos/fotocopiados; cartazes, vídeo e 

TV; computador e Internet, retroprojetor, transparências e/ou Datashow, 

aparelho de som, etc.  

Fonte: Dados dos Programas de Disciplina informados pelos professores 

Através das estratégias apresentadas no programa da disciplina de Educação, 

Comunicação e Mídias, nota-se que os professores empregam metodologias que poderão ser 

instrumentos que auxiliarão na construção de conceitos sobre as TICs. Isso por meio das 

leituras, análise de material ideográfico, trabalhos individuais e em grupo, discussão em 

grupos e elaboração de material pedagógico e exposições didáticas dialogadas; estudos de 

textos (análise temática); dinâmicas de estudos em grupos e individuais; produção de textos; 

debates; seminários científicos, análise de filmes, noticiários e programas jornalísticos etc. 

Para que os acadêmicos do curso de Pedagogia saibam relacionar os instrumentos de 

linguagem aos meios comunicacionais a educação, é preciso que todas essas estratégias 

estejam articuladas à aula, para que possam aprender a interligar cada recurso descrito em seu 

Programa de Disciplina, no Quadro 4 com os aspectos comunicacionais de linguagem e os 

processos didático-pedagógicos que favorecerão aos acadêmicos e professores diálogo entre a 

teoria e a prática e as especificidades de cada técnica/tecnologia, seja ela digital ou não.  

Ao incluir as tecnologias como televisores, vídeos e outros na aula, é preciso 

considerar o uso adequado desses instrumentos. Em sala, é preciso um planejamento 

adequado, “o simples uso de tecnologias não altera significativamente os espaços físicos da 

sala de aula e nem as dinâmicas utilizadas para ensinar e aprender”, diz Kenski (2012, p. 87), 
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ao se referir à implantação delas em relação a essa caracterização que os professores 

denominam finalidade educacional. 

O simples fato de se adotar todos esses caminhos (estratégias/recursos) na aula não é 

sinônimo de que os acadêmicos sairão formados dessa disciplina para atuarem com as 

tecnologias. Isso dependerá da forma com que o professor irá inserir esses recursos na aula, da 

contextualização teórica/prática acerca do uso de cada um, pensando em suas especificidades 

com o conteúdo.  

Tardif (2013) assegura que muito do que se é usado na aula são produções 

secundárias, em que o professor reutiliza materiais vindouros de outros pesquisadores, 

levando em consideração práticas relacionadas ao fortalecimento da racionalidade técnica 

para se formar professores não críticos, mas acríticos, reprodutores do conhecimento técnico-

científico lançado por outros atores, repetindo informações e conhecimentos.   

Almeida (2014, p. 14) pontua que “a cultura de massa exige trabalhadores atualizados, 

competentes, altamente profissionais”. Nisso, faz com que, ao mesmo tempo, a aceleração dos 

processos econômicos, capitalistas, técnico-científicos promovam mais ainda a 

desatualização, bombardeando o processo educacional e, até mesmo, as atividades dirigidas 

pelo homem em seus distintos exercícios a massificação da repetição de técnicas, lançando o 

espírito homogêneo da incorporação da inovação.  

A implementação desses recursos na aula, sejam as tecnologias presentes ontem e 

hoje, implica na manutenção desses instrumentos, uma vez que a escola não conseguirá 

sozinha manter a conservação dos bens e, inclusive, a formação dos professores por conta 

própria para o seu aprimoramento.  

As descontinuidades políticas ou, até mesmo, a falta de sustentação delas tem feito 

com que a educação não avance em relação a sua articulação com o mundo. Echalar et. al. 

(2015) destacam que a incorporação da lógica instrumental racionalista vem da má formação 

existente nas políticas públicas, que em sua grande maioria, faz com que o docente use 

intensamente tal lógica.  

Mesmo com essas limitações, foi questionado aos professores de Educação, 

Comunicação e Mídias sobre o que eles pensam acerca da TIC no ambiente educacional, se 

corresponde a um aspecto positivo ou não.   

PD-CAC - As TIC são fundamentais no processo de ensino aprendizagem como 

diversos autores apontam. As TIC devem ser inseridas e trabalhadas na escola em 

todos os anos de ensino. 

PD-REJ - Importantíssima, especialmente penso ser importante desenvolver com o 

aluno a manipulação de imagens - edição de vídeos, manipulação de imagens e 

outros. 
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PD-FE - Como professora, acredito que uso sobre o uso ou não das TIC no contexto 

educacional deve considerar muito mais os objetivos / projetos pedagógicos, na 

intencionalidade do que os diversos laboratórios das mídias apresentam. É preciso 

avaliar o uso das tecnologias que foram criadas para fazer a guerra, adequando a 

contextos formativos. 

 

Ao observar as falas, considera-se que os professores são unânimes em reconhecer a 

importância das TICs para a sociedade e, principalmente, para a formação acadêmica, 

pensando na atuação dos novos docentes. Echalar et. al. (2015, p. 112) considera que “o 

professor, enquanto sujeito social, ao utilizar os cursos de tecnologia de forma pessoal e 

profissional não deve perder a noção da sua real objetivação”. Isso permitirá que ele construa 

seus saberes, validando aquilo que é mais importante para a sociedade e a formação dela.  

Seria importante que as Universidades aderissem aos seus currículos, não aos 

conhecimentos fragmentados em disciplinas, mas áreas temáticas de conhecimento, pois a 

complexidade, principalmente da atuação do pedagogo, vai além da docência. Portanto, seria 

necessário um percurso formativo denso, com conhecimentos que direcionam de dentro para 

fora da escola, no que diz respeito à atuação do Pedagogo nos espaços escolares e não-

escolares. Educação inclusiva; educação profissional; educação de jovens e adultos; 

fundamentos e metodologias para o ensino das disciplinas da Educação básica; a relação das 

linguagens aos meios comunicacionais à educação; gestão, organização do trabalho 

pedagógico e muitas outras aptidões que o egresso deverá dominar ao sair do curso como 

acadêmico para a docência.  

Nesse caso, a disciplina de Educação, Comunicação e Mídias tenta suprir a 

necessidade formativa no tema a ser discutido, mas quanto ao que se pede ainda há indícios de 

insuficiência pela complexidade do assunto, uma vez que os acadêmicos deverão aprender a 

relacionar os diferentes instrumentos de linguagem aos meios de comunicação à educação, 

envolvendo os processos didático-pedagógicos, garantindo domínio das TIC no que se refere 

à aprendizagem significativa (BRASIL, 2006).  

Foi questionado aos professores de Educação, Comunicação e Mídias se os 

acadêmicos se sentem motivados na disciplina ministrada por eles pelo viés de discussão 

apresentado no Programa de disciplina. Esses responderam que: 

PD -CAC - Os acadêmicos sempre dizem que essa disciplina deveria ser ministrada 

no início do curso. Eu como professora vejo os alunos muito motivados. Embora 

seja no 8º período e eles estão muito interessados pois estão concluindo o TCC e o 

Relatório final do Estágio.  

PD-REJ - Durante a maioria das aulas os acadêmicos expuseram em roda de 

conversa opiniões acerca dos conteúdos debatidos em sala de aula, trouxeram 

exemplos do seu cotidiano com os filhos ou alunos que utilizam as TIC como 

prática. 
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PD-FE - Em relação a essa questão não consigo opinar.  

As respostas indicam que é possível considerar que as TICs se efetivaram na educação 

a partir de uma formação sólida, diante das discussões realizadas neste trabalho, acerca do 

currículo, da estrutura da matriz para atender a realidade atual. Entretanto,existem muitos 

pontos que não se efetivaram devido a problemas de acesso ao próprio equipamento. Isso 

deve ser visto no aspecto formativo do professor, pois ao chegar na escola, se deparará com 

esses limites.  

Kenski (2012, p. 103) afirma que “professores bem formados conseguem ter 

segurança para administrar a diversidade de seus alunos, e, junto com eles, aproveitar o 

progresso e as experiências de uns e garantir, ao mesmo tempo, o acesso e o uso criterioso das 

tecnologias”. A Universidade sendo esse espaço tende a permitir que os acadêmicos 

experienciem na teoria e na prática os assuntos discutidos, apresentados, debatidos em seu 

âmbito acadêmico.  

O professor, no início da carreira docente, precisa formar essa consciência acerca da 

sua responsabilidade política, social, econômica e cultural diante do uso das TICs para que 

possibilite novos canais de comunicação que venham contribuir com o ensino, a 

aprendizagem, a educação, a prática escolar, dentre outros aspectos importantes.  

Tanto o Parecer do CNE/CP, n. 1, de 15 de maio de 2006, quanto o Parecer do 

CNE/CP, n. 2, de 1 de julho de 2015 orientam em suas diretrizes que o egresso, seja em 

formação inicial ou não, possuirá/adquirirá um repertório de informações, habilidades 

necessário acerca da pluralidade de conhecimentos teóricos, práticos, previstos em seu 

currículo formativo, qual este se  consolidará de conhecimentos da “interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva 

e estética” (BRASIL, 2015, p. 7). Esse mesmo documento em seu Art. 5º, inciso VII, orienta 

“ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o 

aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos(as) 

professores(as) e estudantes” (BRASIL, 2015, p. 6). 

No entanto, haja vista a necessidade dessa discussão em outras disciplinas diante da 

complexidade dessa formação, sendo preciso a expansão dos assuntos nela alicerçados em 

outros saberes, como Psicologia da Educação, que poderá oferecer contribuições quanto às 

TICs e seus processos de mediação no ensino e na aprendizagem, os limites e os aspectos de 

incorporação na prática escolar. Sociologia, Filosofia e disciplinas afins poderiam atribuir 

essa temática ao processo formativo da sociedade, as possíveis relações das TICs com os 

impactos sociais, dentre outros assuntos. Didática acerca do pensar a respeito do porquê, para 
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quê e como utilizar as tecnologias nos diferentes processos de ensino da Educação Básica, 

partindo das Teorias de Aprendizagem vistas na Psicologia.  

São possíveis caminhos que a Interdisciplinaridade no que diz respeito ao assunto 

poderia comtemplar, o que se pede tanto nas Diretrizes para o próprio curso quanto para as 

demais licenciaturas, que sentem também a necessidade desse aspecto formativo. Para isso, 

buscou-se entender a visão dos professores sobre essa formação, já que esses são quem dá 

corpo e voz aos principais limites formativos presentes, dentro da Universidade e suas 

políticas públicas.  

 

4.2 Visão dos Professores Formadores em Relação às Tecnologias de Informação e 

Comunicação  

 Ao analisar a visão dos professores, procurou-se verificar também a prática 

pedagógica dos docentes nas respostas confiadas no questionário aplicado a eles. Por 

exemplo, como utilizam as TICs em seu cotidiano universitário para preparar os novos 

professores ao trabalho docente.  

Segundo Gatti (2019), ao atuarem como docentes, esses deverão dominar conteúdos 

de ensino e pedagógicos em diferentes atividades teórico-metodológicas. Essas requerem 

conhecimentos distintos acerca da pluralidade de ideias discutidas ao longo do seu percurso 

formativo, para a formação do desenvolvimento humano, demostrando domínio de diferentes 

técnicas que também exigirão saberes para lidarem com as TICs para o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Diante do perfil traçado desses professores formadores, foram obtidos os seguintes 

resultados, apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1 – Perfil dos professores da pesquisa 
Descrição  Frequência  

Absoluta  

Frequência  

Relativa  

Professores convidados da pesquisa 100 18% 

Professores participantes da pesquisa 18 -  

Número de participantes – Mulheres 16 88,9% 

Número de participantes – homens 02 11,1% 

Faixa etária acima de 40 anos 14 77,8% 

Faixa etária abaixo de 40 anos 04 22,2% 

Tempo de docência com mais de 08 anos - UFG 14 77,8% 

Tempo de docência com menos de 08 anos - UFG 04 22,2% 

Professores da Regional de Jataí 05 27,8% 

Professores da Regional de Catalão 06 33,3% 

Professores da Faculdade de Educação em Goiânia 07 38,9% 

Maior Titulação – Doutorado em Educação e outras áreas 14 77,8% 

Fonte: Dados tabulados do total de respostas dos participantes 
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Com base na Tabela 1, pode-se traçar o perfil dos professores desse curso, levando em 

consideração as regionais em que lecionam. Dos cem professores convidados, 18 

responderam ao questionário, levando em consideração a não obrigatoriedade da participação, 

uma vez que isso foi explicado nos documentos ao Comitê de Ética dessa Universidade (ver o 

anexo). 

O maior número dos participantes são mulheres, perfazendo um total estatístico de 

88,9%, sendo 16 participantes do gênero feminino e 11,1% do masculino, o que corresponde a 

02 homens. Dos participantes, 77,8% responderam ter acima de ou igual a quarenta anos, 

abrangendo 14 dos professores, enquanto os demais assumem apresentar idade menor, 

perfazendo na leitura dessa tabela 22, 2%, sendo 04 dos professores participantes desta 

pesquisa.  

Também, 77,8% dos participantes, que correspondem a 14 professores, responderam 

exercer a docência há mais de oito anos na UFG. Desses, 27,8% são da Regional de Jataí; 

33,3% de Catalão; e 38,9% professores da Faculdade de Educação de Goiânia. O percentual 

de 77,8% é referente a formação dos professores em máxima titulação – doutorado.  

 Buscar entender como é o perfil dos professores em um curso que se destina a formar 

professores é importante pelo fato de que cada um apresenta consigo filosofias, ideologias e 

pensamentos políticos diferentes acerca das distintas exigências que, às vezes, a literatura 

educacional e as diretrizes de formação de professores requerem desses profissionais em sua 

atuação (TARDIF, 2013). 

 Nesse sentido, faz-se relevante conhecer o perfil desses profissionais formadores, pois 

isso permite também entender a formação dos novos docentes que estão sendo formados por 

els, os referenciais que induzem a essa formação, que possibilitam ao futuro professor formar 

as suas ideologias de pensamento, fazer suas escolhas ideológicas acerca daquilo que pode ser 

verdade ou não, para lançar mão em sua atuação docente. 

Percebe-se pelo perfil traçado desses professores que 77,8% possuem mais de quarenta 

anos, nascidos na década de 1970 ou no final desta para os anos 1980. Acompanharam muitas 

transformações na configuração de mundo, na concepção de trabalho, mediante as alterações 

das exigências dos processos capitalistas (CASTELLS, 2016). 

Uma dessas transformações foi a vinda da Internet para o Brasil, em 1990. Enquanto 

países como os Estados Unidos já caminhavam para uma modernidade mais acelerada, com 

conexão e acesso à rede nas cadeiras dos alunos, o Brasil se encaminhava para os processos 

nos quais os meios de comunicação e informação eram algo novo. 
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Destacam-se esses episódios pelo simples fato de se entender que muitos dos 

professores participantes desta pesquisa vivenciaram esses acontecimentos, em seu processo 

político e cultural. Por esse fato, Kesnki (2014) considera os professores como agentes de 

memória cultural pelo motivo de vivenciarem, em diferentes espaços e tempos, as 

transformações causadas pela modernidade. 

Após traçar esse perfil, foi possível verificar, por meio das disciplinas ministradas por 

cada um, que trabalham saberes e conhecimentos distintos e específicos. Mesmo com todos os 

avanços mediante a globalização e o surgimento de novas culturas ou readaptação delas, pelo 

fator da globalização, o professor sempre esteve presente nesse processo de mudança. Isso faz 

com que seu trabalho também passe por reflexões acerca do contexto pedagógico ofertado 

para aqueles que acreditam que ele tende a acompanhar essas e outras mudanças (TARDIF, 

2013). 

Tendo-se isso em mente, a Tabela 2 apresenta as disciplinas ministradas por esses 

professores no curso, a carga horária teórica e prática delas e sua natureza obrigatória ou não. 

São muitas as disciplinas e saberes diferentes, que fazem com que, muitas vezes, o 

conhecimento ou as informações sejam fragmentados dentro do processo de formação do 

novo professor na Universidade. 

Tabela 2 – Disciplinas apontadas pelos professores na pesquisa 

Disciplina Carga Horária Natureza 

Teoria Prática 

Políticas Educacionais na Educação Básica  72 72 Obrigatória 

Fundamentos e Metodologia em Língua Portuguesa  72 72 Obrigatória 

Fundamentos e Metodologia em História e 

Geografia  

72 72 Obrigatória 

História da Educação I e II 72 72 Obrigatória 

Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico  72 72 Obrigatória 

Arte e Educação  72 72 Obrigatória 

Fundamentos e Metodologia em Matemática  72 72 Obrigatória 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II 72 72 Obrigatória 

Educação, Comunicação e Mídias 72 72 Obrigatória 

Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  

100 100 Obrigatória 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil  100 100 Obrigatória 

Fonte: Dados informados pelos participantes da pesquisa 

 

Diante da Tabela 2, pode-se observar as disciplinas ministradas nos cursos pelos 

professores formadores. É preciso levar em consideração que cada uma delas possui um viés 

de discussão, na qual devem ofertar ao pedagogo a formação crítica e reflexiva frente ao que o 

cerca no mundo, além de saber lidar com os diferentes fenômenos que surgem no ambiente 
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escolar, quanto aos seus limites, desafios e conquistas, organizando esse ambiente, na função 

de inserir todos na conduta da cidadania e do trabalho.  

 Vale ressaltar que o curso de Pedagogia é composto por 31 disciplinas. Elas não 

aparecem, porque não foram citadas pelos participantes que não optaram em fazer parte desta 

pesquisa. Também é preciso levar em consideração que esses professores estão espalhados 

pelas regionais da UFG. Por isso, apontam-se as dez disciplinas mencionadas por eles, visto 

que dois ou três professores ministram a mesma em sua regional.  

As disciplinas devem oferecer, conforme a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação, conhecimentos específicos da área de formação, considerando a teoria e a prática, 

importantes nesse processo. Além disso, deve permitir a interdisciplinaridade diante de certos 

conceitos, princípios e objetivos dessa formação, propiciar a “construção de conhecimentos e 

sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo” (BRASIL, 2015, p. 2), 

previstos no Art. 2º desse mesmo documento. 

Sobre o Art. 5º, § 5º, esse regulamenta que, nos cursos de formação de professores, os 

acadêmicos de licenciatura devem aprender a “relacionar a linguagem dos meios de 

comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem” 

(BRASIL, 2015, p. 8). Então, o debate e o que está previsto em Lei não depende somente do 

professor responsável por essa disciplina no final do curso, mas sim, como um todo, 

relacionando suas discussões com essa temática. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia 

alimentam a ideia de interdisciplinaridade entre as disciplinas formativas para o curso de 

Pedagogia. Isso fortalece a ideia de que elas são capazes de fazer relação com as TICs, devido 

ao fato delas interligarem os processos que vêm acontecendo no mundo, em razão dos fatores 

políticos, culturais, econômicos, técnico-científicos, de ensino e aprendizagem, a fim de 

promover a construção do pensamento pedagógico para aturarem como docentes na 

complexidade da educação básica (BRASIL, 2006).  

O simples uso ou uma discussão em sala de aula, entre as disciplinas ministradas pelos 

professores, não são garantias de que o futuro docente esteja recebendo boa formação para as 

TICs, para atuarem na educação básica. É preciso estabelecer uma ligação entre os meios de 

linguagem e o processo de mediação, que possibilite ao futuro professor a reflexão do uso, 

preponderando não os seguimentos deterministas tecnológicos (ECHALAR et. al.,  2015). 

Assim, com base nessa discussão, foi questionado a esses professores, se nas 

disciplinas que lecionam no curso de Pedagogia, oferecem ou não margem ao debate sobre o 
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uso das TIC para a atuação na educação escolar? Foram encontrados os resultados 

apresentados no Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Professores que debatem a temática TIC nas aulas 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado. 

 

O Gráfico 1 mostra que 67% dos professores, que correspondem a doze pessoas, 

responderam fazer uma discussão sobre as TICs em suas disciplinas, enquanto 33% dos 

docentes, contabilizando seis professores, afirmaram não abrir esse espaço. Aproveitando essa 

mesma questão, foi questionado aos professores como eram mediadas essas discussões em 

suas disciplinas. No entanto, nem todos responderam. Levando em consideração as questões 

respondidas:  

PC I - Ao discutir a escola, trabalho docente na sociedade contemporânea, dentro 

das políticas educacionais, é preciso discutir também as TIC e seus impactos 

positivos e negativos na vida escolar. Nesse caso, a discussão segue dentro do 

quadro teórico crítico como, por exemplo, Octavio Ianni, David Harvey, Newton 

Duarte.  

PC II - Na disciplina de Didática temos em uma unidade a discussão do uso das 

tecnologias na educação, numa perspectiva que o relaciona com o processo ensino e 

aprendizagem. Referencial teórico usado muitas vezes de Mirza Seabra Toschi; 

Paulo Cysneiros; Marcos Masetto e outros. 

PC III - Em Fundamentos e Metodologias de Ensino de Ciências Naturais, são 

discutidos diferentes tipos de metodologias, recursos e estratégias, dentre elas 

algumas em que as TICs podem auxiliar/promover a aprendizagem em Ciências 

Naturais.  

PC IV - A disciplina Educação, Comunicação e Mídias tem uma relevância para a 

discussão das tecnologias na formação do professor, pois traz a discussão da análise 

das mídias televisivas, softwares educativos, recursos tecnológicos possíveis de 

serem agregados na metodologia em sala de aula. Utilizo vários autores, todos os 

que estão na bibliografia básica do PPC do Curso.  

 

Diante da descrição dos docentes, foi possível perceber que, em um dado momento, as 

discussões são feitas em suas disciplinas, sejam elas Didática, Políticas Educacionais e/ou 

Educação, Comunicação e Mídias.  

67%

33%

OFERTAM

NÃO OFERTAM
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Os autores que os professores apresentam possibilitam que os acadêmicos formem 

seus conhecimentos numa perspectiva crítica no que diz respeito ao que esse mundo moderno 

tem causado nas diferentes atividades humanas, nas para o trabalho ou, até mesmo, na escola. 

Essa discussão se torna positiva quando os acadêmicos conseguem fazer a relação dos 

contrapontos, o que pode ser bom ou ruim para a sua atuação como professor na educação, 

com o uso das tecnologias, sabendo quais momentos poderão ser utilizadas de acordo com as 

finalidades e/ou necessidades mediante o meio (TARDIF, 2013). 

O debate formativo deve favorecer o acadêmico, a reflexão acerca de que o mero fato 

de se ter a presença de instrumentos tecnológicos na escola não garante que a aula está sendo 

inovadora, sendo preciso que o acadêmico construa esse conceito em sua formação, evitando 

gerar conceitos de determinismo ou instrumentalismo técnico. Nesse caso, as tecnologias 

presentes hoje jamais poderão ser utilizadas nessa intenção de ser um mero reprodutor de 

informações que não garantirão ao aluno formar o seu conhecimento, por meio de suas 

estruturas cognitivas (BETTEGA, 2010).  

Os autores mencionados nas falas dos professores possibilitam que os acadêmicos de 

Pedagogia compreendam os aspectos políticos de formação para as tecnologias na sala de 

aula, além de permitir que estabeleçam relações conscientes quanto ao uso delas nos espaços 

formativos da escola. Sabendo assim, se relacionarem com a intencionalidade da Didática 

condizente com os caminhos que os professores devem percorrer para a orientação do ensino 

(GATTI, 2019). 

Dentre esses autores, existem aqueles que defendem que a mediação dos instrumentos 

tecnológicos com a educação no contexto das transformações da sociedade permite aos 

acadêmicos, em seu processo de formação, reconhecer a verdadeira ação do professor 

mediante as tendências progressistas de ensino. O processo de mediação vai além da 

semântica dessa palavra que além do significado conduz o aluno ao desejo daquilo que ele 

queira aprender ou conhecer, a partir das relações que vem mantendo com o objeto. No 

processo de ensino e aprendizagem, é necessário a mediação de dois sujeitos, em que o mais 

experiente conduzirá o menos experiente ao conhecimento.  

 O processo de mediação, na perspectiva de Vigotski (2007), permite que a pessoa com 

maior conhecimento sobre o objeto que está sendo explorado conduza aquele indivíduo com 

menos conhecimento, a ser adquirido por meio do processo de mediação com o instrumento 

que está sendo explorado. É o que Vigotski (2007) considera ao tratar das Zonas de 

Desenvolvimento das estruturas mentais que o indivíduo vem formando ao longo de seu 

processo de interação com o meio. Essas Zonas permitem que o indivíduo saia da sua relação 
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proximal e parta para a fase real, conseguindo sozinho, a partir das construções mentais feitas 

acerca do que está aprendendo, chegar ao conhecimento complexo explorado (VIGOTSKI, 

2007).  

A aprendizagem na perspectiva vigotskiana acontece em razão de alguns momentos, 

como o contato com os instrumentos e os signos. Como foi visto ao longo da discussão, o 

homem se diferencia de outros animais por sua capacidade intelectual de criar, inovar, 

modificar o ambiente em que vive. Em um segundo momento, são os signos à sua volta. Todo 

instrumento de linguagem é formado por signos. Esses signos são formados pela própria 

sociedade, são eles que vêm dando forma a diversos fatores presentes hoje e que influenciam 

o desenvolvimento humano.  

O único indivíduo capaz de associar os instrumentos aos signos é o homem sendo este 

um ser social que “se constrói em função do objeto de sua atividade e dos artefatos que a 

mediam” (LALUEZA, CRESPO E CAMPS 2010, p. 49). Ou seja, os instrumentos e signos 

são elementos histórico-sociais e culturais que vêm permitindo ao ser humano desenvolver 

suas capacidades mentais.  

Quanto mais contato que o homem cria com os instrumentos à sua volta, esses se 

ampliam, gerando novas funções psicológicas. Para Vigotski (2007, p. 55), “a função do 

instrumento é servir como condutor da influência humana sobre o objeto da atividade, ele é 

orientado externamente, deve necessariamente levar a mudança”. O indivíduo se desenvolve 

pelas influências intrapessoais e depois Interpsicológico, podendo depois essas serem 

elevadas para um conceito intrapessoal e, em seguida, Intra-psicológico.   

Nesse caso, a aprendizagem não acontece sozinha, ela tem por intermédio outras 

pessoas. Vigotski (2007) acredita que o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 

passa por outra pessoa. Isso se dá por meio da interação. O indivíduo não vive sozinho, sendo 

isso primordial para o seu desenvolvimento. As tecnologias nesse sentido têm o papel de 

promover uma ação evolutiva, pois ao utilizá-la com a mesma intencionalidade de métodos 

anteriores, está se torna obsoleta.  

Da mesma forma que os chats, SMS (Short Message Service) e correios eletrônicos 

medeiam a vida das pessoas no processo de comunicação social, o editor de texto PowerPoint, 

por exemplo, como foi discutido em capítulos anteriores, diferente do lápis, exige a 

amplificação de novas habilidades. Permite, até mesmo, organizar o tempo na realização das 

atividades – refazer um parágrafo, mudá-lo de lugar, combinar frases que antes estavam em 

outro parágrafo (LALUEZA, CRESPO E CAMPS 2010). Com o lápis, isso seria uma tarefa 

limitadora. Até a aquisição dessas habilidades, o aluno precisará da mediação do outro para 
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chegar a esse conhecimento. Esse processo se dá a partir do auxílio que ele necessitava do 

outro para se desenvolver (Zona de Desenvolvimento Proximal) até a aquisição do 

conhecimento, tornando-se autônomo na realização daquela tarefa (Zona de Desenvolvimento 

Real), de acordo com Vigotski (2007).  

Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 51) diz que “o uso das novas ferramentas [...] 

repercute no aperfeiçoamento das capacidades dos indivíduos”, assim como também gera 

novas necessidades para o seu desenvolvimento a partir da exploração dos instrumentos 

tecnológicos voltados à aprendizagem.  

O professor IV menciona que leciona a disciplina de Educação, Comunicação e 

Mídias. Essa disciplina oferece conhecimentos específicos sobre as TICs. Nesse caso, a 

disciplina discute análise das mídias televisivas, softwares educativos, recursos tecnológicos 

possíveis de serem agregados à metodologia em sala de aula. Isso dá lugar para que os 

acadêmicos construam saberes acerca do uso destes em situações de aprendizagem em sua 

atuação docente, fazendo com que, assim, o acadêmico construa saberes necessários à 

formação para as TICs, não construindo conceitos equivocados.  

A participação desse professor no primeiro contato com o questionário desta pesquisa 

valida a importância em discutir essa temática não somente nessa disciplina, mas também em 

outras, cuja discussão promova o uso consciente desses instrumentos (computadores, 

celulares e outros) na educação. Isso não de forma técnica ou instrumentalizada e sim, como 

coloca Bettega (2010, p. 18), “propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma 

atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos e professores”.  

Foi questionado aos professores do curso de Pedagogia se utilizam as tecnologias 

digitais em suas aulas e quais são elas. Eles responderam que:  

PC I - Celular com acesso à internet, os alunos leem os textos enviados de forma 

digital. Eventualmente o data-show e notebook; uso de e-book com publicações 

recentes.  

PC II - Utilizo o Data-show e notebook para exposição de slides nas aulas, também 

o celular, para que os alunos busquem informações em sites. 

PC III - Os recursos que sempre uso em minhas aulas são: notebook, data-show, 

smartfone, software educativo, caixa de som.  

PC IV - Notebook, retroprojetor, smartphone.  

PC VI - Notebook, tablets, data-show, WhatsApp, Facebook.  

 

 Diante dos aparelhos apresentados por esses professores e a finalidade quanto ao uso, 

como leitura de textos, pesquisas e outros, os acadêmicos podem fazer uso somente 

instrumental dessas ferramentas, com uma exploração limitada de suas funcionalidades.  

O simples fato de pesquisar algo na Internet não significa sinal de inovação, tampouco 

de inserção da tecnologia na aula se ela não possibilitar ao acadêmico ou aluno da Educação 



 
 

94 

Básica condições para que essa ação seja contextualizada, discernindo o que é relevante ou 

não nas informações levantadas (BEHRENS, 2013). Moran (2013, p. 36), ao se referir a esse 

tipo de atividade, descreve que a “web é uma fonte de avanços e de problemas”, que se não 

for avaliado, selecionado e contextualizado, seu material produz nas pessoas insatisfação, 

levando a uma visão reducionista da tecnologia.  

O uso da tecnologia na aula pode estar centrado em não somente passar o conteúdo, 

mas garantir a aprendizagem. O professor que queira utilizar recursos tecnológicos em aula 

deve estar consciente de que sua ação deverá estar pautada em planejar e implementar 

propostas dinâmicas de aprendizagem, relacionando aos aspectos formativos qual estes 

permitam ao futuro docente o exercício para a cidadania com liberdade e criatividade 

(KENSKI, 2012).  

Tecnologia só terá efeito positivo na aula se o professor fazer bom uso desse 

instrumento de forma que consiga estabelecer uma ligação entre sua técnica e o processo 

mediador com esses instrumentos, pois na maior parte das vezes, os docentes só adotam tais 

instrumentos em aula pelo fato de que os alunos lançam mão deles, sentindo-se aqueles 

forçados a adotar esse tipo de prática nos ambientes escolares (ECHALAR et. al., 2015).  

 Sendo assim, foi perguntado aos professores se, na disciplina que ministram, foi usado 

algum software voltado para as práticas de ensino, no que se refere à atuação do futuro 

professor na educação básica. Com essa questão, os seguintes dados descritos no Gráfico 2 

foram obtidos:  

 

Gráfico 2 – Professores que utilizam softwares em aulas 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado. 
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 Ao analisar o Gráfico 2, nota-se que 28% consideram fazer uso de softwares em suas 

aulas, sendo um número pequeno de docentes nesta pesquisa que apontam ter alguma relação 

com esse instrumento, uma vez que esses softwares estão presentes hoje na maioria das 

Universidades. Ao se perguntar sobre o uso dos softwares, os professores manifestaram as 

seguintes respostas:  

PC II -Somente em um semestre fizemos oficinas de Google Drive para usar no 

envio, correção e devolução de relatórios de estágio.  

PC IV - Fazemos a análise de vários softwares educativos, tal como Duolingo, 

Silabando e outros. Os alunos geralmente fazem essa atividade em grupo, e analisam 

o software e apresentam na sala, com fundamentação teórica justificando a forma de 

análise (aí eu utilizo um roteiro da Acácia Kuenzer), que os alunos seguem. E o 

objetivo é que os alunos conheçam os softwares e avaliem sua possibilidade de uso 

ou não como aporte metodológico no ensino fundamental.  

 

 A fala dos dois professores trata do uso do software em relação ao processo de ensino 

e aprendizagem. A primeira atividade mencionada está mais ligada aos afazeres da tarefa 

acadêmica. Nota-se que o recurso foi utilizado na disciplina de Estágio não como um meio 

para que o aluno pudesse explorar o software como uma situação de aprendizagem voltada 

aos conteúdos do Ensino Fundamental, o que seria uma oportunidade ideal. 

 Já o professor PC IV, ao oportunizar situações em que o acadêmico irá avaliar o 

software e explorar suas funcionalidades e finalidades, levará a um conhecimento maior sobre 

esse tipo de atividade, podendo ser utilizado em outros momentos correlacionando com os 

conteúdos do ensino que estes poderão estabelecer contato, podendo ser utilizados em 

situações que favoreçam a aprendizagem. O Duolingo é um tipo de software em que o 

indivíduo aprenderá idiomas de seu interesse, podendo o Duolingo ser considerado uma 

plataforma livre, exceto em sua versão plus, em que o pacote é contratado por um 

determinado valor.  

 Os 72% dos professores que alegam não trabalhar com esse tipo de ferramenta em sala 

de aula afirmam: 

PC V - Não tenho conhecimento sobre softwares.  

PC XVI - Não tenho formação e nem vivência necessárias para isso.  

PC XII - Conheço o básico sobre computador por exemplo. Sei que há uma vasta 

possibilidade, mas além de não conhecer não temos recursos disponíveis para serem 

utilizados e por isso, talvez, nunca tenha buscado conhecer mais sobre o assunto. 

PC X - Preciso de maior orientação sobre as possibilidades tecnológicas.  

  

 Essas falas apontam um dos limites da formação dos professores para o uso das TIC 

em sala de aula e da sua não efetivação na educação. Isso demonstra que até mesmo a 

formação dos professores formadores precisa ser questionada, já que somente a sua 

especialização não é suficiente para lidar com esses instrumentos em sua questão teórica e 

prática. Somente o aspecto formativo que lhes confere o título de Mestre e Doutor ainda não é 
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suficiente, porque diante de um currículo multirreferencial no qual o curso de Pedagogia se 

baseia, estes são quocientes para que os professores universitários descorem de tantos 

assuntos que as Diretrizes curriculares orientam (PIMENTA, 2003).  

As falas dos professores mostram a fragilidade não somente acerca da formação em 

TIC, mas observando outros saberes, é possível encontrar lacunas diante de temáticas que, em 

tese, eles não dominariam (TARDIF, 2013). Nesse caso, os cursos de licenciatura passando 

por grandes reformas, ainda não se alcançou o que prega um discurso de educação ideal, 

porque esta sempre demonstrou fragilidade em seu currículo (GATTI, 2019).  

 Contudo, diante dessas discussões, é preciso considerar que alguns desses professores 

estavam em período de Graduação, conhecendo as especificidades do curso de Pedagogia. 

Sendo assim, foi perguntado a eles se, durante o período de graduação, houve processos 

formativos em que se discutisse a informática na educação, visto que as TICs estavam sendo 

implantadas no Brasil naquele momento ou se eles participaram de algum. 

 

Gráfico 3 – Formação sobre as TIC na graduação dos docentes formadores 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado. 

 

 Com base nos apontamentos do Gráfico 3, 72% disseram não ter recebido essa 

formação durante o seu período de Graduação. Já 28% afirmam ter recebido. Ao serem 

questionados como essa formação ocorria, foram obtidos os seguintes relatos: 

PC VI -Havia disciplinas, projetos de extensão, trabalhei em curso de especialização 

em educação e TICs, aulas com utilização de TICs, etc.  

PC VII - Como faz 18 anos que me formei não me lembro o nome da disciplina, mas 

estudávamos as novas tecnologias implementadas naquela época.  

PC VIII -Havia uma disciplina sobre mídias, mas na época encontramos poucas 

vezes com a professora responsável que fazia a mediação das discussões online e 

isso não funcionava muito bem.  

PC IX - Sim, tinha uma disciplina ministrada por um professor de Ciências da 

Computação que no geral centrou-se na análise de softwares educativos.  
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Diante dos resultados apresentados no Gráfico 3, são poucas as Universidades que 

investem na formação de professores para as tecnologias, para que eles saibam atribuir um 

valor formativo a delas, não utilizando esses instrumentos nas suas aulas de forma demasiada. 

Isso porque Gatti (2010, p. 1359) considera que, nesses processos formativos, “qualquer 

inovação na estrutura de instituições e cursos formadores de professores esbarra nessa 

representação tradicional e nos interesses instituídos”.  

 Analisando as falas dos professores participantes da pesquisa, percebe-se que essa 

formação ocorreu de forma fragmentada, apontando Gatti (2010) que os cursos de licenciatura 

no Brasil ainda não levam em consideração os saberes em relação às tecnologias para o 

ensino, sendo um assunto ausente, segundo a análise que a autora faz sobre as matrizes 

curriculares e também as ementas das disciplinas dos cursos de Pedagogia.  

 Como utilizaram as tecnologias em suas aulas sem um prévio conhecimento delas, os 

professores formadores saberão avaliar o potencial de cada instrumento tecnológico na aula, 

selecionar o conteúdo de ensino e o recurso que melhor se adéque àquele momento? Porém, 

muitos fazem uso dos recursos segundo o saber que carregam consigo, seja ele tácito ou 

científico. “A formação de professores profissionais para a educação básica tem que partir de 

seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários selecionados como 

valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias” (GATTI, 2010, p. 

1375).  

 É importante que as Universidades estabeleçam com os seus professores momentos de 

oficinas ou formação continuada para que esses adquiram não somente aprimoramento em seu 

círculo fechado de conhecimento, abrindo novos horizontes para outros temas que fazem parte 

das provocações de construção do mundo. Isso possibilitaria ao seu ponto de vista científico 

ou tácito se posicionarem a favor ou contra esses instrumentos em sala de aula e, até mesmo, 

estudarem até que onde esse tipo de formação teórica e prática seria válida para formar novos 

professores que atuarão nos desafios da educação básica.  

 A não formação para as TIC leva o professor a desconhecer esse universo, uma vez 

que impede que essa discussão favoreça uma formação crítica a respeito dessa temática. É 

preciso considerar que, nesse percurso formativo do Pedagogo em tempos de graduação, 

especialmente dos professores formadores, o curso de Pedagogia passava por períodos de 

reforma e transição (PIMENTA, 2003). Mesmo havendo uma discussão sobre as TICs no 

início dos anos 1980 e a implementação da Internet nos anos 1990, os professores mostram-se 

distantes do conhecimento de suas ferramentas e outros.  
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 É importante se investir na formação do pedagogo em tempos de graduação para que 

se formem professores conscientes quanto ao uso das TICs em sala de aula. Se essa discussão 

se encontrava distante no percurso formativo do Pedagogo no início de sua implantação, hoje 

ela ganha força com a ampliação de seus recursos, o acesso à Internet e aos novos espaços de 

comunicação (CASTELLS, 2016). 

 Pensando nessa não formação em tempos de graduação, foi questionado aos 

professores sobre a formação continuada em relação a essa temática, cujos dados são 

apresentados no Gráfico 4:  

 

Gráfico 4 – Participação dos professores em cursos de formação continuada sobre TIC 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado. 

 

O Gráfico 4 mostra que 67% dos professores não participaram de cursos de formação 

continuada nessa temática e 33% participaram. Alguns dos professores que responderam ao 

questionário relataram: 

PC VII - Participei em cursos semipresenciais, parte EaD, parte presencial. Em 

todos estes cursos, houveram outros, foram utilizados a plataforma Moodle, com os 

instrumentais nela presentes, como: fóruns, chats, postagens de textos, debates, 

inserção de ficheiros com imagens, etc. 

PC IX - Participei de minicursos relacionados ao Geogebra no ensino de simetria. 

  

 Os fragmentos das falas destes professores que apontaram participar de cursos de 

formação continuada para as TICs levam a entender que eles participaram de oficinas que 

permitiram conhecer alguns softwares e plataformas, que poderão ser utilizados no contexto 

da sala de aula.  

Entretanto, estes ainda são insuficientes mesmo os professores tendo participado de 

alguma formação sobre o uso de recursos relacionados às TICs. Ela se configura como uma 

formação simplista pelo fato de que, segundo Echalar et. al., (2015, p. 79), são consideradas 

como formação aligeirada, modular, fragmentada e superficial, não oferecendo condições para 

33%

67%

SIM

NÃO
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que o professor participe “de uma atividade humana capaz de transformar o próprio homem; 

uma atividade que supera o dualismo entre teoria e prática”. 

Os cursos de formação continuada conferem aos professores universitários 

conhecimento em saber lidar com esses tipos de instrumentos, nesse caso, a quem manifestar 

interesse em lidar com os diferentes canais de comunicação (mídias/tecnologias) voltados ao 

ensino. Professores e alunos poderão estabelecer mediações por meio desses canais de 

comunicação que vão se criando. 

O processo de formação continuada aos professores universitários permite uma 

reflexão acerca das lacunas presentes nos seus cursos de graduação, especialização em lato ou 

stricto sensu, em que o objeto que cada um propõe investigar, às vezes, não oferece margem 

ao debate sobre outros aspectos da educação (ALARCÃO, 2011). Sendo os estes cursos 

amplos as diferentes investigações e assuntos, muita coisa se produz e se perde ao mesmo 

tempo, em relação aos debates que vêm surgindo mediante os processos culturais que se 

alteram.  

Se as Universidades não abrirem espaços formativos para que seus professores 

também se sensibilizem e debatam essa temática em um viés em que não é responsabilidade 

das disciplinas e sim de discussões transversais acerca do que acontece ao mundo, alguns 

docentes continuarão pensando que o fluxo do mundo tem se moldado por causa das “novas 

tecnologias” e não do modelo de economia e de poder da modernidade (ECHALAR et. al., 

2015). 

Não basta simplesmente conhecer os softwares ou plataformas e levá-los para as salas 

das Universidades e escolas, uma vez que o processo requer “uma reflexão teórica sobre o uso 

das tecnologias, a fim de contribuir, de fato, para uma constituição profissional coerente com 

seu papel como educador” (ECHALAR et. al., 2015, p. 116). Sendo assim, os professores 

saberão estabelecer conexões entre os processos de mediação e as tecnologias presentes hoje, 

em vários contextos, como os sociais, na prática da sala de aula. Enfim, podem ser mais 

criteriosos na hora de selecionar os conteúdos que os acadêmicos precisam para a sua 

formação.  

Quanto à formação de professores pelas várias políticas públicas destinadas à 

capacitação desses profissionais, Pimenta (2003) denuncia a falta delas para a formação 

continuada dos professores do ensino superior, diante da complexidade de temas presentes nas 

Diretrizes Nacionais de formação dos futuros professores do Brasil. Somente a Pós-

Graduação em níveis Lato e Stricto sensu não têm suprido a necessidade de formação desses 

quanto aos diversos conhecimentos que a Pedagogia apresenta.  
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Nesse caso, ao se retomar a história de formação de professores no Brasil, logo se 

percebe sua decadência em cada época, principalmente no que se refere às ideias lançadas 

pelo próprio manifesto dos pioneiros do Brasil em uma nova escola, para atender ao 

crescimento populacional a partir das ideias iluminadas implantadas no Brasil. Se pensava em 

uma escola laica, gratuita, sem os métodos conservadores de ensino, porém, não se 

manifestava o pensamento de se formar bons professores para atenderem essa escola (GATTI, 

2019).  

Percebe-se que os compromissos políticos com a educação se iniciam com o processo 

em que os Governos passam a mudar a escola e sua configuração, sem pensar em um bom 

professor que atenda às expectativas dessa escola. Gatti (2019) salienta que, mesmo o mundo 

tendo avançado em alguns aspectos, a educação ainda permanece enraizada a características 

presentes desde séculos anteriores. A formação de professores se concentra nesses princípios, 

não atendendo às necessidades dessa nova geração.  

Valente (2013) assinala que, assim como as políticas públicas educacionais se centram 

ainda nessa perspectiva, o currículo também atende a culturas anteriores à era digital. Ele 

pontua que “o meio mais utilizado até o momento tem sido o lápis e papel, ou seja, sequencial 

da direita para a esquerda e de cima para baixa” (VALENTE, 2013, p. 40). Não que seja 

errado utilizar instrumentos como esses, mas relacionados a outra perspectiva, na qual em 

parte de sua história era algo tolamente inovador.  

Mesmo estes sendo pontos limitadores da formação para as TICs, foi perguntado aos 

professores sobre o uso de plataformas digitais e como estes lidam com tais instrumentos 

presentes em quase todos os espaços da atividade humana. 

 

Gráfico 5 – Uso de plataformas digitais por professores em aula 

Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado. 

 

39%

61%

SIM

NÃO
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 Mesmo a UFG tendo implantando sistemas de comunicação com os alunos por meio 

do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), 61% asseguram não 

fazer uso de plataformas digitais na Universidade, conforme o Gráfico 5. A partir dessa 

plataforma, os professores podem interagir com os alunos por meio de comunidades virtuais, 

postagem de tarefas e outros recursos. Os professores que representam 39% pontuam que: 

P I - Em minhas aulas trabalho com a Plataforma Moodle, na qual me permite, 

trocar experiências informações e esclarecer dúvidas dos meus alunos.  

PC II - A própria plataforma SIGAA, Comunidades virtuais, na qual lanço um tema 

ou pergunta para debate e conjecturas, porém, não tem vingado porque os alunos 

não acessam. Por ser uma atividade livre, eles se desobrigam da participação, 

mesmo havendo divulgação.  

PC III - Em projetos de extensão - Moodle, em graduação a plataforma do sistema 

da UFG Sigaa, que possui ações semelhantes.  

P IV - Os alunos têm bastante dificuldade com o acesso a plataformas digitais. Já 

tentei usar a plataforma do próprio sistema acadêmico da UFG e quase ninguém 

participou.  

PC X - Trabalho com a plataforma da Universidade, Sigaa. Sempre insiro fóruns e 

vale nota de participação.   

PC V - Eu nem sei o que é plataforma virtual.  

 

Diante dessas falas, percebe-se que alguns fazem uso da plataforma da Universidade, 

sendo estes II, III, IV, V e X. Já o Professor I utiliza o Moodle, que apresenta funcionalidades 

aparentes ao SIGAA. Lançado em novembro de 2017, o SIGAA é um recurso por meio do 

qual os acadêmicos de todos os cursos, professores, coordenadores e demais agentes têm 

acesso ao processo de interação por esse canal, pelo qual efetuam a sua própria matrícula, 

participam de fóruns, comunidades, os professores disponibilizam materiais para estudo e 

outras funcionalidades. 

 Hoje essas plataformas não são usadas apenas nas Universidades, mas em Bancos de 

Investimento, em Shoppings Virtuais na compra de algum produto ou, até mesmo, buscando 

interagir em comunidades para verificar se tal mercadoria tem boa aceitação, podendo 

adquiri-la com segurança. Kenski (2012, p. 120) ressalta que “os ambientes digitais de 

aprendizagem estão se expandindo para além dos computadores, por mais potentes que estes 

podem ser”, indo para a tela dos celulares, nos quais a partir de um aplicativo e sem sair de 

casa, pode-se escolher o que se quer – roupa, comida e outros acessórios de nossa necessidade 

–, bem como pagar contas etc. 

Analisando a fala dos PC II, IV e X, estes apontaram limites em atividades que 

requerem o uso das plataformas digitais que a própria Universidade disponibiliza para acesso 

da comunidade. Eles também pontuaram que mesmo os acadêmicos têm dificuldades em lidar 

com os recursos do SIGAA. Evidentemente, se os professores demostram dificuldades em 

lidar com essa plataforma, possivelmente os acadêmicos demostrarão limites em manusear 
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esse sistema e suas funcionalidades, uma vez que o professor ao adotar a plataforma como 

recurso didático tem a capacidade de apresentar aos acadêmicos as funções pertinentes ao 

SIGAA e suas finalidades com as disciplinas que compõem o curso. Isso também se destaca a 

partir do momento em que o professor PC V manifesta que não conhece nenhuma plataforma 

digital.  

Esses aspectos apresentam indícios de que essa formação para as plataformas digitais, 

principalmente o SIGAA, ainda é um processo limitado dentro da Universidade, nos cursos de 

Pedagogia. Para que alunos e professores consigam explorar esse recurso da melhor forma 

possível, é preciso garantir formação acerca desse instrumento, diante da carência que eles 

apresentam. 

A UFG, para garantir formação aos professores em relação às tecnologias 

educacionais, conta com dois programas, sendo eles o Centro Integrado de Tecnologia em 

Rede (CIAR) e o Laboratório de Tecnologias da Informação e Mídias Educacionais 

(LABTIME). O CIAR tem como objetivo oferecer cursos à distância, capacitando o corpo 

docente e discente a temas presentes na educação, não somente a tecnologias, mas a diversos 

assuntos que integram a especificidade dessa formação, além também de oferecer 

aperfeiçoamento em tutoria em EaD para aqueles que queiram se aperfeiçoar nesse serviço. 

Isso fará com que os professores que queiram se ingressar como tutores no trabalho em EaD 

saibam organizar e produzir materiais didáticos em conjunto com professores das unidades 

acadêmicas, nos formatos impresso, audiovisual e multimídia, na qual estes também poderão 

oferecer suporte tecnológico quando for necessário. De acordo com as informações no próprio 

sítio, essa política dentro da Universidade busca implementar parcerias de formação aos seus 

professores. Isso a partir da realização de atividades acadêmicas ligadas ao ensino, à extensão 

e à pesquisa, com cursos de formação em EaD em parceria com a CAPES e demais secretarias 

relacionadas a ela, com o objetivo de fornecer capacitação profissional, em parceria também 

com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), aos programas instituídos pelo Governo 

Federal.  

Em um canal disponibilizado na plataforma Youtube3, o CIAR apresenta em um vídeo 

institucional os cursos que já foram realizados por eles, levando a Universidade e seus cursos 

àqueles lugares onde não existe formação superior gratuita em parceria com a UAB, sendo os 

cursos de graduação já oferecidos: Administração Pública; Artes Visuais; Educação Física; 

Ciências Biológicas; Física; e Administração. Na área de aperfeiçoamento do corpo docente, 

 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=14EyODpXQtg. 

https://www.youtube.com/watch?v=14EyODpXQtg
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formações em: Docência na Escola de Tempo Integral; Proposta Curricular e Metodologias na 

Educação Integral; Gênero e Diversidade na Escola; e outros. No campo da extensão: cursos 

de formação de tutores; cursos de formação Moodle; Programa de Formação para a Docência 

no Ensino Superior; e outros.  

O LABTIME é um laboratório dentro da UFG que oferece formação também aos 

professores em relação às TIC e às Mídias, que recentemente tem oferecido dez mil vagas 

para professores se capacitarem em Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais. De 

acordo com as informações presentes no site4, o curso será gratuito e as formações 

possibilitaram oferecer suporte técnico aos interessados, visando qualificar os profissionais na 

área da tecnologia digital e suas especificidades. Serão discutidos os seguintes assuntos: o 

estudante de EaD – como se organizar para os estudos em ambiente virtual de aprendizagem; 

sociedade em rede; Educação à Distância; Mídias e Educação; Evolução tecnológica – 

computadores e dispositivos móveis.  

 Um dos aspectos limitadores da formação para os professores é a perspectiva 

neoliberal de precarização, sobrecarga e adoecimento dos trabalhadores. Muitos professores 

não conseguem atender as demandas colocadas pela instituição com satisfação durante a carga 

horária prevista e pela qual são remunerados. Dessa forma, muitos deles até ultrapassam o 

tempo que são contratados e abrem mão do período que deveria ser dedicado às outras 

atividades, por exemplo, alimentação e sono adequados, atividade de lazer e física e convívio 

familiar e social (LIMA; LIMA-FILHO, 2009). 

Outro aspecto que pode dificultar a formação continuada do docente da UFG para as 

TICs é o acesso ao laboratório de tecnologias, pois a unidade do LABTIME fica na capital 

goiana, uma vez que muitos docentes residentes no interior poderão encontrar dificuldades na 

distância do deslocamento até a capital. 

 Mesmo a UFG se integrando às tecnologias ou aos canais de comunicação interativos, 

é preciso formar professores e acadêmicos para lidarem com as diferentes tecnologias, suas 

finalidades e funcionalidades acerca do manuseio delas. Por exemplo, diante de um editor de 

texto no computador, muitos tão somente sabem o básico – digitar sua informação, formatar 

letra, modificá-la quanto ao tamanho e às fontes. Não sabem, todavia, explorar outros recursos 

nele existente e que facilitariam muito a vida desses estudantes no que diz respeito a seus 

trabalhos diários.  

 
4 Disponível em: https://www.ufg.br/n/118644-curso-gratuito-tecnologia-da-informacao-e-midias-educacionais. 

https://www.ufg.br/n/118644-curso-gratuito-tecnologia-da-informacao-e-midias-educacionais
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 Talvez, seja equivocado utilizar tais instrumentos de forma engessada nas 

Universidades, uma vez que suas estruturas não estão voltadas para esses padrões dinâmicos 

de acesso a essas redes, devido ao poder aquisitivo, financeiro dos nossos acadêmicos. São 

muitos os motivos que podem levar o aluno a não ter interesse em acessar a plataforma, o 

simples fato de não ter o computador ou mesmo um celular moderno. Parece cômica essa 

nossa observação, mas é preciso considerar o aspecto político-social em que esses estão 

inseridos.  

Deve-se compreender que essas plataformas podem contribuir com a aprendizagem ou 

não, porque seu canal de interação só é possível a partir das mensagens que são transmitidas. 

Caso contrário, seria um recurso vazio. Nesse caso, para alguns, mais um recurso didático que 

poderá auxiliar no processo de comunicação e na interatividade entre os alunos. Para outros, 

um meio que, através de suas mensagens, possibilitará aos acadêmicos processos de 

mediação, em que professor e aluno manterão contato diante do que está sendo apresentado 

(KENSKI, 2012). 

Mesmo a formação dos professores apresentando fragilidades formativas em relação 

às TICs, foi questionado aos docentes se estes se sentem preparados para lidar com as TICs 

em sala de aula. De acordo com os dados coletados, segue o Gráfico 6:  

 

Gráfico 6 – Relacionamento dos professores com as TICs 

 
Fonte: Dados organizados pelo pesquisador mediante o questionário aplicado.  

 

 Como pode-se observar, 50% consideram que sim, se sentem preparados, e a outra 

metade diz que não se sentem preparados. Responderam que os maiores problemas em 

relação ao uso são: 

50%50%

SENTEM PREPARADOS

NÃO SENTEM PREPARADOS
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PC VI -1º porque a instituição não oferece muitos recursos tecnológicos para isso, 

por ex. a própria internet nem sempre está disponível; 2º o notebook que utilizo é de 

uso pessoal, a instituição não me fornece; 3º o data-show é pessoal, não há muitos 

no curso; 4º na minha formação não houve um espaço para tal uso, o que aprendi foi 

mediante a colaboração de familiares e colegas de trabalho; 5º na área em que atuo, 

não existe uma plataforma digital para tal fim, até porque faço uso de autores 

clássicos, sendo o livro a melhor ferramenta de trabalho.  

PC XVIII - Quando cheguei na UFG tudo era muito difícil em se tratando de TICs. 

Fui perdendo o estímulo e acabei abandonado o pouco que eu utilizava. A FE não 

tem nem internet eficiente para os professores utilizarem.  

PC XVI - Não tenho formação e nem vivência necessárias para isso.  

PC XII - Conheço o básico sobre computador por exemplo. Sei que há uma vasta 

possibilidade, mas além de não conhecer não temos recursos disponíveis para serem 

utilizados e por isso, talvez, nunca tenha buscado conhecer mais sobre o assunto. 

PC X - Preciso de maior orientação sobre as possibilidades tecnológicas. 

PC XV - Porque sempre podemos melhorar e as tecnologias estão cada vez mais 

obsoletas, sempre com inovações. 

 

Diante dos aspectos apresentados nos trechos, é comum os professores se queixarem 

das estruturas em relação ao trabalho para o uso das tecnologias. Os problemas citados por 

estes são falta de: estímulo em trabalhar com as TICs; oferta de recursos tecnológicos no 

ambiente de trabalho; acesso a uma boa qualidade de Internet; e espaços formativos, para que 

esse debate aconteça. Tornam-se habituais essas queixas, visto que percebemos que a 

implantação das tecnologias nas escolas ou Universidades brasileiras ainda caminha devagar 

em relação aos aspectos apresentados pelos professores e outras fontes que também trazem 

esse tipo de problema como algo característico na maioria dos espaços formativos. A 

modernidade faz com que as pessoas se adequem a elas, mas são muitos os limites existentes 

entre as tecnologias presentes hoje e o acesso em todos os aspectos, seja ele na escola, na 

Universidade, na vida do professor ou, até mesmo, do aluno (BARBERO, 1997). 

Os professores que consideram manter uma boa relação com as tecnologias 

responderam: 

PC XI -Não é uma área pela qual exerça interesse, porém, não deixo de utilizar e, 

quando o faço, com propriedade, mas não fui contemplada com nada em minha 

formação que me preparasse para tal empreendimento. Porém, recorro à auto 

formação visando mesmo, acompanhar o movimento e as facilidades que entendo 

que as TICs promovem.  

PC XII - Porque sou uma professora que está sempre aberta ao uso de tecnologias.  

PC XIII - Não tem como fugir da tecnologia, ela veio para ficar e temos que saber 

inseri-la como ferramenta importante em nossas atividades de docência.  

PC XIX -O mesmo uso cotidiano que faço em casa utilizo em sala de aula.   

PC XV Sim, mas sempre é bom melhorar, e experimentar novos softwares.  

PC XVI - Tenho feito constantes aprofundamentos em termos de estudos (em níveis 

técnicos e pós-doutoramento), participado de eventos, grupos de estudo, bem como 

ofertado inúmeros cursos nessa área.  

 

 Analisando essas falas, percebe-se que os professores reconhecem a importância das 

TICs na educação, mas ainda é preciso, a partir dos estudos teóricos e práticos, apresentar a 

estes que, mesmo as tecnologias fazendo parte de nossa vida, ainda mais no ambiente escolar, 
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quem fará a diferença nas ações que serão executadas com elas será o próprio professor. Isso 

se deve ao fato de ser este quem planeja, traça os objetivos de ensino que precisam ser 

percorridos para que a aprendizagem aconteça, por meio de suas ferramentas de ensino e 

outros.  

Ao observar o relato do PC I, nota-se em sua descrição o não interesse por essa 

temática devido a esses conhecimentos não terem sido agregados à sua formação, buscando 

esse suprir essa lacuna pelo aspecto da auto formação, que muitas vezes, pode levar a 

conceitos que problematizarão a ideia do uso das TICs na educação, numa visão crítica ou 

instrumentalista.  

O fato de as tecnologias acompanharem a tendência do mercado ou sua presença nos 

diferentes espaços das atividades humanas, não significa que essas serão as protagonistas na 

ação do homem frente a elas. Mesmo esse professor considerando que essas têm se evoluído e 

que o uso delas facilita o seu trabalho, ele lança seu conceito instrumental dessa ferramenta e 

não o uso pedagógico dela. Isso é, valoriza-se mais a presença desse instrumento do que a sua 

própria ação frente a elas.  

Quanto às falas dos professores PC XII, XIII, XIV e XV, estas também, ao 

descreverem esses apontamentos, demonstram o desconhecimento do uso pedagógico das 

TICs. O simples fato de se dizer estar aberto às tecnologias e não se poder fugir delas, 

incluindo a correlação do que se faz em casa com a aula demostram que os professores 

formadores carecem de formação teórica e prática sobre as TICs. Consideram somente a 

perspectiva instrumental dessa ferramenta e não as especificidades e atribuições pedagógicas 

alinhadas a elas, a seus conteúdos, objetivos e demais componentes importantes que têm 

relação com a aula, como a sua própria atuação.   

 Partindo dessas falas, nota-se que o simples fato de gostar das tecnologias ou elas 

estarem presentes no mundo não garante mudança alguma no ambiente das Universidades e 

tão menos na rotina da escola. O que faz a diferença nesses ambientes são as relações sociais 

construídas entre alunos e professores, que permitem a troca de experiência, a reflexão entre o 

ensinar e aprender, a mediação que o professor estabelece em suas aulas para que os alunos 

construam, a partir de suas estruturas mentais e o processo de interação, o conhecimento 

(VIGOTSKY 2007).  

Assim como os instrumentos tecnológicos podem ser considerados por alguns como a 

melhor ferramenta criada pelo homem, observa-se que, mesmo ela alcançando os melhores 

mercados informacionais, sem a ação mediadora dele, se tornará mais “uma mera máquina de 

escrever moderna”, não conseguindo substituir a inteligência humana.  
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No que se refere à fala do P. XVI, este tem conhecimento sobre as TICs, pois o seu 

percurso formativo lhe favoreceu esse conhecimento, podendo este se diferenciar dos demais 

professores pelos conhecimentos que a área temática possa lhe fornecer.  

Nesse caso, a formação para o uso das TICs quanto ao que se tem discutido acerca das 

próprias diretrizes do curso de Pedagogia ou Políticas de formação de professores não tem 

sido uma das prioridades, mas sim em partes em documentos previstos nestes que 

regulamentam que uma parte da formação deve favorecer conhecimentos aos meios 

comunicacionais e seus instrumentos de linguagem. 

 

4.3 A Visão dos Acadêmicos acerca da Formação para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

 A análise da visão dos acadêmicos na perspectiva do que esses adquiram ao longo do 

curso e também na disciplina de Educação, Comunicação e Mídias – que é a responsável pela 

interlocução entre a teoria e a prática dessa temática – auxiliará na compreensão da efetivação 

ou não das TICs para o exercício desses na Educação Básica, principalmente na fase em que 

esses profissionais são habilitados para atuarem.  

 A criança, nos primeiros contatos com a escola, passa a maior parte do tempo com o 

Pedagogo, profissional esse responsável pela sua formação intelectual. Além disso, muitos 

desses profissionais em início de carreira colocam em prática aquilo que aprendem na 

Universidade: as teorias, as metodologias, os métodos. Como afirma Tardif (2013, p. 57), a 

construção do profissional docente se dará a partir da aprendizagem e do trabalho que “passa 

por uma escolarização mais ou menos longa, cuja função é fornecer aos futuros trabalhadores 

conhecimentos teóricos e técnicos que os preparem para o trabalho”.  

As pessoas não nascem prontas e acabadas, elas se constroem mediante as 

experiências que vivenciam, com os aspectos formais da profissão e a troca de experiência 

com aqueles que estão há mais tempo nesse trabalho. Tardif (2013) ainda considera essa 

relação um ato em que o trabalhador se familiarizará com o seu ambiente de trabalho, que 

possibilitará assimilações entre o que aprendeu e os saberes necessários com a profissão, as 

experiências em suas atividades diárias. 

 Pimenta (2011, p. 62) diz que “a identidade do professor é construída ao longo de sua 

trajetória como profissional do magistério”. Espera-se que os saberes adquiridos ao longo do 

processo formativo sejam meios que possibilitem ao egresso em Pedagogia relacionar as 

teorias estudadas com os desafios dos alunos na educação básica hoje. É comum o egresso 

sair da universidade e, ao encarar o exercício de sua profissão como docente, demostrar 
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insegurança naquilo que ainda é novo e não foi experienciado por ele, somente no espaço 

formativo do Estágio Supervisionado e ainda em um curto tempo.  

 No entanto, “os conhecimentos que constituem a base formativa dos futuros 

professores, têm por finalidade permitir que estes se apropriem de instrumentais teóricos e 

metodológicos para a compreensão da escola, dos sistemas de ensino e das políticas 

educacionais” (PIMENTA, 2011, p. 102). Porém, se o curso não oportuniza esse paralelo 

entre a formação do Pedagogo com as TIC e os instrumentos teóricos e metodológicos, torna-

se mais um ponto limitador dessa formação. 

Na primeira etapa da pesquisa com os acadêmicos, esses foram questionados se nas 

diversas situações do dia a dia acadêmico utilizam ou não recursos tecnológicos para a 

realização de trabalhos e outros afins? Ao analisar essa primeira questão, pontua-se que, de 

acordo com as respostas, 121 dos acadêmicos participantes utilizam notebook, celulares, 

tablets e outros artefatos tecnológicos para se comunicar e nos trabalhos acadêmicos. Tarefas 

assim exigem destes pelo menos um domínio técnico das ferramentas, uma vez que a grande 

maioria lança mão de editores de textos para produzir os materiais pedidos pelos professores, 

como trabalhos escritos, seminários e outros.  

 

AC/04 FE -Em meu dia a dia utilizo o celular, o computador do meu trabalho e casa, 

mas as atividades acadêmicas realizo em casa.  

AC/10 FE -Costumo utilizar o celular como fonte de pesquisa, e, também, o 

notebook.  

AC/20 REJ - Utilizo o celular e o notebook para as atividades acadêmicas.  

AC/23 REJ - Sempre uso o computador em minha casa e o da biblioteca.  

AC/05 CAC -Utilizo o computador de casa para os trabalhos acadêmicos e também 

do meu emprego quando as coisas ficam muito apertadas.  

 

 Muitas vezes, os saberes que estes carregam destes instrumentos são tácitos, 

experienciados com o tempo, ao manusear estes recursos para a sua exploração. Nas falas, 

percebe-se que estes utilizam os instrumentos tecnológicos como executores de tarefas e não 

para uso pedagógico de situações para aplicarem à escola. No entanto, deve-se entender que 

as tecnologias não foram criadas especialmente para a educação, apropriam-se delas para 

eventuais tarefas, como: digitação de trabalhos acadêmicos, pesquisa na Internet e outros 

(KENSKI, 2012).  

Com o surgimento da Internet, algumas tarefas que o homem participa foram 

meramente transferidas de um artefato para outro. Por exemplo, se antes as máquinas de 

escrever – datilografias – eram utilizadas na elaboração de documentos e outros, hoje essa 

ferramenta é substituída pelo computador, com os softwares de editores de textos. Caso o 

usuário, no final da redação do documento, apresentasse erros, o texto tinha que ser refeito, 
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não atribuindo as funcionalidades que os editores de textos digitais permitem atualmente, a 

funcionalidade de apagar e partir da palavra que precisa ser revisada para não comprometer o 

documento.  

Sendo assim, os artefatos tecnológicos associados ao dia a dia do homem possibilitam 

a estes a incorporação das tecnologias pelas suas próprias características e necessidades de 

cada usuário. Se antes as pesquisas Universitárias levavam tempos devido a inúmeras 

consultas em livros impressos e outros materiais, na atualidade, com os recursos midiáticos, 

tem-se acesso a materiais virtuais que permitem o conhecimento mais elevado por meio de 

obras não somente em nosso idioma, mas em outros, apresentando a diversidade cultural 

existente no mundo (CASTELLS, 2016). 

A comunicação encontra-se presente em todos os espaços da convivência humana, seja 

por meio da oralidade, da escrita ou desse mundo digital, a partir da Internet e seu conjunto de 

instrumentos. As tecnologias existentes hoje na sociedade e na vida acadêmica dos estudantes 

auxiliam nas tarefas, facilitando o armazenamento de dados, “como uma memória externa, e 

de transmitir e compartilhar com outros as informações, experiências, conselhos etc.” (COL; 

MONEREO, 2010, p. 18), que a nossa mente humana não consegue armazenar.  

Ao longo da formação acadêmica, como foi visto em passagens anteriores neste 

trabalho, foi mencionado por alguns professores que estes, em suas aulas, fazem a 

interlocução referente às discussões sobre as TIC. Ao questionar os acadêmicos do curso 

sobre essa questão, se as disciplinas que estudaram ao longo de sua formação no curso de 

Pedagogia dão margem ou não a estudos voltados para o uso das TIC, como prática 

pedagógica voltada para a prática escolar ou ensino informal, os resultados apontaram que 71 

dos acadêmicos responderam que conseguem trabalhar com as tecnologias mediante a 

discussão dos professores. Contudo, 54 destes responderam que não participaram de 

momentos formativos sobre TIC com os professores. 

Nesse caso, considera-se um número relevante de alunos que afirmam não ter 

participado dessas discussões. Entretanto, vale ressaltar que esses alunos, no momento da 

aplicação do questionário, ainda não tinham cursado a disciplina de Educação, Comunicação 

e Mídias do 8º período. Por outro lado, os resultados indicam que a discussão nos cursos de 

Pedagogia da UFG sobre TIC ainda se concentra muito nessa disciplina, o que não significa, 

porém, que os alunos formem com uma aprendizagem suficiente sobre o assunto. Gatti (2009) 

aponta que a maioria dos licenciados saem dos cursos sem domínio em relação aos saberes 

sobre as tecnologias e em relação a como lidar com elas.  
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Segundo Gatti (2019, p. 67) para que o professor saiba lidar com as tecnologias é 

preciso uma “renovação pedagógica [...] assegurando o foco na aprendizagem dos alunos e 

incorporando as tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base 

nacional comum dos currículos da educação básica”. A partir disso ele terá uma formação 

reflexiva quanto ao uso.  

 As Universidades nesses últimos tempos têm investido em plataformas que 

possibilitam comunicação com seus acadêmicos. Ao se perguntar aos acadêmicos do curso se 

os professores se comunicam com estes ou não a partir de Plataformas digitais, 

disponibilizando materiais e outros, promovendo a divulgação da disciplina, 108 acadêmicos 

disseram que os professores utilizam as plataformas e descreveram a dificuldade apresentada 

pelos docentes em explorá-las.  

AC/04 FE -Sim, alguns professores costumam utilizar o Dropbox. 

AC/01FE - Os professores utilizam o Sigga para disponibilizar atividades da 

disciplina e outros arquivos. 

AC/10 FE -Apenas dois professores utilizam o Dropbox com a finalidade de 

disponibilizar textos, apresentar o plano de disciplina, atividades em geral. 

AC/20 REJ -Os professores têm costume em utilizar o Sigaa, E-mail, WhatsApp 

(falta palavra) se comunicar conosco sobre a disciplina. 

AC/23 REJ - Eles utilizam o SIGAA para postar atividades relacionados à disciplina 

e também o e-mail 

AC/05 CAC -Os professores utilizam o e-mail e o Sigga. 

 

 As plataformas utilizadas somente de forma instrucional por alunos e professores não 

geram nenhum efeito sobre a aprendizagem dos acadêmicos que estão em formação 

universitária para exercer a profissão. Ações como essas mediadas por uso de Plataformas 

baseadas nas características de Moodle devem proporcionar uma interação de construção, que 

conduza o estudante ao produto do conhecimento e que “busque formar um sujeito crítico e 

inovador” (BEHRENS, 2013, p. 93).  

 As atividades devem permitir que o professor Universitário estabeleça com os 

acadêmicos, no uso dessas plataformas, “projetos que provoquem um estudo sistemático, uma 

investigação orientada, para ultrapassar a visão de que o aluno é produto e objeto, e torná-lo 

sujeito produtor do próprio conhecimento” (BEHERENS, 2013, p. 93). Se estes não 

aprenderem a lidar com as funcionalidades da plataforma, torna-se obsoleto o seu uso entre a 

comunidade acadêmica.  

Diante das investigações feitas nessa primeira etapa da aplicação do questionário, foi 

perguntado se estes já participaram ou não de atividades com uso de softwares voltados para a 

aprendizagem dos alunos para serem aplicados à escola e se se consideram preparados ou não 

para lidar com as TICs em sala de aula, pós-formação. Dos acadêmicos, 31 responderam ter 

participado de situações que permitiam esse contato com atividades relacionadas aos 



 
 

111 

softwares e os conteúdos da escola, enquanto 94 apontaram que não. Esses dados foram 

complementados com a questão sobre estes se sentirem preparados para lidar com as 

tecnologias em sua futura atuação docente. As respostas obtidas foram: 61 acadêmicos não se 

sentem preparados para lidar com as TICs em sua atuação como professor na Educação 

Básica e 49 dos estudantes se consideram capazes.  

Essa insegurança apresentada por estes acadêmicos gera incertezas e insatisfações no 

que se refere ao trabalho docente e a toda atividade que requer o esforço de alguma habilidade 

a mais. Tardif (2013) aponta que, quando o professor em início de carreira começa seu 

trabalho docente na escola, seja este iniciante também na profissão de professor, manifesta 

ações que conseguirão resolver todos os problemas presentes ali em sala de aula. Estes 

acreditam que o processo de ensino e aprendizagem acontecerá de forma natural, será gentil, 

paciente com os alunos etc.  

Após descobrir que esse espaço não é da forma como imaginava, começam a surgir 

dúvidas, questionamentos para solucionar determinados problemas, quais instrumentos, 

técnicas, métodos, recursos didáticos utilizar para que os alunos desenvolvam. Tardif (2013, 

p. 87) relata que “se observa a delimitação dos territórios de competência e de atuação do 

professor”. Com o tempo, este começa a observar que a sua formação carece de alguns 

fragmentos que não foram preenchidos na lacuna da primeira formação, sendo o espaço 

formativo o contexto da sala de aula, leituras, cursos de formação continuada e outros para 

suprir aquilo que não foi aprendido com a formação inicial.  

Gatti (2019, p. 128) pontua a falta de contextualização do que se pede nos documentos 

do MEC com as literaturas estudadas ao longo do percurso formativo do professor. A autora 

assegura que os documentos precisam de uma adequação entre as múltiplas facetas da 

realidade da formação nacional com a falta de embasamento que as sustentam. De fato a 

formação para as tecnologias exigem “um conjunto de diretrizes próprias às demandas do 

mercado neoliberal. Trata-se assim de interesses de ordem econômica que se impõem às ações 

educacionais” (ECHALAR et al., 2015, p. 18). Isso faz com sejam retomados modelos 

anteriores da educação na qual os tempos hoje requer uma nova postura diante destes 

instrumentos. O uso das TICs e seus instrumentos sem fundamentação pedagógica apropriada 

gera uma falsa contribuição a educação.  

Nesse caso, para análise acerca dos acadêmicos da disciplina de Educação, 

Comunicação e Mídias sobre os conhecimentos adquiridos e também como ocorria a 

formação destes para as TICs na disciplina, inicialmente foi questionado se o professor da 

disciplina de Educação, Comunicação e Mídias tem costume de ministrar aulas no laboratório 
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de informática ou outros espaços que contenham mídias. Existem diferenças entre a sala de 

aula comum e o laboratório durante a ministração da aula? Os acadêmicos consideram que: 

 

AD/18 FE - As aulas são ministradas na sala de aula, com discussões teóricas sobre 

o conceito de indústria cultural. 

AD/19 FE - Professor não faz uso do laboratório de informática, as aulas são 

ministradas na sala de aula, sendo as discussões teóricas. 

AD/01 REJ - Não tem costume, as aulas são dialogadas com debates sobre o 

conteúdo. Existe diferença entre as aulas teóricas e práticas no laboratório, visto que 

é praticando em contato direto com equipamento que aprendemos a utilizá-lo da 

melhor forma e usar esse aprendizado posteriormente 

AD/08 REJ -A professora não utiliza o laboratório de informática, mas o de mídias 

que é a sala da disciplina. Ela utiliza vários recursos, além das metodologias 

didáticas. 

AD/01 CAC - Durante o semestre só utilizamos o laboratório de informática apenas 

uma vez com a professora da disciplina de mídias. 

AD/08 CAC - Utilizamos o laboratório de informática somente para uma aula de 

Educação, Comunicação e Mídias com a finalidade de aprendermos nesse dia 

especificamente sobre jogos educativos e sites de pesquisa. 

 

 Em relação às falas apresentadas pelos acadêmicos, os professores fazem uso da sala 

de aula comum, exceto o que relata AD/08 (REJ), que menciona o acontecimento das aulas no 

laboratório de mídias. Esse laboratório é composto por instrumentos, onde os alunos têm 

contato com computadores, TV, data-show e outros. Ao frequentar esse espaço, o acadêmico 

relata que o professor utiliza vários dos recursos presentes. 

 No entanto, os acadêmicos tiveram pouco contato na própria disciplina com o 

laboratório de informática. Mesmo alguns apontando a participação em uma só aula, ainda é 

insuficiente mediante as exigências dos documentos norteadores do MEC, diante do que a 

literatura educacional a respeito das TIC aparenta, uma vez que estes manifestaram sentir-se 

com um conhecimento incipiente para utilizar tecnologias nas aulas devido à falta de 

formação.  

A presença do acadêmico no laboratório de informática se deve aos computadores. 

Estes fornecem ferramentas de trabalho apropriado ao uso das diversas linguagens, não só no 

meio comunicativo da criança ou adulto, mas o enriquecimento das experiências norteadas 

por estes, sendo um “laboratório no qual experimentar a manipulação de variáveis ou como 

uma ferramenta para construir conhecimento por meio da interação” (COLL; MONEREO, 

2010, p. 39), sejam elas formadas entre homem-máquina ou as próprias interações sociais por 

meio das redes.  

O uso do laboratório de informática no aspecto formativo pode promover de melhor 

forma os conteúdos estudados ao longo da formação do pedagogo formação, sejam eles 

pedagógicos, que estes permitiriam a relação entre o contexto teórico-metodológico e os 
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processos de ensino, “adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano e demonstrar 

domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da 

aprendizagem” (GATTI, 2019, p. 70).  

Questionou-se ainda se os acadêmicos consideram a mencionada disciplina importante 

para a sua formação acadêmica. Ela deveria estar no último período do curso ou não, ou 

deveria haver mais momentos para a aprendizagem e discussão de TIC ou não? Os 

acadêmicos da disciplina responderam que:  

 

AD /29 FE - Considero acreditar que esta disciplina poderia ser oferecida no início do 

curso, uma vez que ampliaria o lado crítico em relação às TIC e a própria formação. O 

último ano com essa disciplina limita o aprofundamento devido à sobrecarga do TCC  

AD/ 32 FE - Considero muito importante devido ao ato de contribuir com a minha 

monografia sobre a área de mídias. Acho que deveríamos ter mais acesso a 

aprendizagem e discussões da TIC.  

AD/04 FE - Sim, a discussão sobre as TIC não deveria se limitar apenas a uma disciplina 

específica, portanto é bom estudá-las envolvendo em todas as disciplinas. A disciplina 

antes ou durante o primeiro ano de estágio obrigatório (5º e 6º período)  

AD/09 REJ - Seria sim importante para nossa formação, devia haver mais momentos, 

sim, pois seria bom para a nossa aprendizagem e mais conhecimento.  

AD/10 REJ - Considero sim, acho que deveriam ter mais momentos para a discussão e 

que ela fosse ministrada antes do final do curso, pois nos auxiliaria muito em outras 

disciplinas  

AD/15 REJ - A disciplina é importante, porém o tempo é curto para o conhecimento em 

relação às TICs. 

AD/08 REJ - Considero sim, acho que deveriam ter mais momentos para a discussão e 

que ela fosse ministrada antes do final do curso, pois nos auxiliaria muito em outras 

disciplinas.  

AD/01 CAC - A disciplina é muito enriquecedora à minha formação. A mesma deveria 

ser ofertada nos primeiros períodos, assim aproveitaríamos mais e aprenderíamos mais.  

AD/02 CAC - Considero a disciplina, em ponto de vista considero que ela deveria ser 

ofertada no início do curso, isso facilitaria muito na produção e elaboração de trabalhos.  

AD/08 CAC -A disciplina é de extrema importância devido aos avanços que as 

tecnologias vêm tendo. Pela centralidade das mídias no mundo moderno devemos ter 

mais acesso às TIC quanto antes.  

AD/09 CAC- Com certeza é importantíssima para a minha formação e infelizmente foi 

ofertada no último período. Deveria ser ofertada em outros períodos.  

 

Diante das respostas dos acadêmicos sobre a importância dessa disciplina como 

aspecto formativo em sua profissionalização docente, estes manifestam a ideia de que esse 

assunto deveria percorrer por todo o curso, não sendo a disciplina o único compêndio de 

informações e conhecimentos acerca dessa temática.  

Estes também apontaram que mantivessem a proposta das disciplinas, que essa fosse 

ofertada no início da formação no curso de Pedagogia. Desse modo, estes poderiam lançar 

mão de novas alternativas de trabalho e pesquisa, por exemplo, no Estágio Supervisionado 

Obrigatório da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para que assim, se 

praticasse em relação ao uso das tecnologias na escola.  
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Os acadêmicos também sugeriram que os momentos formativos no que diz respeito às 

TICs não se limitassem somente às disciplinas, mas que a sua oferta pudesse atender outras 

modalidades também do percurso formativo ser em tempo limitado, aligeirado na qual requer 

mais tempo para que tanto o acadêmico, quanto o professor adequem a principal necessidade 

dessa formação.  

Os apontamentos feitos pelos acadêmicos demostram a carência sentida por estes, ao 

longo do seu percurso formativo, sobre a importância da disciplina para a sua formação 

acadêmica. Essa fragilidade será sentida e produzida quando estes forem para a docência e 

perceberem as lacunas existentes entre o diálogo feito na Universidade e a prática pedagógica 

da escola (TARDIF, 2013).  

“As tecnologias digitais introduzem uma nova dinâmica na compreensão das relações 

com o tempo e o espaço [...] o mundo se acelera, o avanço frenético das descobertas 

científicas impulsionam a produção” (KENSKI, 2014, p. 27) e também o consumo em relação 

à nova forma de vida que se espera com os meios de comunicação e linguagem. Isso tem feito 

com que as Universidades repensem suas políticas, seu currículo, a postura do novo professor 

para atender a esse mercado de trabalho que na mesma hora inclui, ele exclui por este não 

dominar determinadas habilidades.  

Os acadêmicos consideram ou não as TICs importantes no contexto educacional? Qual 

a concepção deles acerca das TICs na escola? Os futuros egressos em Pedagogia responderam 

que:  

AD/02 FE - Sim considero importante, pois vivemos em uma sociedade onde a 

tecnologia está cada vez mais desenvolvida, por isso precisamos desenvolver o uso 

consciente das TICs para promover uma verdadeira inclusão digital.  

AD/22 FE - É importante devido ao fato delas estarem presentes na vida dos alunos 

dentro e fora da escola. Portanto é quase impossível ignorá-las como se elas não 

existissem para os alunos, inclusive incluindo e ensinando sobre as TIC, pois assim 

garantiriam mais segurança ao lidar com elas, sabendo usar de forma correta. Incluir 

as TICs na escola não é apenas utilizá-las em tarefas, mas sobre elas também. 

AD/22 FE - Considero importante o uso das tecnologias na escola. Mas, apesar de 

serem muito utilizadas pelas crianças fora dela, elas não são educadas na escola para 

receber as informações e pouco utilizadas nas instituições escolares.  

AD/11 REJ Considero muito importante, ainda mais no contexto social atual em que 

estamos vivendo. Nas escolas, as TIC trazem vários recursos didáticos, que tornam 

mais fácil a aplicação do currículo. 

AD/05 CAC - Sim, importante, pois estão presentes no cotidiano dos alunos, sendo 

uma forma de prender a atenção deles em sala de aula.  

AD/23 CAC - Considero importante, pois, é um instrumento que auxilia no 

desenvolvimento educacional cultural e social. Na escola acredito que não são bem 

relacionadas devido à modernidade. 

 

 Analisando as falas dos acadêmicos, estes são unânimes em reconhecer a importância 

das TICs para a escola, mas diante das falas, alguns conceitos atribuídos ainda necessitam ser 
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bem trabalhados para uma formação sólida a respeito do tema. Os estudantes AD/02 (FE) e 

AC/22 (FE) apresentam em suas falas conceitos importantes em relação às tecnologias com o 

papel do professor e do aluno, frente a eles em uma visão crítica, voltada a uma política na 

qual ambos saibam relacioná-las a importância desta no ambiente escolar.  

 Já os demais acadêmicos manifestam, em suas descrições, a falta de uma consciência 

crítica quanto às TICs, formando um conceito simplista sobre elas, uma vez que esse uso deve 

proporcionar uma reflexão ativa, coletiva, capacitando alunos e professores não apenas para 

lidar com as exigências do trabalho, afirma Kenski (2012), mas que permita a produção e 

manipulação das informações para um debate crítico diante dessa realidade presente na escola 

e no mercado de trabalho.  

 Isso também cabe ao processo de inclusão entre alunos, professores e sociedade em 

geral, em aprender a lidar com essas ferramentas tecnológicas em distintos setores de 

trabalho, os quais também devem permitir, conforme Castells e Cardoso (2005, p. 230), 

condição “acessível e adequada à realidade [...] nossa economia local e regional, 

aproveitaremos o conhecimento local oriundo de nossas universidades e escolas, e 

compartilharemos os conhecimentos” em relação aos instrumentos tecnológicos presentes 

antes e hoje.  

 Portanto, analisando essas falas, percebe-se que os acadêmicos ainda necessitam se 

apropriar de alguns conceitos ligados à TIC para aplicá-los à sua formação. Ainda carregam 

em suas falas conceitos associados ao que autores como Peixoto e Carvalho (2014) 

consideram relacionados aos aspectos deterministas da formação e também instrumental, ao 

tentar incorporar as tecnologias pelo fato destas se encontrarem presentes em sociedade, sem 

pensar no contexto pedagógico e na ação do professor que fará a diferença a partir do seu 

planejamento.  

 Foram questionados se a disciplina de Educação, Comunicação e Mídias oferecida 

pela Universidade hoje favorece condições ou não para que os acadêmicos obtenham boa 

compreensão sobre as TICs. Quais seriam os possíveis caminhos para vencer os limites dessa 

formação e os possíveis caminhos para que haja uma formação consciente a respeito das TICs 

dentro da Universidade? Estes consideram que:  

 

AD/04 CAC - O curso poderia rever a sua carga horária para que assim pudéssemos 

compreender melhor e aprender mais sobre as tecnologias  

AD/10 CAC - Oferece sim condições, só que seria melhor no começo e não no fim 

do curso, pois poderia ser utilizada em projetos para estágio.  

AD/01 REJ - Essa disciplina oferece condições para que tenhamos uma boa 

compreensão das TIC, mas, em um período é pouco para o tamanho da importância 
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da importância de educar para as tecnologias. A mudança do PPC do curso de 

Pedagogia seria uma alternativa, investimentos para formar professores na área.  

AD/11 REJ - A disciplina oferece condições sim apesar de poucos recursos e do uso 

apenas da sala de mídias, que muitos dos instrumentos encontram-se inoperantes.  

AD/12 FE - Apenas uma disciplina é pouco para compreendermos as TIC, visto que 

é algo novo com tamanha proporção. Um dos caminhos seria reavaliar a grade dos 

cursos de licenciatura, assim como também oferecendo mais debates sobre a 

inclusão de pessoas com deficiência, que não tive acesso durante a graduação. 

AD/22 FE - A disciplina deveria ampliar as discussões para como são usadas na 

prática, parece um pouco distante da realidade encontrada em sala de aula. Deveria 

ter sugestões de conteúdos infantis que podem ser aliados às teorias e usadas no 

trabalho docente após a formação na Faculdade de Educação  

 

 As respostas apontam as visões dos acadêmicos em relação à formação recebida de 

acordo com a disciplina oferecida pela Universidade para as discussões e debates formativos 

acerca das tecnologias. Para os futuros docentes do curso de Pedagogia na Unidade de Catalão 

da UFG, estes apontam que a disciplina apresenta fragilidades quanto ao pouco tempo 

formativo no que se refere à carga horária prevista para formar o conhecimento em 

tecnologias e que esta precisa articular esta discussão com disciplinas como estágio, podendo 

esse conhecimento ser apresentado nos primeiros momentos do curso.  

 Na Unidade de Jataí, os acadêmicos que cursam essa disciplina também apontam o 

tempo formativo como um fator limitador desse conhecimento sobre as TICs, destacando a 

importância de se discutir a formação do professor para as tecnologias no PPC. Um dos 

acadêmicos aponta os poucos recursos explorados na disciplina e que estes, então, sairão sem 

um conhecimento mínimo das demais tecnologias existentes e seu uso. Muitas vezes, os 

recursos presentes nas Universidades encontram-se obsoletos, distantes até mesmo da 

realidade do acadêmico do curso de Pedagogia.  

 Em Goiânia, na Unidade da UFG, os acadêmicos apontaram que com apenas uma 

disciplina é incipiente a compreensão da complexidade das TICs, visto que para alguns pode 

ser algo novo no qual na sua visão ela apresenta isso como uma discussão do momento, 

demonstrando desconhecimento em relação à história das tecnologias em seu contexto 

histórico-social. Outro ponto de vista mencionado pelos acadêmicos da UFG-FE é a 

descontextualização da disciplina de Educação, Comunicação e Mídias, com os conteúdos de 

ensino para a Educação Básica. Pontuam que as realidades se desencontram quanto ao que se 

apresenta a teoria com o ambiente de sala de aula.  

 Sendo esses aspectos já enunciados ao longo desse trabalho, esses surgem novamente 

e precisam ser evidenciados, uma vez que somente uma disciplina, na qual os conhecimentos 

são fragmentados e a ementa exige um compêndio de debates e discussões sobre Educação, 

Comunicação e Mídias e sua carga horária é um fator limitador dessa formação é preciso 
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estudar quais as prioridades das Diretrizes do curso de Pedagogia em relação para qual tipo de 

sociedade tem formado diante de suas exigências presentes em seu documento.  

 Isso faz com que os acadêmicos questionem a sua formação, sua atuação como 

profissional docente e função mediante as demandas presentes na sociedade diante da sua 

função. Ao discutir as TICs, essa não vem sendo uma prioridade nos documentos do MEC, 

nos cursos de formação do pedagogo da UFG. Nesses cursos, apenas tem se acrescentado uma 

disciplina para que os acadêmicos obtenham pelo menos noções acerca dos principais fatores 

importantes desse debate. 

 

4.4 Os Limites e as Possibilidades do Processo Formativo das Tecnologias da 

Informação e Comunicação  

 

 Este tópico discute os limites e possíveis caminhos que podem ser tomados para que a 

Universidade possa lançar mão de possibilidades que oportunizem a formação do novo 

professor para as TICs.  

Frente aos limites aqui expostos sobre a formação do novo professor para as TICs e os 

velhos problemas existentes, como a identidade do curso de Pedagogia que não prioriza essa 

formação, havendo somente uma disciplina, torna-se incipiente formar professores para um 

assunto complexo diante da ementa, dos conteúdos de ensino e outros aspectos que esta 

pesquisa envolve. Surge a necessidade de se pensar na formação dos professores para as TICs, 

buscando um novo cenário e também um currículo.  

Mesmo a UFG investindo em estruturas, suportes pedagógicos para ampliar a 

formação dos professores e sua comunidade para as TICs, ainda tem sido insuficiente, pois 

nem todos dispõem das condições para participar, devido à carga horária de trabalho. Muitas 

vezes, esta se divide no ensino, extensão e pesquisa, fora a logística dos espaços de formação 

em que são oferecidos esses cursos, que foge da realidade de cada regional ao se descolar, por 

exemplo, até a capital para se qualificar.  

 Da mesma forma em que houve a necessidade de se preparar a sociedade para o 

consumo do livro, do papel e do lápis, é preciso pensar na inserção das tecnologias para esse 

novo tempo e essa nova geração. As tecnologias, em cada época, obtiveram o seu valor e o 

seu significado. Hoje, com o aprimoramento dos meios de linguagem aos processos 

comunicacionais, é preciso pensar nela, não como uma repetidora de velhas técnicas, mas 

como uma possibilidade para que alunos, professores e demais agentes da escola e da 

Universidade ampliem seu conhecimento. Por conseguinte, façam uso desses instrumentos, 
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pensando em seu valor pedagógico, assim como outros setores ampliaram a sua forma de 

trabalhar, melhorando sua estrutura, a exemplo do setor bancário, dos restaurantes e outros 

(VALENTE, 2013).  

 Nesta pesquisa, entendeu-se que a efetivação das tecnologias ainda não aconteceu 

devido às fragilidades curriculares presentes no curso de Pedagogia, desde a sua origem, com 

a crise de identidade formativa. Autores como Pimenta (2011) demonstram que se desconhece 

a relevância social do curso de Pedagogia segundo as pesquisas que vem fazendo de longa 

data sobre essa Ciência.  

 De fato, também que os limites perpassam historicamente pelas políticas públicas 

reformistas, com as quais, muitas vezes, se pensa em modicar a educação de fora para dentro, 

de cima para baixo, sem reflexão sobre o papel do professor e sua atuação nesse processo que 

vem sendo criado ao longo do tempo. Exemplo disso é o manifesto dos pioneiros, cuja 

preocupação entravava em não formar bons professores, mas, sim, modificar o contexto 

político-educacional deixado por outros (GATTI, 2019). Enquanto esses limites estiverem em 

evidência, tornar-se difícil encontrar o perfil ideal de professor, em que suas associações 

políticas muitas vezes mão se pensa nessa questão.  As condições ideais dessa formação 

necessitam perpassar pelas ideias a quem o curso de Pedagogia necessita formar: especialistas 

da educação ou docentes da educação? Após isso, sua relação com as tecnologias.  

 Sendo está carente em apontar o seu real significado acerca dos seus princípios 

formativos em relação ao papel do Pedagogo para a docência, espera-se deste a 

contextualização dos diferentes assuntos abordados na educação a partir da 

interdisciplinaridade. Nesse caso, há uma necessidade do diálogo entre as disciplinas para se 

formar o professor, não de maneira fragmentada, mas a partir das áreas temáticas do 

conhecimento, para que, portanto, se possa buscar o conceito ideal de professor para atender a 

educação.  

 Assim feito, poderá haver a possibilidade para que o Pedagogo consiga inserir em sua 

prática a relação entre os meios comunicacionais e os novos instrumentos de linguagem 

presentes hoje, com os processos didático-pedagógicos em domínio das tecnologias de 

informação e comunicação com a aprendizagem.  

 Para que o professor insira as tecnologias na aula, é preciso oferecer condições a ele, 

pois na pesquisa as queixas foram a necessidade de uma boa Internet, sendo alguns materiais, 

como notebooks e projetores digitais, adquiridos dos provimentos dos próprios docentes, 

sentindo-se estes desmotivados pelos seus registros. Diante dessas dificuldades, é comum o 

professor utilizar aquilo que já é de costume, visto ser ele quem dá condições à aula conforme 
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os recursos que este tem em suas mãos. O professor tem sido responsável por planejar, 

executar, coordenar, avaliar atividades de ensino, produzir pesquisa e outros. Frequentemente, 

seu trabalho é limitado pela racionalização técnica de executores de tarefas.   

 Acredita-se que, partindo de Valente (2013, p. 43), 

Para que essas tecnologias estejam integradas às atividades curriculares é preciso 

implantar mudanças em políticas, concepções, valores, crenças, processos e 

procedimentos que são centenários e que certamente vão necessitar de um grande 

esforço dos educadores e da sociedade como um todo.  

 

 O primeiro quadro-negro, o livro didático, o papel, o lápis e outros instrumentos que 

fizeram parte dessa construção histórica da educação. Agora vem se discutindo um novo 

papel em inserir os instrumentos da linguagem digital na aula. É necessário colocar em 

evidência esse debate, sendo os professores responsáveis pela efetivação de práticas na escola.  

De fato, é comum os professores sentirem dificuldades em lidar com as tecnologias na 

aula em razão da não formação adequada ao longo de seu percurso formativo ou espaços para 

que esse debate em seu trabalho docente aconteça para o aprimoramento do conhecimento 

reflexivo quanto ao uso delas – nesse caso, os meios comunicacionais de linguagem presentes 

hoje (VALENTE, 2013). Para que professores e acadêmicos tenham condições de inserir a 

tecnologia na aula, é preciso oportunizar condições de trabalho, que requerem melhorias na 

infraestrutura de Universidades e, até mesmo, da escola para receberem tais instrumentos 

tecnológicos para seu uso. Kenski (2012) considera que a arquitetura de muitos espaços de 

ensino condena o tipo de currículo e a concepção pedagógica que ela entende.  

Se a arquitetura das escolas e os espaços da sala de aula nos falam de uma educação 

em que se privilegia o ensino, os tempos das escolas vão reforçar essa minha tese, 

porque o tempo nas salas de 50 ou mais alunos é determinado, curto e finito. Um 

tempo curto demais para que todos possam falar ou dizer o que pensam. Um tempo 

em que não há como debruçar-se sobre a informação, refletir e posicionar-se 

criticamente, apresentando suas reflexões para os que frequentam a mesma sala de 

aula. Um tempo que precisa ser gerenciado pelo professor para poder transmitir a 

informação, encaminhar exercícios, corrigir, tirar dúvidas e avaliar (KENSKI, 2012, 

p. 108). 

 

 Essa não é somente a realidade de escolas, mas das salas de aula Universitárias que 

comportam um número grande de alunos em um espaço pequeno para que recebam uma boa 

formação. Sendo a Universidade responsável por formar pessoas para o mercado de trabalho e 

que considera aspectos técnicos e humanizados, é preciso colocar em evidência o perfil de 

sociedade que ela atende e, inclusive, pretende formar. Hoje, segundo Castells e Cardoso 

(2015), a sociedade perpassa por uma estrutura qual está, encontra-se baseada em redes 

operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica, 
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em redes digitais, cujas estas tomaram conta da comunicação e da forma de interação das 

pessoas com o mundo que as cerca. 

Desse modo, é preciso pensar em um currículo que atenda as perspectivas dessas 

novas estruturas comunicacionais de linguagem, uma vez que a formação do professor requer 

conhecimento ao lidar com uma nova estrutura tecnológica na administração do espaço e 

tempo, seja nas salas de aula da Universidade, seja para lidar com a escola. As atividades do 

professor devem ser potencializadas para além do que é feito hoje. Percebem-se formas 

limitadas tanto do tempo do aluno em aprender, quanto do professor em ensinar, sendo que a 

tecnologia é uma possibilidade de ferramenta para que o professor faça uso de espaços 

colaborativos de trabalho, assim como manuseie seus recursos.  

A Licenciatura precisa ter em seu escopo um mapa de recursos que o professor possa 

lançar mão em sala para aperfeiçoar sua prática e contribuir efetivamente para um 

aprendizado mais sistematizado do aluno. 

Em relação ao processo de conectividade das Universidades com o mundo, essas têm 

criado condições para que os acadêmicos estejam conectados às redes de acesso à pesquisa 

que a Internet proporciona, como o sistema EDUROAM. Presente também na UFG, o 

EDUROAM é uma rede de sistema Wi-Fi que conecta pesquisadores, professores, 

acadêmicos do mundo inteiro, presente não só no Brasil. Seus usuários ao visitarem 

instituições vinculadas a esse sistema terão acesso à Internet onde forem. Antes do usuário 

migrar de uma instituição a outra, é necessário pesquisar se esta se encontra cadastrada na 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Esse sistema pode ser acessado de qualquer 

dispositivo, portátil ou não.  

Tendo acesso à Internet de forma dinâmica, limitada, com acesso em todos os espaços, 

Masseto (2013) considera essa ação uma oportunidade para que o acadêmico estabeleça 

diálogo, troque experiências, desafios, reflexões e resolva situações-problema, relacionado à 

realidade com as questões sociais e éticas, construindo conhecimento como aprendiz, 

aprimorando seus saberes tecnicamente ou cientificamente em relação aos grupos de trabalho 

que vem formando por meio da Internet.  

Todavia, para isso, é necessário também valorizar a formação do professor 

universitário, por ser ele um dos grandes responsáveis pelo que o acadêmico lançará mão em 

sua prática pedagógica na escola. Consequentemente, os professores universitários necessitam 

se capacitar, uma vez lhes proporcionadas condições de se aperfeiçoarem para atender as 

especificidades da docência. A Resolução da própria Universidade, CEPEC n. 1286, orienta 
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os servidores quanto ao regime de afastamento de docentes para realização de cursos de Pós-

Graduação em nível Stricto Sensu e Estágios de Pós-Doutorado.  

Em seu Art. 1º, a Universidade certifica que incentivará a participação de seus 

docentes em cursos de aperfeiçoamento em especializações em nível Stricto Sensu, voltadas 

ao ensino, à pesquisa e extensão. De acordo com os registros dos professores participantes 

desta pesquisa no que se refere à oferta a eles de formação continuada de que já participaram 

sobre as TICs, nenhum apontou ter feito algum curso oferecido pela UFG acerca dessa 

temática. Para as TICs, quanto à participação dos professores nesta pesquisa, até o momento, 

não houve tais incentivos.  

Para que o professor se afaste do exercício docente para seu aperfeiçoamento, os 

cursos de Pós-Graduação devem estar classificados, no mínimo, com média cinco. Abaixo 

disso, o pedido de afastamento passará por uma comissão que avaliará a relevância da linha 

de pesquisa de interesse do docente de forma que venha contribuir com os cursos da UFG. O 

período de afastamento para aperfeiçoamento em Mestrado será de vinte e quatro meses e 

para Doutorado, de trinta e seis meses.  Sobre o servidor público federal, segundo a Lei n. 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu Art. 87,  

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional (BRASIL, 1990). 

  

 O artigo citado acima estabelece que o professor que seja servidor público federal tem 

direito ao afastamento para se capacitar a cada 5 anos. Esse tempo pode ser usado para 

preencher lacunas formativas em busca de cursos, inclusive à distância, que possam auxiliar 

no aperfeiçoamento da formação do professor universitário. Existem cursos ofertados de 

diversas modalidades nessas áreas, pois se percebe uma tendência nesse campo de formação 

de todos os níveis, o que poderia facilitar as formas de capacitação. 

O Decreto Federal n. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, partindo da mesma Lei 

anterior supracitada, regulamenta que o aprimoramento dos professores em nível federal 

garantirá a estes: melhoria na qualidade dos trabalhos prestados; desenvolvimento pleno e 

permanente do servidor acerca da busca de conhecimentos que serão atribuídos ao seu 

trabalho formativo; incentivo em dar continuidade ao seu aprimoramento profissional para o 

desenvolvimento de competências institucionais e individuais.  

 O documento mais recente da UFG pensando na formação de professores, que 

estabelece políticas para os futuros docentes é a Resolução CEPEC n. 1541, de 06 de outubro 

de 2017. Esse documento prevê: 
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a necessidade de redefinir a política para a formação de professores(as) para a 

Educação Básica nos cursos de licenciaturas da UFG, em atendimento às diretrizes 

emanadas do Conselho Nacional de Educação - Resolução CNE/CP nº 002/2015, e 

em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96); 

(CEPEC, 2017, p. 1) 

 

 As práticas de formação de professores devem favorecer o aprimoramento do 

conhecimento teórico aprendido na Universidade com a relação da prática, em contextualizar 

essa relação aos conhecimentos científicos, sabendo criticar, selecionar, planejar, elaborar. 

Aplicar de modo que as instituições formadoras de novos professores para o ensino ofereçam 

sólida formação epistemológica, científica e prática, aperfeiçoando os cursos de Licenciatura 

dessa instituição.  

 O professor hoje, ao atuar como docente, estará exercendo também conhecimentos 

necessários para a formação humana, levando em consideração a relevância social dessa e 

tudo o que se encontra presente nela. Atualmente, lidar com as tecnologias é garantir ao 

acadêmico, futuro professor, novas possibilidades de se utilizarem esses recursos para o 

processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma com que a cultura da escrita liberta o 

homem acerca do seu comportamento ao interagir com o mundo, libertando-o dos contextos 

de moralização, sendo os novos instrumentos. A UFG, em sua política de formação de 

professores, prevê construir “uma sólida formação teórico-prática, voltada para o trabalho 

coletivo e interdisciplinar que expresse o projeto institucional da UFG para a formação de 

professores(as)” (CEPEC, 2007, p. 1).  

 Diante disso, a Universidade prevê “fomentar experiências com as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) no e para o processo de formação crítica de professores(as)” 

(CEPEC, 2017, p. 2). Entretanto, para isso, faz-se necessário o diálogo anterior que leva a 

pensar numa Universidade em que seu currículo contemple as novas perspectivas em relação 

às tecnologias, o uso delas na escola e as potencialidades como facilitadoras da aprendizagem 

do aluno a partir do acesso a novos padrões de rede comunicacional e seus avanços.  

 Nesse caso, a Prática Como Componente Curricular (PCC), segundo as políticas de 

formação de professores para a educação básica, orienta que essa atividade, no que diz 

respeito à formação desses, contemple  

atividades formativas teórico-práticas em que se problematizam, ao longo de todo o 

curso de licenciatura, as questões pertinentes à relação entre o campo educacional e 

os conhecimentos específicos, oriundas do contato direto do(a) estudante com o 

espaço escolar, suas vivências e suas experiências acadêmicas ou profissionais 

(CEPEC, 2017, p. 4). 

 Enquanto o currículo formativo do professor estiver aderindo aos antigos modelos 

educacionais, valorizando contextos anteriores, não contemplando a formação dos professores 
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para lidar com os distintos instrumentos de linguagem digitais presentes hoje, se continuará 

não formando professores para relacionar esses instrumentos comunicacionais aos processos 

didático-pedagógicos, assim como as TICs para a aprendizagem significativa.  

 No entanto, o aligeiramento formativo exposto pela pesquisa, os documentos 

analisados em relação ao curso de Pedagogia, as pontuações feitas pelos professores 

formadores acerca do não uso de diferentes instrumentos de pesquisa, se não corrigidos, não 

haverá avanço quanto à efetivação das TICs tão menos na Universidade, em relação à 

formação de professores. 

 Face essas reflexões e dados apresentados ao longo desta dissertação, é pertinente 

discutir sobre o que de fato poderia ser feito para solucionar o problema aqui explanado. 

Pode-se questionar se em condições ideais, ou seja, com o currículo que contemple a 

formação em TIC para o futuro professor, com acesso facilitado, tempo de estudo, prática e 

infraestrutura, a integração com as tecnologias de fato seria possível. 

 Não se tem aqui espaço nessa discussão e não é o foco da pesquisa ter todas as 

respostas, mas sim obter alguns subsídios para nortear ações de intervenção que contribuam 

nesse sentido. E a resposta é que, ainda assim, talvez as tecnologias não fossem  integradas de 

fato como deveriam  ser. Porém, o professor estaria muito mais preparado para lidar com as 

situações envolvendo tecnologia, usaria os recursos a favor do aprendizado, enfim, faria sua 

parte de forma mais completa, considerando que estaria efetivamente capacitado para isso. 

Nesse contexto ideal, poderia inclusive ser cobrado por isso. A cobrança acontece mesmo fora 

desse contexto. 

 O professor é responsável por oportunizar o aprendizado mediado por tecnologias. 

Contudo, precisa estar num contexto favorável. Além de sua formação, a escola também 

precisa ter acesso às referidas tecnologias, às infraestruturas, aos equipamentos de qualidade, 

além de assessoria técnica. Isso porque o aperfeiçoamento da formação docente envolve o 

trabalho metodológico com softwares ou outros recursos tecnológicos, mas não habilidade 

técnica. 

 Seguindo esse aspecto, com estrutura escolar adequada e formação para uso de 

tecnologias, então se poderia falar sobre um aprendizado muito mais potencializado e efetivo 

de fato. Muitas universidades têm tentado integrar disciplinas que promovam a discussão 

sobre o uso de tecnologias. Essas disciplinas apresentam variados nomes, mas um objetivo em 

comum, colocar o aluno do curso de Pedagogia em contato com a possibilidade de usar a 

tecnologia para o ensino. Experiências diversas poderiam ser citadas. Porém, é fato que não 

existe uma fórmula, um modelo a ser seguido. Cada curso, cada realidade são únicos e não 
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basta apenas inserir a disciplina para constar na matriz curricular. A disciplina precisa ser 

reflexiva, ser algo pensado de fato, discutido realmente e que não seja apenas para cumprir 

conteúdo. Certamente uma tarefa difícil, mas não impossível. 

 Desse modo, considera-se aqui que a Prática Como Componente Curricular pode 

auxiliar a sanar a lacuna formativa dos futuros professores. É preciso conhecer, ter contato, 

experimentar, para enfim saber que se tem a possibilidade e, então, poder escolher usar em 

sua área, em seu contexto, ideal ou não. São muitas as experiências de professores que 

inserem itens tecnológicos em suas aulas, mesmo sem ter sido formado para usar. As 

referências relevantes são aquelas em que o docente se capacitou, estudou, se formou e, 

assim, pôde colocar em prática de maneira consciente, intencional e real. Contudo, para que 

isso seja possível, é preciso que ele conheça todas as possibilidades ou tenha instrumentos e 

recursos para conhecê-las. Caso contrário, é apenas mais uma tentativa que não saiu do papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Essa pesquisa possibilitou caminhar para o entendimento do percurso formativo do 

pedagogo em relação as tecnologias de informação e comunicação. A partir objetivos traçados 

para essa pesquisa foi possível desvelar que mesmo a UFG disponibilizando diálogo com os 

acadêmicos na disciplina de Educação, Comunicação e Mídias, está ainda é incipiente em 

relação a formação de professores para as TICs. 

 Ao identificar na prática pedagógica dos professores formadores situações nas quais 

estes utilizam as TICs como recursos de ensino, a investigação aponta que os professores 

formadores ao longo seu percurso formativo não obtiveram uma boa formação em relação a 

elas, em seus tempos de graduação e outros. Mesmo os indicadores apontando que estes ao 

longo do curso utilizam as tecnologias em aula, como projetor, notebook, tabletes e outros, 

ainda existe a presença da repetição de técnicas nas quais permitem com que os professores 

utilizem somente estes instrumentos de forma como aprenderam ao logo de seu percurso 

formativo, nas quais estes propiciam aos alunos a relação de receptores enquanto estes 

apresentam os conteúdos fazendo o uso da exposição visual e oral (fala). 

 Os professores formadores apesar de lidar com as tecnologias sentem-se 

despreparados em relacionar tais ferramentas, como os softwares educativos com suas 

disciplinas, voltados para o ensino e prática destes em correlação com os conteúdos da 

Educação Básica. Mesmo estes tentando inseri-los em suas aulas, professores e acadêmicos 

apresentam limites formativos em relação ao próprio sistema oferecido pela Universidade na 

qual tentam integrá-los ao sistema de atividades acadêmicas (SIGAA). 

 Nesse caso, é necessário pensar também na formação continuada dos professores 

formadores acerca do repertório de informações previstas no currículo do curso de Pedagogia 

presentes em suas diretrizes. Mesmo estes tendo formação em especializações nos níveis Lato 

Sensu e/ou Stricto Sensu os resultados apontam que ainda são incipientes o domínio da 

complexidade de assuntos presentes no curso de Pedagogia, uma vez que estas são 

fragmentadas a décadas pela concepção de educação na qual temos em relação a apresentação 

dos conhecimentos estudados na Universidade por meio de disciplinas e não áreas temáticas 

de conhecimento.  

 Mesmo o sistema federal oferecendo para o servidor processos de capacitação, ficando 

um período afastado para seu aprimoramento, este ainda é insuficiente devido não comportar 

o número de discussões presentes no contexto educacional, mas poderia ser oportunizada em 
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algum momento da formação docente reflexão quanto à temática TIC dada à importância no 

contexto educacional. 

 Recentemente a UFG tem lançado alternativas para que a formação de professores 

aconteça em relação às TICs, mas estas devem ser averiguadas em relação à divulgação e o 

interesse daqueles que queiram lançar mão de novas práticas para ensinar por meio das 

tecnologias, além de oferecer uma melhor condição de trabalho para os docentes que queiram 

buscar um conhecimento mais aprofundamento na área das TICs.  

 Vale ressaltar que os professores formadores não podem ficar presos as técnicas 

anteriores de ensino de décadas passadas, relacionadas as primeiras etapas educacionais uma 

vez que o ensino e a educação hoje almejam destes, conhecimentos para a sua ampliação de 

procedimentos pedagógicos na qual valorizam os diferentes saberes adquiridos pelos próprios 

e também as possíveis chances de aprendizagem que se espera alcançar frente aos possíveis 

dinamismos de aprendizagem que as tecnologias podem oferecer.  

A formação de professores hoje exige que os novos docentes recebam um preparo 

criativo, pensando na realidade do contexto na qual os sujeitos dessa geração estão inseridos, 

estando o novo docente aberto as mudanças no campo dos conhecimentos científicos e na 

própria área da Pedagogia, uma vez que estes deverão demostrar capacidade intelectual para 

pensar e para aprender a lidar com as distintas ferramentas e os modos de vida em sociedade 

na qual vai se evoluindo conforme a necessidade humana.  

 Diante destas expectativas, a realidade aponta a distância entre o que se espera dos 

docentes para os ajustes necessários para que essa implementação das tecnologias se efetive 

na educação. Devido à falta de recursos tecnológicos oferecidos pela Universidade apontadas 

pelos docentes; os recursos tecnológico utilizados no ambiente acadêmico muitas vezes  são 

de financiamento próprio do professor (como notebook e outros); os projetores são 

insuficientes para atender a demanda de professores ao longo do curso e a formação precária 

para que os professores utilizem as diversas tecnologias e conheçam suas especificidades e 

necessidades mediante ao processo pedagógico e a funcionalidade de cada um.  

 Sendo assim, é possível considerar que a formação para as TICs nas diretrizes do 

curso de Pedagogia não tem sido prioridade em preparar o pedagogo para relacionar as 

linguagens aos meios comunicacionais à educação aos processos de aprendizagem, mas tem 

sido uma das metas que se espera que o pedagogo adquira ao longo do curso e posteriormente 

domine ao sair da Universidade este requisito formativo previsto em seu currículo.  

 Nesse caso, é evidente que se os professores do próprio curso demostram fragilidades 

acerca dessa formação, os conhecimentos que os acadêmicos lançarão mão no decorrer do seu 
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percurso formativo será incipiente, de fato com que a presença dessa disciplina especifica 

(Educação, Comunicação e Mídias) no curso não abarcará todas as necessidades formativas 

que essa discussão prevê para que eles saibam integrar os meios comunicacionais de 

linguagem aos processos didáticos-pedagógico para o ensino.  

 De fato, os próprios acadêmicos reconhecem que o tempo formativo em relação a uma 

só disciplina presente na matriz do curso de Pedagogia para o debate das tecnologias e 

educação é um fato limitador nas quais a contextualização entre a teoria e prática muitas vezes 

não contemplam as discussões no decorrer da disciplina. Esse estudo apontou que foram raros 

os momentos em que as aulas aconteciam em laboratórios de informáticas ou até mesmo com 

a presença da exploração de demais tecnologias para que estes pudessem associar os saberes 

teóricos com os experenciados ao longo da formação.   

 Mesmo que os acadêmicos façam uso das tecnologias em seu cotidiano, seja por meio 

de trabalhos acadêmicos, atendendo o celular ou publicando fotos, vídeos e outros nas redes 

sociais estes terão dificuldades em associar pedagogicamente as tecnologias, aos processos de 

ensino e aprendizagem. O simples fato de ter as tecnologias em aula ou adotá-las em sua 

prática pedagógica sem o mínimo conceito acerca do uso destes não garantem uma 

aprendizagem significativa. 

 Em relação ao estudo teórico visto na disciplina está permitirá uma visão crítica em 

relação as TICs, devido à presença de autores que permitem essa interlocução, os debates por 

meio de conteúdos que se relacionam com conceitos sobre  o consumo, as produções 

elaboradas a partir de uma indústria cultural e até mesmo a influência com que as mídias 

podem persuadir os indivíduos por meio de suas propagandas, telenovelas, telejornais e 

outros, estes auxiliarão na construção do pensamento acerca das tecnologias. Nesse caso os 

acadêmicos terão noções a respeito das tecnologias e o que estas vem produzindo a partir dos 

seus canais de comunicação e linguagem a partir do dinamismo social que esta vem 

provocando.  

 De fato, se a formação inicial apresenta lacunas, a formação continuada dos 

professores pode ser posteriormente um dos caminhos para que este lance mão de novos 

saberes acerca daquilo que não foi aprofundado em seu primeiro processo de formação para a 

docência. Muitas vezes as disciplinas fragmentadas tem sido a alternativa para que a 

Universidade consiga suprir a necessidade curricular prevista nas diretrizes dos cursos de 

Pedagogia e demais licenciaturas.  

 Mesmo a Universidade formando professores por meio de disciplinas, há se a 

necessidade de formar docentes a partir das áreas temáticas de discussões, sendo estas 
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oportunidades para que professores e acadêmicos aprofundem seus conhecimentos acerca da 

complexidade de assuntos presentes na educação. Isso favorece para que o futuro professor 

construa a sua identidade profissional a partir dos saberes nas quais possibilitarão relacionar a 

teoria com a prática.  

 Sendo assim, a construção do novo professor dar-se-á a partir de estudos que 

possibilitem aos professores formadores e acadêmicos diálogos nos espaços formativos que 

valorizem a realidade presente no mundo e na vida dos indivíduos que o cerca desde os seus 

fatores positivos até a limitação presentes na formação.  

Isso fará com que ele alinhe os saberes produzidos pela formação profissional na qual 

recebera na Universidade, relacionando com a sua prática como docente na escola, pois além 

dos conhecimentos produzidos pelo próprio currículo formativo este deve favorecer ao futuro 

professor relações nas quais permitam  a construção e a valorização dos anseios relacionados 

ao processo de ensino e aprendizagem com as tecnologias e a socialização entre indivíduos a 

partir dos meios de linguagem e comunicacionais, sendo os objetos, símbolos e signos, 

linguagem e pensamento ferramentas importantes para construção do conhecimento 

necessário para que o homem relacione com o mundo e a sociedade a partir do processo 

sociocultural.  

Porém, as TICs somente se efetivarão na prática pedagógica dos professores seja na 

Educação Básica ou até mesmo no Ensino Superior a partir do momento em que as lacunas 

presentes nesse trabalho forem refletidas, analisadas e colocadas em debate, pois mediante os 

estudos acerca do resgate histórico da formação de professores nota-se o descompromisso 

político e a responsabilidade para com o preparo e atuação destes em uma perspectiva de 

educação manifestada em cada época.   
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice I: Formulário do Google aplicado aos professores do curso 

Ord. QUESTÕES 

 

 

01 

Perfil do Professor 

Unidade da UFG na qual trabalha? 

Especialização? 

Tempo de Docência Geral? 

Tempo de Docência na UFG? 

02 Disciplinas que leciona em sua Unidade da UFG? 

03 Nas disciplinas que leciona no curso de Pedagogia, alguma oferece ou não margem 

ao debate sobre o uso das TIC para a atuação na educação escolar? 

 (  )SIM (  )NÃO                                   Justificativa:  

04 Você faz uso de tecnologias digitais em suas aulas?                           

(  )SIM (  )NÃO                                   Justificativa: 

05 Alguma de suas disciplinas favorecem as discussões sobre as TIC na aula?  

(  )SIM (  )NÃO  Justifique:  

06 Você usa de tecnologias digitais em suas aulas? Se SIM, quais e para qual 

finalidade? 

07 Você faz uso de algum software em sua aula?                                    

  (  )SIM (  )NÃO                                Em caso de SIM, qual e a finalidade?  

08 Em sua graduação existia discussões sobre as TIC no curso ou durante alguma 

disciplina? 

(  )SIM (  )NÃO                                  Justifique em caso de Sim, qual e a finalidade? 

09 Já participou de cursos de capacitação ou formação continuada sobre o assunto?  

(  )SIM (  )NÃO                                  Justifique em caso de Sim, qual e a finalidade? 

10 Em sua aula, você faz uso de alguma plataforma digital? 

(  )SIM (  )NÃO                                  Justifique em caso de Sim, qual e a finalidade? 

11 Como você define sua relação com as TIC? Se sente seguro ou inseguro em 

trabalhar com elas?  
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Apêndice II: Questionário aplicado aos alunos do curso – fase I  

 

Ord.  QUESTÕES SIM NÃO 

1 Nas diversas situações do dia a dia acadêmico você utiliza ou não 

recursos tecnológicos para a realização de trabalhos e outros afins? 

121 04 

2 As disciplinas nas quais estudou ao longo de sua formação no curso de 

Pedagogia, dão margem ou não a estudos voltados para o uso das TIC, 

como prática pedagógica voltada para a prática escolar ou ensino 

informal? 

71 54 

3 Os professores do curso se comunicam com você ou não a partir de 

Plataformas digitais disponibilizando materiais e outros promovendo a 

divulgação da disciplina?  

108 17 

4 Você já participou ou não de atividades com o uso de softwares 

voltados para a aprendizagem dos alunos para serem aplicados na 

escola?  

31 94 

5 Você se considera preparado ou não para lidar com as TIC em sala de 

aula, pós formação? 

49 61 
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Apêndice III: Questionário aplicado aos professores da Disciplina de Educação, 

Comunicação e Mídias 

Ord.  QUESTÕES 

1 Ao elaborar o ementário da matriz que contempla a composição acurralar do curso 

de Pedagogia, você contribuiu ou não com a elaboração da ementa dessa disciplina?  

2 Durante a sua disciplina você utiliza ou não alguma mídia para debater, discutir 

apresentar ou simular algum assunto? Qual (is)? Finalidade?  

3 Você como professora da disciplina considera ou não importante as TIC no contexto 

educacional? Qual a sua concepção em relação as TIC na escola?  

4 Os alunos se sentem ou não motivados com as discussões provocadas por essas 

disciplinas?  
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Apêndice IV: Questionário aplicado aos acadêmicos da Disciplina de Educação, 

Comunicação e Mídias 

Ord.  QUESTÕES 

1 O professor da disciplina de Educação, Comunicação e Mídias tem costume em 

ministrar aulas no laboratório de informática ou outros espaços que contenham 

mídias? Existem diferenças entre a sala de aula comum para o laboratório, durante a 

ministração da aula?  

2 Você considera essa disciplina importante para a sua formação acadêmica? Ela 

deveria estar no último período do curso ou não, ou deveria haver mais momentos 

para a aprendizagem e discussão de TIC ou não?  

3 Você considera ou não importante as TIC no contexto educacional? Qual a sua 

concepção em relação as TIC na escola? 

4 A disciplina ofertada pela Universidade oferece ou não condições para que os alunos 

tenham uma boa compreensão em relação as TIC? Quais seriam os possíveis 

caminhos para vencer os limites dessa formação e também os possíveis caminhos 

para que haja uma formação consciente a respeito das TIC dentro da Universidade?  
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Apêndice V: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa  
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