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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar a inclusão das 

tecnologias digitais no contexto de formação inicial do pedagogo. Trata-se de um 

estudo feito no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, 

campus de Belo Horizonte. Buscou-se compreender as estratégias para o uso das 

tecnologias digitais na formação inicial do pedagogo contemporâneo, a partir dos 

olhares dos docentes, tendo em vista um projeto institucional consolidado num 

Núcleo de Educação Comunicação e Tecnologia . Os procedimentos metodológicos 

combinaram a abordagem quantitativa com a qualitativa, um survey associado a 

entrevistas. O questionário foi aplicado a 70 professores do curso. Os resultados 

mais expressivos da pesquisa mostraram que o Núcleo tem sido efetivo na inclusão 

digital dos alunos do curso, mas falha ao retirar das diversas disciplinas uma 

responsabilidade pela formação dos futuros pedagogos para o uso do computador 

na educação e falha por não capacitar os docentes. A vinculação do laboratório de 

informática a esse Núcleo inibe uma maior utilização pelos docentes que não estão 

vinculados  ao Núcleo dificultando uma disseminação do uso do computador, 

inclusive como ferramenta para a aprendizagem nas diferentes disciplinas. O 

Núcleo acaba se estabelecendo num grupo fechado de professores que dominam a 

tecnologia e com ela lidam no cotidiano do curso. Ainda existe uma prática 

conservadora de educação na formação dos Pedagogos, de base instrucionista, 

que em nada favorece o uso inteligente do computador na educação. A maioria dos 

docentes reconhece que o uso do computador deve ser ao longo do currículo, 

numa contraposição ao modelo implantado com o Núcleo. A partir dessas 

constatações, tecemos algumas considerações sobre equívocos evidenciados na 



proposta e fazemos recomendações que podem ser úteis na inclusão das 

tecnologias digitais nos cursos de Pedagogia, tendo em mente o perfil do pedagogo 

contemporâneo.  

  

 

UNITERMOS: tecnologias digitais, formadores dos formadores, curso de 

Pedagogia, computador na educação. 



ABSTRACT 

 

This work aims at analyzing the inclusion of digital technologies in the context 

of a pedagogue’s initial qualification phases. It is a study conducted as part of the 

Pedagogy course at the Universidade do Estado de Minas Gerais, in Belo 

Horizonte. We tried to understand the strategies needed for the use of digital 

technologies in the initial phases of qualification of today’s pedagogue, based on the 

teachers’ point of view, aiming at an institutional project within an Education, 

Communication and Technology Center. The methodological procedures consisted 

of qualitative and quantitative approaches, and of a survey in the form of interviews. 

The questionnaire was applied to 70 teachers of the course. The most relevant 

results of the research showed that the Center has been effective in the digital 

inclusion of the students taking the course, but ineffective for removing from other 

courses the responsibility for the qualification of future pedagogues concerning the 

use of computers in education, and also ineffective for not qualifying the teachers. 

Linking the Multimedia Lab to this Center inhibits a greater use by teachers who are 

not themselves linked to the Center, which hinders a disseminated use of 

computers, among other things as a tool for learning in different courses. The 

Center, as a result, becomes a resource only for a small group of teachers who are 

familiarized with the technology and use it daily during the course. There is still a 

conservative, instructionist-based educational praxis in the qualification of 

pedagogues, which does not encourage the intelligent use of computers in 

education. Most of the teachers acknowledge the fact that the use of computers 

must happen throughout the curriculum, in opposition to the model implemented in 

the Center. Departing from these findings, we ventured some considerations about 



the problems that appeared in the proposal, and made recommendations  that may 

be useful for the inclusion of digital technologies in Pedagogy courses, with the 

focus on the characteristics of today’s pedagogue.  

  

 

KEY WORDS: digital technologies, teacher trainers, Pedagogy course, computers in 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estamos nos deparando, com um dilema crucial: como educar os 
jovens para uma sociedade futura cuja natureza desconhecemos em 
detalhes, mas que certamente será diferente do passado e do 
presente.? (FREDRIC LITTO, 1998) 

 
 
 

1.1 As tecituras da investigação 

 

Meu primeiro encontro com as tecnologias digitais na educação foi em 1991, 

quando trabalhava como professora do ensino fundamental e um novo projeto foi 

implantado na escola. Um espaço comum de tijolos, foi transformado numa “sala 

mágica” com a aquisição de oito computadores (máquinas simples com visor 

monocromático) e causou uma grande revolução1 no ambiente escolar e uma 

grande mudança na minha trajetória profissional.  

  Diante da resistência dos colegas professores em aprender a nova 

linguagem, aceitamos o desafio de ser “alfabetizada” na linguagem Logo e passei a 

ser professora de informática, abandonando, temporariamente, a sala de aula 

tradicional. Aparentemente houve uma transformação na escola: o ambiente era 

vivo, os alunos se mostravam interessados, interagiam, pesquisavam em jornais, 

revistas, gravavam reportagens relacionadas às inovações tecnológicas e as 

levavam para as discussões na escola. 

Acreditava-se que a simples chegada do computador na escola provocaria 

uma mudança de qualidade no processo de ensino-aprendizagem, mas isso de fato 

não ocorreu, apesar do “marketing” institucional.  O projeto implantado pela direção 

como proposta curricular não foi endossado pelos professores, que continuaram 

                                                
1 Utilizada no sentido de grande euforia, excitação e não no sentido de mudança radical. 
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com suas práticas tradicionais de ensino, que não incorporavam essa nova 

tecnologia, onde cada professor se responsabilizava pelo seu conteúdo, e 

entendiam que a informática era apenas mais uma disciplina a ser desenvolvida 

pela professora especializada, no dizer de Marinho (1998, p. 43) “em momentos 

mágicos desconectados do restante da formação.”  

  Da década de 1990 até a virada do séc. XXI, houve uma explosão de novas 

tecnologias. A internet se disseminou e os equipamentos se tornaram mais 

acessíveis. Os alunos de hoje são cidadãos da sociedade da informação: “esses 

alunos de cuja formação estamos falando, são indivíduos multimídia, muito 

diferentes do que foram seus pais e professores. (...) pertencem ao que se está 

chamando geração Nintendo.” (MARINHO,2002, p. 43)   

          Nesse sentido Negroponte (2001, p. 11) destaca que a verdadeira divisão 

cultural, está relacionada ao uso das tecnologias digitais que aparta as gerações: 

“quando [...] um adulto  vem contar que descobriu o CD-ROM, posso adivinhar que 

ele tem um filho entre cinco e dez anos de idade”.  As crianças de hoje interagem 

com a tecnologia da informação de forma natural, inclusive ajudando os adultos que  

têm dificuldades para incorporar as novidades tecnológicas. 

A diferença entre esta geração e suas antecessoras, no dizer de Tapscott 

(1999, p. 1-2) é que essa é a primeira geração a crescer cercada pela mídia digital, 

imersos em bits: “pela primeira vez na história, as crianças sentem-se mais 

confortáveis, são mais instruídas e versadas que seus pais” e professores “numa 

inovação tão importante para a sociedade”. Os professores estão sendo desafiados 

a rever sua formação que não dá mais conta de educar crianças versadas em mídia 

digital, que conhecem mais a tecnologia do que eles e que interagem com o 

conhecimento de forma diferente. 



 20 

Para  Marco Silva (2002) as novas tecnologias interativas, a exemplo dos 

computadores, romperam com a linearidade da transmissão das informações. A 

perspectiva comunicacional bidirecional, que se abriu, colocou em questão os 

modelos simplificadores que ainda predominam nas escolas. A prática docente, na 

sala de aula, ainda se pauta no paradigma clássico herdado da ciência moderna, 

com uma nítida separação entre a emissão-pelo professor e a recepção pelos 

alunos. (SILVA M., 2002, p. 10-21).  É evidente que “a emergência da interatividade 

é um fenômeno da sociedade da informação” e não se trata de modismo, mas de 

mudanças significativas e de caráter permanente, uma vez que “as novas 

tecnologias interativas renovam a relação do usuário com a imagem, com o texto, 

com o conhecimento".   

A partir dessas considerações esclarecemos que o desejo de pesquisar 

sobre o uso do computador na formação inicial do pedagogo(a)2 pode ser 

compreendido, em sua essência,  pela  minha formação em Pedagogia, pela 

experiência adquirida  como  professora no ensino fundamental e principalmente 

nas inquietações vivenciadas como docente no âmbito da formação de educadores. 

As novas configurações do mundo social e do mundo do trabalho tornaram-se mais 

complexas, desafiando os cursos de Pedagogia a reformular os seus currículos e 

preparar melhor os seus alunos para o exercício profissional, numa sociedade  

altamente tecnologizada. 

Portanto, quando escolhemos o curso de Pedagogia para cenário de nossa 

pesquisa, entendemos que a formação dos pedagogos contemporâneos tem que 

se haver com a incorporação das tecnologias digitais no seu currículo, como 

                                                
2 Ao escrever Pedagogo, incluímos o gênero feminino e masculino.Fizemos a opção gramatical de 
escrever “pedagogo” , para facilitar a leitura , mas esclarecemos que consideramos pertinente os 
estudos que apontam a necessidade da diferenciação do gênero. 
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estratégia que implica conjunções complexas, que não se reduz à implantação de 

laboratório de informática com equipamentos de última geração,  mas envolvem 

uma revisão nos modelos de formação institucionalizado, onde os docentes 

ocupam uma posição crucial, como agentes de mudança. 

Pensamos no curso de Pedagogia como  locus de formação que, por 

tradição e legitimidade prepara  os profissionais da educação no Brasil para 

atuarem como professores da educação infantil e ensino fundamental e gestores de 

processos educativos escolares e não escolares,  sendo que 

 

historicamente,  tem se constituído no único espaço de graduação no qual 
se estuda intencional e criticamente a prática social de educar em suas 
múltiplas manifestações na sociedade, a partir de sólida formação no 
campo teórico, epistemológico e metodológico da educação e do ensino. 
(PIMENTA, 1996 p. 25). 

 

No entanto, as políticas governamentais instituídas entre maio de 99 e junho 

de 2004, aclopadas às várias iniciativas do MEC em relação à formação de 

professores e ao próprio curso de Pedagogia provocaram uma alteração no locus 

de formação desse profissional, uma vez que foi criado o Curso Normal Superior. 

Diante desse quadro, o que se coloca em pauta é o compromisso com a qualidade 

dos cursos de  formação dos profissionais da educação, alinhados com os desafios 

contemporâneos. 

 Cabe destacar, nesse momento histórico, a crescente expansão dos Cursos 

Normais Superiores e do próprio Curso de Pedagogia, principalmente em 

instituições privadas, em sua grande maioria sem história e sem compromisso 

anterior com a formação em quaisquer de seus níveis e modalidades. Segundo 

dados da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), em 2001 tínhamos aproximadamente 500 cursos de Pedagogia, em 
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2004 temos 1372 cursos. Esses números demonstram um salto exorbitante na 

oferta dos cursos que se destinam a formar os professores.  (ANFOPE, 2004) 

As controvérsias sobre as especificidades da formação e as possíveis áreas 

de atuação do pedagogo contribuíram para instaurar uma crise de identidade no 

curso de Pedagogia, que ocupa os debates atuais dos setores especializados. 

Concordamos com Libâneo e Pimenta (2002) quando  afirmam que, mesmo que 

pese a atuação do pedagogo em outros campos que não o de professor, sabe-se 

que a docência é à base de sua formação. Há, também, convergências acerca da 

necessidade de se resgatar a unidade do conhecimento teórico-prático da área, 

onde o magistério é colocado como base imprescindível na formação do pedagogo. 

(SOUZA e CARINO, 1999). 

Nesse sentido, entendemos que os esforços devem ser direcionados para a 

qualidade da formação, com a proposição de uma prática pedagógica inovadora, 

que utilize a tecnologia como instrumental para formar alunos críticos, reflexivos e 

investigadores contínuos em suas áreas de atuação no campo educacional. 

(BEHRENS, 1999). A dinâmica da inovação pedagógica, que “consiste na 

implantação do construtivismo sócio-interacionista, ou seja, a construção do 

conhecimento pelo aluno mediado por um educador", (VALENTE, 1999, p.22) é 

facilitada, também, quando o educador dispõe dos recursos da informática, pois ele 

tem mais chances de entender os processos mentais que se estabelecem na 

construção do conhecimento, propiciando uma intervenção mais efetiva. 

Um dos motivos que nos impulsionou a ouvir os docentes que atuam na 

formação inicial dos pedagogos se encontra numa questão bastante subjetiva, que 

me acompanha ao longo da vida e que gostaria de confidenciar relatando alguns 

fragmentos. Inicia-se com uma cena da minha infância, no cotidiano da sala de aula 



 23 

da escola “primária”, no interior de Minas Gerais, em setembro de 19663: ...“a  

aluna, com sete anos de idade, chama a professora que passava o “dever de casa” 

no quadro negro e diz que já sabe escrever com a mão  “certa” e que não precisava 

mais ter a mão esquerda amarrada com um saquinho de pano marrom....” 

Essa história poderia ter se perdido no tempo, não fosse o fato da “aluna” ter 

se tornado professora no curso de Pedagogia e tecido algumas considerações que  

possivelmente deram margem a esta proposta de pesquisa no mestrado em 

educação.4 

 Convenhamos que a professora, personagem da cena, vivia no contexto 

histórico-social da década de 60, melhor dizendo no século passado, quando 

vigorava o modelo positivista preconizado pelo pensador francês Augusto Comte 

(1798-1857). A visão cartesiana do mundo que regia a ciência moderna, prescrevia 

uma visão fragmentada de homem e a idéia de normalidade onde ser “certa” ou 

“errada”, escrever com a mão “direita” e não com a “esquerda” parecia ser a única 

possibilidade para o ensino de uma aluna canhota em processo de alfabetização.   

A lógica  do déficit balizava as ações dos professores  (DINIZ e RAHME, 2004). Os 

computadores estavam ausentes desse cenário, não havia a possibilidade dos 

alunos “digitarem” usando as duas mãos para desenvolver atividades escritas. 

Nesse sentido cabe perguntar quais os paradigmas que norteavam a 

formação de uma professora naquela época?  Como nos lembra Mizukami (1986), 

as tendências na educação carregavam no seu bojo a abordagem tradicional de 

ensino, onde o professor ocupava o lugar de “dono do saber”. Era um ensino 

                                                
3 Apresentado no Memorial: A formação do Professor: uma trajetória de incorporação dos novos 
saberes na era da comunicação virtual,  para ingresso no Mestrado em Educação-PUC/MINAS  e 
publicado posteriormente no Caderno de Educação da Fae/Uemg em 2002. 
 
4 Quando optamos pela escrita na primeira pessoa do plural nos inspiramos em Soares (1992, p. 
127). Segundo a autora na ego-história ou na autobiografia, como caminhos de pesquisa 
educacional, o locutor, aquele que fala, que revela, é o “eu” que somado a “vocês” compõe o nós.  
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tradicional, fortemente centrado no professor e na transmissão dos conteúdos, 

sendo o aluno considerado uma “tábula rasa”. Moraes (2002) advoga que o modelo 

de práticas escolares relacionadas à sociedade conservadora insiste em formar  

seres incompetentes, incapazes de criar, construir e reconstruir conhecimento, 

poderíamos dizer que essa modalidade de ensino estaria na contra-mão de uma 

formação contemporânea, pois expressa os padrões de uma sociedade voltada 

para o passado. 

No entanto, Behrens (2003) adverte que a prática atual dos professores, em 

todos os níveis de ensino, ainda está contaminada pelo paradigma newtoniano-

cartesiano, com uma impregnação forte das formas conservadoras   de ensinar ,  

que tem em suas origens a própria formação dos docentes. Desta reflexão aparece 

uma outra indagação, ancorada na autora: “será que ao utilizar os recursos 

informatizados, o professor altera seu paradigma cartesiano de oferecer ensino aos 

alunos, ou troca o caderno e o quadro de giz pelo monitor do computador?” 

(BEHRENS, 1999, p.384). A preocupação centra-se na perspectiva de que os 

professores só alteram seu paradigma se refletirem, discutirem e analisarem os 

pressupostos de sua prática, o que pode ser favorecido pela inclusão das 

tecnologias digitais como ferramenta de ensino-aprendizagem, pois implica em 

mudanças substanciais na concepção de educação. 

Poderíamos tecer inúmeras justificativas por contemplar os olhares dos 

docentes sobre a inclusão das tecnologias digitais na formação inicial dos 

pedagogos,  pois entendemos que  são esses, os principais agentes capazes de 

promover mudanças e postar a educação no sentido de promover a aprendizagem 

dos alunos,  em consonância com as demandas da sociedade contemporânea. O 

ofício de mestre, no dizer de Arroyo (2000, p. 10) precisa ser recolocado no seu 
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lugar de destaque, ou seja, “recuperar os sujeitos tão centrais nas matrizes mais 

perenes da teoria pedagógica [...] ninguém mais autorizado para nos acompanhar 

na história das propostas pedagógicas do que os pedagogos-docentes, seus 

agentes.” 

Reafirmamos que novos cenários se configuram, a sociedade vem passando 

por profundas modificações em ritmo acelerado condicionado por inúmeros fatores, 

entre eles os avanços tecnológicos e a chegada do computador às escolas. 

Segundo Pretto (2002, p. 7)  

 

profundas modificações no conjunto de valores da sociedade 
contemporânea estão em andamento e a presença generalizada dos 
meios de comunicação e informação tem desempenhado um significativo 
papel neste processo de construção social   

 

No cenário da sociedade brasileira, estamos diante de inúmeros desafios, 

entre eles a questão da miséria, gerada pelas desigualdades sociais. O papel da 

educação como fator de mudança e a oferta de uma educação de qualidade, para 

todos, têm sido  demandas dos movimentos sociais e são pauta recorrente nos 

discursos políticos, mas ainda repousam no campo da utopia diante dos obstáculos 

que nos remetem aos cursos de formação de educadores. As instituições de ensino 

superior estão sendo levadas a rever seus currículos e incorporar as tecnologias da 

informação e da comunicação, conforme previsto na legislação, além de pensar 

estratégias e alternativas para a capacitação dos  seus docentes. 

As mudanças curriculares nos cursos na educação superior, entre eles o 

curso de Pedagogia, estão sendo gerenciadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação-Lei 9394/96 no seu capítulo IV- Art. 43 que dispõe sobre as finalidades 

dessa modalidade de ensino, onde destacamos dois pontos fundamentais: 
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I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo 

III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 

(BRASIL,1996). 

Mas há um fundamento no Título VI-Art. 61, que gostaríamos de destacar, 

pois se refere à importância da relação entre teoria e prática na formação dos 

futuros educadores. Essa proposição deixa claro que as práticas de formação 

devem ter como procedimento metodológico à associação do conhecimento teórico 

à realidade prática do aluno e às suas experiências, portanto  devem ser 

propiciados aos alunos, experiências significativas de aprendizagem e ensiná-los a 

relacionar a teoria e a prática em cada disciplina do currículo. Nesse sentido, 

entendemos que a adoção das tecnologias digitais pode, em muito, contribuir para 

o alcance desses objetivos possibilitando uma aprendizagem mais significativa e 

contextualizada na formação do pedagogo. 

No entanto, na Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial dos 

Professores, em cursos de nível superior (BRASIL,2002), há uma crítica 

contundente  à “ausência de conteúdos relativos às tecnologias da informação e 

das comunicações”  e a rara oportunidade que os alunos têm de desenvolver “no 

cotidiano do curso os conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por 

meio das diferentes tecnologias” . O documento aponta o caráter urgente da 

questão: 

 
urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 
comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de 
professores, preparando os mesmos para a finalidade mais nobre da 
educação escolar: a gestão e a definição de referências éticas, científicas 
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e estéticas para a troca e negociação de sentido, que só acontece na 
interação e no trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o sentido será o 
mais importante e o professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes 
reais e virtuais.  (BRASIL-MEC, 2002, p. 32)  

 

          As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da 

educação básica, em nível superior5 que vigoram, também, para os cursos de 

Pedagogia, dispõem sobre "o conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos 

a serem observados na organização institucional e curricular de cada 

estabelecimento de ensino” (BRASIL, 2002, p. 1) e deixam claro, no seu texto legal, 

a importância de se contemplar “o uso de tecnologias da Informação e da 

Comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores”: 

Pelo Artigo 7º das diretrizes, as escolas de formação garantirão, com 

qualidade e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, 

videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Já no Artigo 13º, busca se garantir quanto à presença da prática profissional 

na formação do professor, que não prescinde da observação e ação direta, sendo 

que poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, incluídos o computador 

e o vídeo. 

As diretrizes específicas para o curso de Pedagogia, mesmo não estando 

ainda aprovadas oficialmente pelo CNE6, constituem ao nosso ver, um importante 

referencial para as mudanças institucionais e curriculares, inclusive no âmbito da 

inclusão das tecnologias digitais na formação dos futuros pedagogos.  

Apresentamos alguns pontos essenciais que direcionam as reformas curriculares, 
                                                
5 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 18/02 2002. 
 
6 O Documento  das Diretrizes foi organizado por uma  Comissão de Especialista de Pedagogia, 
após uma ampla discussão em nível nacional e encaminhado ao CNE em 1999.(ANFOPE, ANPED, 
CEDES, 2004) 
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no capítulo IV, desse trabalho. 

Uma outra legislação, instituída pelo Ministro da Educação em 2001, trouxe 

impactos diretamente relacionados à questão das tecnologias digitais na formação 

dos pedagogos. A partir da Portaria 2253, de 18/10/2001(BRASIL, 2001) as 

instituições de ensino superior credenciadas como universidades ou centros 

universitários estão sendo desafiados a modernizarem seu projeto pedagógico. 

Essa portaria prevê que os cursos superiores reconhecidos nessas instituições 

poderão ser autorizados a oferecer disciplinas que utilizem métodos não 

presenciais, desde que não excedam a vinte por cento do currículo. 

Numa leitura atenta dos impactos da portaria, Marinho (2003) aponta que a 

tendência da incorporação das tecnologias digitais na educação superior brasileira 

traz o desafio de capacitar os docentes para incorporar o seu uso, como recurso 

auxiliar na aula presencial, ou como base para a educação à distância.  

Nesse contexto, buscamos com essa pesquisa, contribuições para os 

debates no âmbito da formação do pedagogo no Brasil. O estudo de caso, dentro 

de uma Universidade pública, que apresentamos busca uma sintonia com as 

pesquisas na área das ciências sociais. Relembramos que, a partir dos anos 80, 

surgiram  novas abordagens teórico-metodológicas, novas questões e objetos de 

estudo, em decorrência da crise da modernidade e da racionalidade instrumental, 

das transformações tecnológicas no campo da micro-eletrônica e da 

informatização. Deu-se a passagem dos estudos macro-estruturais para o micro-

sociológicos, o retorno ao ator social, a valorização da experiência vivida, da 

subjetividade, das trajetórias e itinerários profissionais.7 (MAFRA,2002) 

                                                
7 Destacam-se outros dois momentos anteriores: o primeiro entre o pós-guerra e os anos 60, com 
estudos macro-estruturais e o segundo período entre os anos 70 e meados dos anos 80, com os 
primeiros micro-estudos sobre a cultura escolar.  
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Ponderamos que as discussões sobre a utilização da tecnologia digital na 

educação iniciaram-se na década de 80, sendo que nos últimos vinte anos foram 

empreendidas profundas mudanças nos contextos educacionais. Segundo Tedesco 

(2004, p. 12) o balanço educacional mostra que houve uma expansão quantitativa 

da oferta escolar, em todos os níveis e “que se avança rapidamente em políticas 

destinadas a promover a incorporação de novas tecnologias da informação nas 

escolas” (de ensino fundamental e ensino médio). 

Em relação ao preparo docente para lidar com essa nova ferramenta, foram 

implantados projetos governamentais para a capacitação dos professores das 

escolas públicas, no âmbito da educação fundamental e ensino médio, como 

veremos no capítulo II desse trabalho. Portanto já existe um movimento, em 

expansão, para a incorporação das novas tecnologias nas escolas, ainda que numa 

ponta, ou seja, na sala de aula da educação básica.  

No entanto, uma pesquisa recente divulgada pela UNESCO (2004), 

envolvendo cinco mil professores do ensino fundamental e médio no Brasil, 

demonstra que 59,6% dos professores ainda não navegam na Internet, apesar de 

reconhecerem, no discurso, que a introdução do computador engendrará impactos 

positivos na educação, além de indicarem que as universidades estão entre as 

instituições mais adequadas para oferecer formação docente. 

Por outro lado, sabemos que são diversos os fatores que contribuem para o 

êxito escolar, mas concordamos com Tedesco (2004, p.11) que a raiz está no “fator 

docente”, entendido como “o conjunto de variáveis que definem o desempenho dos 

mestres, professores e diretores das escolas: condições e modelos de organização 

do trabalho, formação, carreira, atitudes, representações e valores” que nos 

remetem aos cursos de formação de pedagogos e mais especificamente aos 
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docentes dos formadores.  

Defendemos, também a idéia da incorporação das tecnologias digitais, pelos 

docentes, como ferramenta educacional a serviço de uma formação mais 

significativa e contextualizada dos futuros pedagogos, a partir de duas 

perspectivas: uma para que os alunos aprendam os diversos conteúdos da sua 

formação, a outra para que eles saibam aplicar na sua prática profissional, como 

ferramenta para promover a aprendizagem,  quando atuarem como docentes, ou 

gestores educacionais. (FAGUNDES, 2004) 

Nesse contexto, algumas questões nos provocaram dando início à pesquisa: 

os cursos de formação de pedagogos já contemplam o uso das tecnologias em 

suas práticas educacionais? Em que contextos? Com quais finalidades? Seria 

apenas para promover a inclusão digital ou existe uma reflexão mais aprofundada 

sobre a inovação pedagógica na aprendizagem mediada pelo computador?  Os 

docentes do curso de pedagogia reconhecem e incorporam as tecnologias digitais, 

vista a própria tecno-ausência8 na sua formação inicial? 

Em busca do entendimento mais aprimorado desses questionamentos, e 

outros que se colocarão ao longo desse estudo, foi escolhido como cenário para a 

pesquisa o curso de Pedagogia oferecido pela Faculdade de Educação (FAE) da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), campus de Belo Horizonte 

(CBH), por ser uma instituição que possui  um projeto institucional para formação 

de pedagogos,  com o uso das tecnologias digitais na educação, iniciado em agosto 

de 2001.  

 

                                                
8 A expressão “tecno-ausência”  é adotada pelo Prof. Dr. Simão Pedro P. Marinho. Significa  a 
ausência dos recursos tecnológicos mais avançados, a exemplo dos computadores,  nos cursos de 
formação dos docentes das licenciaturas. 
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Uma das justificativas para o locus de pesquisa se deve ao fato da instituição 

propagar, junto à comunidade, uma formação diferenciada, com um currículo 

atualizado e, que destaca como competência a ser formada nos alunos, futuros 

pedagogos, a “capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos 

adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas educativas” (UEMG, 2002, p. 8) 

Atuando como professora desse curso9 desde fevereiro de 1999, assistimos 

a abertura da sala de informática a partir de agosto de 2001: uma sala bem 

estruturada, moderna, com vinte computadores ligados à Internet, que trouxe 

mudanças para o cenário da instituição e impôs um ar de modernidade na 

arquitetura do passado. O local tornou-se a “sala de visitas” da instituição, como 

algo “mágico”, como uma “ilha da fantasia” a ser explorada por alunos e 

professores. Foi, sem dúvida, o início de uma nova era para a Pedagogia da FAE/ 

UEMG que nos provocou a ouvir alguns dos atores envolvidos no processo de 

mudanças.   

Neste contexto, aceitamos o desafio de pesquisar em ambiente familiar e 

demos início à pesquisa exploratória, no segundo semestre de 2002, fazendo o 

levantamento dos documentos relacionados à nova proposta para inclusão das 

tecnologias digitais no currículo10 do curso de Pedagogia. 

Reafirmamos o propósito desta pesquisa de possibilitar as discussão sobre a    

formação do pedagogo e a inclusão das tecnologias digitais, a partir dos olhares 

dos docentes. Entendemos que de nada adiantará equipar a universidade com 

                                                
 
9 No capítulo referente à metodologia, discutiremos os desafios  para  a realização da pesquisa em 
contexto   familiar. 
 
10 A proposta de formação no currículo contempla a incorporação das novas tecnologias da 
informação e da comunicação. A delimitação das tecnologias digitais está relacionada ao nosso 
interesse na pesquisa. 
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computadores de última geração, se os formadores dos pedagogos não estiverem 

capacitados para a utilização adequada desse recurso tecnológico.  

Compreender as estratégias para o uso das tecnologias digitais na formação 

inicial do Pedagogo, a partir dos olhares dos docentes sobre a proposta de 

formação desenvolvida no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

UEMG, campus de Belo Horizonte e a articulação da proposta com o restante da 

formação foi o objetivo geral dessa investigação.  

No sentido de apresentar de forma acessível às etapas de construção da 

pesquisa e os resultados obtidos, estruturamos esse trabalho  em seis capítulos.  

Na introdução apresentamos as tecituras que deram origem a essa proposta 

de investigação e contextualizamos o problema de pesquisa. 

No segundo capítulo, voltado aos marcos conceituais elaborados através do 

percurso bibliográfico, apresentamos o contexto histórico-social que configura os 

novos cenários mundiais e coloca em pauta as demandas educacionais na 

sociedade da informação. Partimos de um histórico das tecnologias e sua relação 

educacional e fazemos algumas considerações sobre os grandes projetos de 

formação na área de informática educativa, no Brasil.  

No terceiro capítulo abordamos o curso de Pedagogia, a questão histórica 

desse curso no Brasil, as reformas curriculares  a inclusão das tecnologias digitais. 

No quarto capítulo apresentamos a metodologia da pesquisa delineando o 

caminho percorrido no ciclo de investigação,  as etapas da  pesquisa de campo, os 

instrumentos e os procedimentos utilizados no tratamento dos dados, bem como o 

cenário da pesquisa.  

No quinto capítulo apresentamos os resultados dos dados obtidos na 

pesquisa de survey e nas entrevistas, discutindo os resultados num diálogo com os 
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autores que contemplamos. 

No sexto capítulo finalizamos apresentando as conclusões obtidas por meio 

da pesquisa e fazemos algumas recomendações. 
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2 SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NOS NOVOS CENÁRIOS MUNDIAIS 

 

O mundo atual nos apresenta um cenário dominado pelos modernos meios 

de comunicação, liderados pela Internet que imprimiu agilidade e acesso 

instantâneo à informação. Segundo Pretto (2002) a velocidade com que o mundo 

está se transformando exerce uma influência direta no conjunto de valores da 

sociedade contemporânea. 

  A exemplos de filmes como Blade Runner, os traços da pós-modernidade 

estão desenhados no cotidiano do cidadão e cidadã urbanos. Frigotto (1997) expõe 

que nessa mesma perspectiva uma vasta literatura na última década de final de 

século enfatizava uma visão apocalíptica construindo uma espécie de síndrome do 

fim: fim dos paradigmas, das ideologias, das classes sociais. Por outro lado outros 

estudos apontam, não um fim, mas um contexto de crise que se dá no plano 

econômico-social ético-político e que atinge todas as instituições da sociedade.  Um 

contexto de crise, segundo os filósofos, pelo fato de que velhas estruturas e 

relações não morreram e novas relações e estruturas ainda não se tornaram 

hegemônicas.  

A escola como instituição social, também não escapa do contexto de crise, 

indicando que as velhas práticas de transmissão de conhecimento não dão mais 

conta de preparar os alunos, que no dizer de Tapscott (1999, p. 2) pertencem à 

Geração Net,11 para interagir numa realidade que exige novas habilidades e 

competências na sociedade do conhecimento. Para Frigotto (1997) o contexto atual 

está sendo denominado de terceira revolução industrial, cujos marcos são a 

microeletrônica associada à informática, a engenharia genética e novas fontes de 

                                                
11 Vale a pena ressaltar que a maioria dos professores que trabalham com os alunos da Geração 
Net  pertence a uma  geração anterior, sem uma cultura tecnológica de base digital. 
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energia, potencializando a capacidade mental e intelectual. Enquanto a primeira e a 

segunda revolução exigiram uma potencialização da força física humana, a  atual 

exige para o trabalhador flexibilidade e construção de novas habilidades cognitivas, 

como capacidade de selecionar dados, trato estratégico com informações, 

capacidade analítica para interpretar informações, flexibilidade intelectual para o 

domínio de situações variáveis, competência para comunicação social 

(MARINHO,2002). 

O fenômeno da globalização, entendida como a crescente interdependência 

econômica de países por todo o mundo devido ao volume e variedades das 

transações  de bens e serviços e de fluxos de capitais internacionais e também à 

difusão mais rápida e generalizada da tecnologia, provocou uma grande onda de 

mudanças em todos organismos sociais, impondo novas demandas ao mundo do 

trabalho que  atinge, também, as instituições educacionais formadoras. 

 A educação é vista, no mundo globalizado, como um dos principais fatores 

de desenvolvimento e ascensão social, buscando formar o trabalhador, em outras 

palavras a mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento de atividades 

produtivas e socioculturais que passam por profundas modificações, impostas pelas 

inovações tecnológicas marcando o surgimento de um novo paradigma:12 

 

O conhecimento passa a ocupar o centro das atenções, tornando-se o 
principal fator de produção. A informação e o conhecimento passam a ser 
elementos estruturantes para a superação das dificuldades e da 
competitividade, para o enfrentamento do desemprego do mundo 
globalizado e as inovações tecnológicas são responsáveis por exigências 
de mudanças no sistema educacional (VAZ MENDES, 2002, p. 20). 

 

 

                                                
12 Paradigma, originário do grego paradeigma: modelo, padrão. Utilizamos no sentido que Brandão 
(1997, p. 15) apresenta sobre o conceito de  Kuhn: “a constelação de crenças, valores, técnicas, etc. 
partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada” .  
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Segundo Almeida (2000) o acelerado desenvolvimento da competição 

econômica e científica no mundo resultou na necessidade de decisões rápidas e 

acertadas. A agilidade nas decisões exigiu das instituições autonomia e informação 

instantânea. O modelo de trabalho individualizado, baseado nas relações de 

competição, se vê ameaçado, diante dos novos cenários mundiais que exigem 

conectividade e ambientes colaborativos de trocas de conhecimentos, delineando 

um perfil diferente de trabalhador, capaz de pensar sistêmica e ecologicamente 

com um equilíbrio entre formas antigas, porém ainda úteis, e novas formas 

integrativas de resolver os desafios em um contexto de mudança. (CAPRA apud 

LITTO, 1998).  

Neste contexto a tecnologia da Internet, com a rede mundial de comunicação 

e informação, cumpre um papel decisivo de desterritorizar o planeta, eliminando as 

barreiras culturais e geográficas, tecendo uma enorme rede de pessoas que se 

pautam em modelos mais éticos de vida. Assistimos ao nascimento da cibercultura 

que, por um lado, proporciona a “abertura de um novo espaço de comunicação, e 

cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço no 

plano econômico, político, cultural e humano” (LÉVY, 1999, p. 10). Por outro lado,  

com as novidades tecnológicas instaurou-se uma nova via comercial a serviço do 

mundo capitalista, aumentando o fosso entre os que podem ter acesso aos bens de 

consumo e os excluídos digitais. Para Giusta (2003) as relações econômicas que 

vigoram com a globalização têm beneficiado a poucos, sendo a democratização da 

educação no Brasil, questão de sobrevivência e opção de aliarmos aos que  

 
envidam esforços para a construção de uma nova ordem global, baseada 
na solidariedade, na promoção da democracia, da paz, da segurança, da 
justiça internacional, do respeito aos direitos e às diferenças entre os 
povos, enfim,  da conquista das regras do jogo global mais igualitárias e 
mais ecológicas.(GIUSTA,2003, p.18)  
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 Nessa mesma direção, Pretto (2002) aponta a necessidade de se gestar 

uma nova política econômica e social, com um novo sistema educativo para 

diminuição das discrepâncias e uma nova escola pensada sobre as bases para a 

efetivação da inclusão digital, no nosso entendimento, dentro do princípio do direito 

constitucional de educação com qualidade para todos os cidadãos.  

É inegável que uma nova ordem global, de caráter irreversível, moldada 

pelas tecnologias da informação está sendo gerada, pressupondo a criação de 

diferentes espaços de partilha de saberes. No dizer de Moraes (2002, p. 117) 

 

 essas transformações do mundo atual pressupõem a criação de novos 
espaços de convivência, o uso do mesmo espaço e a partilha de diferentes 
instrumentos, a primazia do ser individual. [...] expressa na afirmação de 
sua cidadania como direito fundamental, no respeito à liberdade, à 
iniciativa, à participação.  

 

Esses pressupostos nos revelam que o foco da questão não está na 

tecnologia em si, pois a máquina não tem o poder mágico da “varinha de condão” 

de promover as mudanças necessárias, mas na forma como os cidadãos poderiam 

utilizá-la para o desenvolvimento individual e coletivo, ainda no dizer de Moraes 

(2002), visando o desenvolvimento da autonomia e da criatividade do ser humano 

melhor preparado para habitar num mundo em constante mudança. Seria a 

passagem para a “era relacional”, um processo de transição onde a educação 

ocupa papel preponderante para a busca de alternativas que humanizem e ajudem 

a promover a paz, harmonia, solidariedade, fraternidade e compaixão. 
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2.1 A educação na sociedade da informação: implicações da tecnologia na       

educação 

 

 O papel da educação, no sentido amplo, se torna valorizado no momento de 

crise civilizatória a qual estamos imersos. No dizer de Pretto (2002, p. 78) a 

instituição escolar não pode caminhar em sentido oposto ao que ocorre do lado de 

fora dos seus muros, ou seja, “uma escola fundamentada apenas no discurso oral e 

na escrita, centrada em procedimentos dedutivos e lineares”, praticamente 

desconhecendo as novas linguagens e ferramentas a disposição da aprendizagem. 

Os computadores estão presentes nos mais diversos setores e ambientes de vida 

dos cidadãos.  

 Sancho (1998, p. 89) afirmou, nos anos noventa, o que consideramos atual 

no início do séc. XXI: “o cenário escolar mostra-se desfavorecido em relação aos 

outros aos quais os estudantes têm acesso e podem vivenciar fora da escola”. 

Nesse contexto, as escolas lutam com dificuldades para ultrapassar o divisor 

de águas, no caminho da contemporaneidade. A estrutura física das velhas salas 

de aula, com a rigidez das carteiras fixas, está presente, não só no imaginário dos 

seus atores, mas nas práticas escolares que se desenvolvem no interior das 

escolas. 

Um olhar mais aguçado para o interior da escola  encontrou-a ainda presa 
aos velhos paradigmas da cultura declinante. Uma escola centrada, 
basicamente, na linguagem escrita e na oralidade, na racionalidade e na 
busca de uma hierarquização do conhecimento. Uma escola que privilegia 
somente a razão, em detrimento da imaginação. (PRETTO, 2002,  p. 220). 
 

 

Ainda sobre as questões dos avanços tecnológicos e o seu sentido para a 

educação, Negroponte (2001, p.10) destaca: “Thomas Jefferson nos legou o 

conceito de bibliotecas públicas e o direito de consultar um livro de graça [...] mas 
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jamais considerou a possibilidade de 20 milhões de pessoas terem acesso 

eletrônico a uma biblioteca digital”. 

O grande diferencial está em alguns milhares de pessoas acessarem 

praticamente, ao mesmo tempo, uma biblioteca digital.  

Esse notável inventor não poderia imaginar que em 2004 já seriam 

anunciados os livros eletrônicos, com tinta digital, como prováveis substitutos da 

tecnologia do papel, com um peso de apenas 200 grs., que  chegam a armazenar 

meia centena de livros. A criação de tecnologias cada vez mais avançadas é uma 

marca do início do séc. XXI, impulsionado ainda pela fusão de grandes 

corporações, numa nova vertente do capitalismo (RYDLEWSKI, 2004).  

É consenso entre os autores que a utilização das tecnologias que permitem 

acesso rápido e imediato a fontes ampliadas de informação e agilizam seu 

tratamento, possibilitadas pelo computador, poderá ser uma alavanca para ajudar a 

escola13 a se transformar num local onde se constróem conhecimentos 

significativos e contextualizados, ou seja, preparar melhor seus alunos para os 

desafios atuais.  

Um outro consenso seria que a base das mudanças não está na tecnologia 

em si, mas na forma como o acesso e a relação com o conhecimento se 

transformam. Para “a passagem do velho modelo de escola para uma nova escola, 

com futuro, torna-se necessário observar atentamente alguns aspectos da atual 

estrutura organizacional”.Trata-se de uma reforma na escola (PRETTO, 2002, p. 

116). 

 
                                                
 
13  O termo gesso ou alavanca se referindo ao computador e a reforma na escola, foi utilizado pelo 
Prof. Dr. Simão Pedro P. Marinho no Encontro Internacional: O educador  na era da informação, 
realizado em Belo Horizonte (jul./ 2003) 
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A escola que queremos, precisa ser entendida como uma instituição viva, 

onde se resgata a alegria e o prazer de aprender, na perspectiva da autopoiese14, 

que apresenta os pressupostos da aprendizagem ligados às condições relacionais 

da vida humana. Uma escola que passe a ser uma instituição aprendente em vez 

de ensinante, capaz de aprender até mesmo com seus erros (ASMANN, 2001; 

MELLO,2004). 

 Para Moraes (2003, p. 37) essas questões precisam ser retomadas nas 

pautas de discussão, pois, na realidade, as escolas continuam acreditando que a 

educação está separada da vida, “algo extrínseco a ela com a qual não se 

relacionam, como algo separado do real processo de viver". Nesse contexto, 

relembramos, que as tecnologias não são novas, mas invenções culturais geradas 

pela inteligência humana, na dialética da relação entre o indivíduo e seu ambiente. 

(SANCHO, 1998).  

 

2.2 Um breve histórico das tecnologias e sua relação educacional 

 

Se tomarmos de forma ampla a tecnologia pode ser considerada como 

qualquer artefato criado pelo homem, buscando tornar seu trabalho mais leve. São, 

portanto produtos culturais, existentes há milênios. Neste sentido o homem nunca 

esteve só nas suas atividades físicas e cognitivas. Esse conceito usual de 

tecnologias, no dizer de Kenski (2003, p. 91), “refere-se às ferramentas que 

auxiliam as pessoas a viverem melhor dentro de um determinado contexto social e 

espaço-temporal [...], acompanham a vida dos homens e dos grupos sociais desde 

                                                
14Teoria de Maturana e Varela citado por Moraes (2003, p. 43), no sentido que descrevemos: a 
capacidade de auto-organização, de produção contínua de si mesma. 
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o início da civilização” A criação de ferramentas vem evoluindo, desde a simples 

fabricação de instrumentos de caça até a produção de máquinas sofisticadas. 

Nos dois últimos séculos surgiram as tecnologias mais avançadas, como o 

correio, o telefone, o rádio, a televisão, o vídeo e, mais recentemente assistimos, ao 

aparecimento dos computadores. Portanto, vale a pena ressaltar que o computador 

não é o primeiro instrumento tecnológico utilizado na educação.  O quadro negro e 

o giz são exemplos clássicos de tecnologias utilizadas pelos professores ao longo 

de séculos, além de outros como o livro didático, o retro-projetor, a televisão e o 

vídeo. 

Um outro aspecto que queremos ressaltar é que nem todas as tecnologias 

são especialmente relevantes para a educação. Para que uma tecnologia seja 

considerada educacional é preciso que os agentes de ensino avaliem as suas reais 

contribuições para a aprendizagem dos alunos. A utilização do computador como 

tecnologia educacional, não pode prescindir de uma reflexão mais ampla sobre a 

educação como ato político e social, na perspectiva do educador Paulo Freire, onde 

se estabelece uma relação entre quem educa e quem aprende com o auxilio da 

tecnologia. Educar é primordialmente um ato humano, com dimensão política que 

implica fazer escolhas a partir de uma reflexão crítica (FREIRE, 1998). 

Retrocedendo na história, relembramos que Comenius citado por Almeida 

(2000)  realizou a primeira revolução tecnológica na educação ao utilizar a cartilha 

e o livro-texto como ferramenta de ensino-aprendizagem, para viabilizar um novo 

currículo voltado para a universalização do ensino. Para Almeida (2000, p.13) 

 

a informática na educação (hoje) é um novo domínio da ciência que em 
seu próprio conceito traz embutida a idéia de pluralidade, de inter-relação e 
de intercâmbio crítico entre saberes e idéias desenvolvidas por diferentes 
pensadores. 
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A tecnologia educacional como campo próprio de conhecimento surgiu nos 

anos 50, nos Estados Unidos e nos anos 60 nos países da América Latina. A partir 

dos anos 50 várias concepções foram surgindo na tentativa de compreender a 

tecnologia na educação e fundamentá-la num momento particular.  

Nas décadas de 50, 60 e 70, vigorava a visão utilitarista e pragmática de 

ensino, associando a importância da inserção das tecnologias nas escolas, aos 

seus aspectos instrumentais. Nos anos 80 e 90 começa a ser discutida uma 

abordagem mais crítica e mais ampla da utilização das tecnologias na educação, 

mesclada ao movimento político dos educadores que criticavam a falta de 

discussões sobre os problemas estruturais brasileiros: 

 
 
um dos temas mais polêmicos, na educação no início dos anos 80 é o uso 
da informática na escola: seminários, debates, artigos em jornais, revistas 
[...] Na verdade todos aqueles que trabalham em educação guardam uma 
opinião sobre as conveniências ou sobre o absurdo político e econômico 
que sua implantação traz. (ALMEIDA, 1987. p. 7) 
 

 

As concepções críticas que emergem dessa época apontam para a 

necessidade dos educadores compreenderem a tecnologia dentro de um processo 

mais amplo, que envolve uma série de variáveis: a relação com a formação 

humana que vai apontar possibilidades pedagógicas para cada meio, as 

características dos alunos, os objetivos e metas de ensino para cada programa 

específico e o tipo de conteúdo a ser trabalhado com os aprendizes.  

As discussões sobre a necessidade de uma revisão crítica do 

desenvolvimento da tecnologia educacional impostas pelas visões mais 

tradicionais, foram frutos de pesquisas do final do século XX. Destacamos as 

delimitações feitas por pesquisadores argentinos e apresentadas por Litwin (1997, 

p. 13):  
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Entendemos a tecnologia educacional como o corpo de conhecimentos 
que, baseando-se em disciplinas científicas encaminhadas para as práticas 
do ensino, incorpora todos os meios a seu alcance e responde à realização 
de fins nos contextos sócio-históricos que lhe conferem significação. 
 
 
A tecnologia educacional, assim como a Didática, preocupa-se com as 
práticas do ensino, mas diferentemente dela inclui entre suas 
preocupações o exame da teoria da comunicação e dos novos 
desenvolvimentos tecnológicos: a informática, hoje em primeiro lugar, o 
vídeo, a TV, o rádio, o áudio e os impressos, velhos ou novos, desde livros 
até cartazes. 
 
 
Em nosso debate sobre a Tecnologias Educacional hoje, ganham força as 
preocupações ideológico-políticas e ético-filosóficas como crítica e  
superação da marca tecnicista no momento do seu nascimento.  

 

Para Sancho (1998) há uma necessidade periódica de resignificação do 

conteúdo e a prática do ensino, pois a escola é uma instituição social que sofre (ou 

desfruta) as transformações da sociedade que a contém. Nesse sentido, aquela 

autora reconhece que tem sido fundamental o papel mediador dos suportes da 

informação, desde a aparição do livro até a última aplicação multimídia. 

Há uma unanimidade nos discursos sobre a importância da tecnologia na 

educação, na mesma proporção das criticas quanto à forma que as inovações 

foram impostas,  sem uma reflexão individual e coletiva  dos fatores que provocam  

mudanças  essenciais e não apenas reforma superficial. Os professores, que são 

os principais agentes de ensino, nem sempre são ouvidos nesse processo.  

 

 As inovações educativas foram durante longo tempo concebidas por 
equipe de especialistas que tentavam impor o modelo industrial de 
administração e de estratégia de mudança, para introduzi-lo no processo 
educacional como mais um recurso.(ALMEIDA,2000,p.121). 
  
 
  

Segundo Zeichner, citado por Almeida (2000 p.135) a formação inicial dos 

educadores para o uso das tecnologias digitais tem adotado estratégias 

semelhantes à formação de professores para a diversidade cultural. São duas as 
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vertentes mais utilizadas, caracterizadas pela “abordagem segregada”, ou pela 

“abordagem integrada (de infusão)”. 

A forma mais freqüente é a abordagem segregada, ou modelo de adição, 

onde um conjunto de disciplinas é incluído na grade curricular, sob a 

responsabilidade de alguns professores especialistas, sem alterar as demais 

disciplinas. Cabe ao professor desenvolver atividades com o computador, mesmo 

sem ter a oportunidade de analisar seu uso na prática pedagógica e realizar 

reflexões e depurações, uma vez que a lógica das disciplinas está ancorada em 

organização rígida de tempo (horas aulas) e espaços (sala de aula de tijolos). Esse 

modelo, ao nosso ver, acaba “desresponsabilizando” os demais professores/as de 

aprenderem a usar o computador como ferramenta de ensino-aprendizagem, com 

seus alunos, por outro lado pode ser uma via possível para iniciar a inclusão das 

tecnologias digitais. 

Segundo autores como Almeida (2000) e Behrens (1999),  a  formação no 

âmbito das universidades tem esbarrado nas formas antigas, pautadas no ensino 

onde “grande parte dos docentes estão enclausurados em sua prática disciplinar e 

distanciados de novas abordagens” (ALMEIDA,2000, p.135) que  possibilitariam 

construir práticas interdisciplinares, em projetos pedagógicos  coletivos.  

Portanto, as reformas curriculares nos cursos de formação de educadores 

para inclusão das tecnologias digitais precisam mexer no essencial, caso contrário 

será apenas mais uma estratégia de marketing, como adverte Moran (2003, p.63): 

 
ensinar com as mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente 
os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes 
professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz de 
modernidade, sem mexer no essencial. 
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As discussões acerca dessas questões nos levaram a questionar o que se 

passam no lócus das faculdades de educação, celeiros dos profissionais da 

educação. Antes de entrar no cerne da questão iniciada no parágrafo anterior, 

achamos pertinente fazer algumas considerações sobre os grandes projetos de 

capacitação implementados pelo governo nas últimas décadas. As políticas na área 

de informática educativa buscaram introduzir o uso do computador nas escolas 

públicas de nível fundamental e médio, possíveis locais de trabalho dos 

profissionais que se formam nos cursos de Pedagogia. 

 

2.3 Informática e educação no Brasil: os grandes projetos de formação   

 

 As primeiras ações no sentido de capacitar professores do ensino 

fundamental e médio tiveram início na década de 80 quando ocorreram o I e o II 

seminário nacionais de Informática na Educação, em Brasília (1981) e Salvador 

(1982), respectivamente. 

Para dar continuidade às propostas levantadas durante os seminários criou-

se, em 1983, a Comissão Especial de Informática na Educação-CE/IE com a 

responsabilidade de promover discussões e implementar ações para levar os 

computadores às escolas públicas brasileiras. 

 O Projeto Educação com Computadores (EDUCOM) criado neste mesmo 

ano oficializou em 1984 os cinco centros de estudos presentes nas seguintes 

instituições: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal 

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

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) e Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Estes centros piloto passaram a ser responsáveis pelo 
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desenvolvimento de pesquisa e pela disseminação do uso dos computadores no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Oliveira, citado por Vaz Mendes (2002), o EDUCOM buscou 

desenvolver as atividades a que se propusera. No entanto os centros-piloto 

sofreram grandes dificuldades, resultantes dos atrasos no repasse de verbas, da 

descontinuidade da oferta de bolsas por parte do CNPq, da falta de apoio financeiro 

da FINEP e da SEI15, que haviam se retirado do processo além dos desencontros 

existentes no nível de coordenação administrativa do Projeto. 

As ações que se seguiram foram à criação do Comitê Assessor de 

Informática para educação de primeiro e segundo graus (Caie/Seps)16 em 1986/87, 

subordinado ao MEC, que passa a definir a Política Nacional de Informática na 

Educação. Entre os projetos que foram implantados, destaca-se o Centro de 

Formação “Formar para Educar” (FORMAR) realizado na UNICAMP, que capacitou 

os professores em nível de pós-graduação lato-sensu para implantação de uma 

infra-estrutura de suporte nas Secretarias Estaduais de Educação. Um outro projeto 

de grande envergadura, ainda nessa gestão, foi à implantação de dezessete 

CIEDS17 em vários estados brasileiros, no período de 1988 a 1989. Cada CIED, 

além de coordenar a implantação de outras unidades, também cuidava da 

formação de recursos humanos para a implementação das atividades de 

informática no âmbito estadual. Ainda em 1989, criou-se o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PRONINFE) que visava a “capacitação contínua e 

permanente de professores, técnicos e pesquisadores no domínio da tecnologia de 

informática educativa, em todos os níveis e modalidades de ensino” (OLIVEIRA, 
                                                
15 Secretaria Especial de Informática, alicerçada pelo Conselho de Segurança Nacional. 
16 Comitê Assessor de Informática (CAIE), Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus 
(SEPS). 
 
17 Centros de Informática Aplicada à Educação de Primeiro e Segundo Graus. 
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1997, p.49) 

No entanto, foi em abril de 1997 que o Governo Federal, através de iniciativa 

do MEC criou o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). 

Considerado o maior projeto de informática educativa, concebido no Brasil, 

distingue-se dos demais por prever a formação de núcleos de tecnologia 

educacional em todos os estados brasileiros, com a estratégia de capacitação de 

professores-multiplicadores. O programa foi criado com a finalidade de disseminar 

o uso pedagógica das novas tecnologias de informática e telecomunicações nas 

escolas de ensino fundamental e médio pertencentes às redes estadual e municipal 

de ensino. 

Suas diretrizes evidenciam a valorização da formação de profissionais como 

condição fundamental para a formação de uma cultura nacional sobre o uso do 

computador na educação e propõem que as ações nesse sentido atendam às 

novas exigências da sociedade da informação: 

 
a capacitação de professores para o uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação implica redimencionar o papel que o professor 
deverá desempenhar na formação do cidadão do séc. XXI. É, de fato, um 
desafio à pedagogia tradicional, porque significa introduzir mudanças no 
processo de ensino-aprendizagem e, ainda, nos modos de estruturação e 
funcionamento da escola e de suas relações com a comunidade. 
(PROINFO, 1997).  

 

Apesar de todos os esforços no sentido de capacitar os professores dos 

ensinos fundamental e médio, através dos programas de formação continuada, os 

problemas existentes na área educacional não foram revertidos.  

Segundo Moraes (2002), novos projetos foram criados por anos a fio e 

velhos problemas sempre estiveram em “constantes listas de espera”. A grande 

questão retorna a falta de uma política efetiva de valorização do professor nos 

últimos anos, traduzida pelos baixos salários dos profissionais da área, associada a 
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uma capacitação que não consegue superar as deficiências de uma formação 

inicial inadequada.  

Nessa mesma direção, Fagundes (2004, p. 98) diz que o problema passa 

pelo viés político: “os projetos são iniciados e interrompidos periodicamente, pois as 

sucessivas administrações não se preocupam em dar suporte e continuidade a 

eles". Os projetos governamentais ainda não conseguiram capacitar os professores 

das escolas públicas para uma adoção efetiva do computador enquanto ferramenta 

de ensino-aprendizagem. 

O pouco uso das tecnologias da comunicação pelos professores das escolas 

públicas brasileiras tem sido denunciado pela mídia brasileira, a partir de resultados 

de pesquisas, como a divulgada pela Unesco (2004)18. Nesse estudo foram 

pesquisados, 5000 professores do ensino fundamental e médio (82,2% de escolas 

públicas) entre os meses de abril e maio de 2002. Constatou-se que 60% dos 

professores nunca usaram correio eletrônico ou navegaram na Internet. 

Em nossa experiência profissional verificamos essa mesma realidade, mais 

recentemente,19 ao participar de um projeto de capacitação de pedagogos e 

professores do sistema público de ensino, de uma cidade pólo regional em  Minas 

Gerais. Dos 550 educadores que participaram da capacitação, apenas 7,45% 

deles, ou seja 41 professores, declararam ter e-mail pessoal.  

Uma das respostas para a falta de cultura de uso do computador, pelos 

professores, poderia ser encontrada em Barbosa e Catani (2003). Os autores 

denunciam que, historicamente no Brasil,  os projetos  de capacitação de docentes 

                                                
18 Publicado na Folha de São Paulo em 25/ maio/2004. Uma outra reportagem do Jornal Estado de 
Minas em 20/nov/2003, pode ser consultada: “Luta pela inclusão digital, apresenta que a maior 
barreira enfrentada pela prefeitura de Belo Horizonte para ampliar seu projeto de informatização tem 
sido a resistência dos professores”. 
 
19 A capacitação foi desenvolvida em julho de 2003. Não constava da proposta de   capacitação  o 
uso das tecnologias digitais na educação. 
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não têm colocado os próprios professores como prioridade, ou seja há uma 

contradição entre um discurso que enaltece e uma realidade de desvalorização  

desse profissional: 

 
alvo de investimentos significativos e de omissões de igual peso [...] 
bradando assim pelo reconhecimento da importância dos professores em 
qualquer projeto de melhoria [...], ao “estranho lugar hoje atribuído aos 
profissionais que, só no discurso, têm seu papel valorizado e reconhecem 
na prática “as mais violentas agruras da profissão docente” para o 
exercício “decente de sua profissão”, não se pode dizer que tenham 
faltado propostas. (BARBOSA e CATANI, 2003, p. 12) 

 

No reverso da moeda encontramos um lado positivo, com o desenvolvimento 

dos grandes projetos de informatização, notadamente a partir dos anos 90, foram 

elaborados importantes estudos na área.  O tema informática em educação e 

preparação de professores, tem sido alvo das análises de vários pesquisadores  

que adotam uma perspectiva mais crítica. 

          Entre as contribuições de pesquisadores brasileiros, destacam-se os dos 

seguintes autores: Foresti (1996), Menezes (1993), Moreira e Silva (1990); Silva 

Filho (1988), Valente (1993-1994,1995), Machado (1994,1995), Ribas Júnior 

(1992), Gatti (1993), Garraher (1990) e Falcão (1989).20 

A respeito desses trabalhos, Almeida (2002) destaca as questões políticas 

subjacentes à introdução do computador no sistema educacional. Todos são 

unânimes em afirmar que a instalação dos computadores na escola não é garantia 

para uma mudança de qualidade na aprendizagem dos alunos, pois o computador 

é uma ferramenta a serviço de um projeto coletivo de formação. Um projeto coletivo 

não alcança adeptos se for imposto por decreto, sendo necessário um trabalho 

estratégico que consiga aliciar um grande número de docentes, pela clareza 

                                                
20 Esses autores são citados por Almeida (2000, p.15)  como referência de leituras na área  e por 
apresentarem pontos de vista convergentes em relação ao uso do computador como uma 
ferramenta a serviço de um projeto pedagógico. 
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conceitual e benefícios decorrentes da incorporação dos novos saberes. 

Entendemos que essas reflexões podem servir de base para as discussões 

sobre os projetos de inclusão das tecnologias digitais no âmbito dos cursos de 

Pedagogia que se movimentam para ajustar seus currículos nos rumos 

contemporâneos. Nesse sentido são bem-vindas as experiências, que no mínimo 

contribuem para agilizar o processo e minimizar os erros de percurso.  
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3 O CURSO DE PEDAGOGIA EM QUESTÃO 
 
 
 

a prática educativa é um fenômeno constante e universal inerente à vida 
social, se é um âmbito da realidade possível de ser investigado, se é uma 
atividade humana real, ela se constitui um objeto de conhecimento, 
pertencendo essa tarefa à Pedagogia que é, por isso, teoria e prática da 
educação. (LIBÂNEO, 1998). 
 

                                                            
 
3.1 Um breve histórico do curso de Pedagogia no Brasil 

         

        Os registros históricos assinalam que o primeiro curso de Pedagogia foi 

regulamentado em 1939, época da ditadura, através do Decreto-Lei n.1190 que 

organizou a Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, atualmente 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Essa primeira regulamentação 

prevê a formação do bacharel em Pedagogia, conhecido como técnico em 

educação (LIBÂNEO, 1998). O Decreto determinava o currículo pleno para o curso 

de Pedagogia e o currículo básico para os cursos superiores. Vem dessa data a 

criação do esquema 3+1: aos três anos de bacharelado se acrescenta um ano de 

estudos didáticos para a obtenção do diploma de licenciatura. 

      A segunda regulamentação do curso de Pedagogia emerge no cenário político 

dos anos 60. Houve a mudança da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília 

e no ano seguinte a aprovação da LDB 4.024/61.  Pouco depois o Parecer CFE 

251/62 mantém o curso de bacharelado para formação do pedagogo e o Parecer 

CFE 292/62,regulamenta as licenciaturas. O prof. Darcy Ribeiro ocupava o 

Ministério da Educação e Cultura, atualmente denominado Ministério da Educação. 

“Era época da luta pela alfabetização de todos os brasileiros, através de uma 

educação libertadora, onde liderava a figura de Paulo Freire”. (VALLE, 1999, p. 54).  

Os problemas crônicos do curso de Pedagogia, já se manifestavam naquela época 
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entre os que defendiam a extinção do curso, por falta de conteúdo próprio, sendo 

que os professores eram formados em cursos de nível médio, mas já havia os que 

defendiam que todos os professores deveriam ser formados em nível superior. 

Uma nova regulamentação para o curso de Pedagogia foi baixada pelo 

Parecer 252/69, de autoria do Prof. Valnir  Chagas, que abolia a distinção entre 

bacharelado e licenciatura, mas mantinha a formação de especialistas nas várias 

habilitações. Dessa forma ficou instituída uma base comum de conhecimentos 

pedagógicos e uma parte diversificada responsável pela formação dos 

especialistas. 

Segundo Carmen Silva (2002), esse último decreto respondeu pela 

fundamentação legal dos cursos de Pedagogia por mais de trinta anos e nenhum 

documento ainda o substituiu no contexto da legislação. Na visão dessa autora, a 

história desse curso sempre foi permeada de tensões na busca de resposta a 

respeito “de quem é o pedagogo por meio da indicação de tarefas do campo 

educativo reservadas a ele, envolvendo um grau maior ou menor de especificação 

das mesmas". (SILVA, C. 2002, p.142). 

          Retornando ao relato histórico do curso de Pedagogia, esse está imbricado 

com a história da educação no Brasil que passa por grandes mudanças, na década 

de 70. A promulgação da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971,  fixou as diretrizes e  

as bases para o ensino de  1º e 2º graus, tornou a  escolaridade obrigatória para 

todas as crianças dos 7 aos 14 anos. Como conseqüência houve a expansão das 

matrículas dos alunos e uma demanda de escolas e de formação de professores a 

curto prazo, como num efeito “dominó”: para formar professores para o 1º grau, 

abriram-se cursos de 2º grau com habilitação para magistério, as licenciaturas 

curtas para formar professores da 5º a 8º série, os cursos de Pedagogia para 
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formar professores para o magistério de 2º grau.   

No entanto, a década de 70 é, também, marcada pela decadência da escola 

pública  e pela crise ocasionada pelo decréscimo salarial dos professores. Novos 

prédios escolares “pipocam” pelo território brasileiro,  mas não se ampliam os 

recursos financeiros dedicados à educação. Vários são os concursos públicos para 

o ingresso na carreira do magistério, mas são muitos os professores que têm duas 

matrículas no ensino público. 

A formação dos especialistas para atender a demanda crescente, 

determinou uma formação aligeirada para os diretores e supervisores das escolas 

públicas. O curso de Pedagogia chegava a ser oferecido em caráter intensivo, sem 

férias e com aulas de segunda a sábado. Conforme descreve Silva (2002), esses 

cursos foram criados para atenderem um dispositivo legal que ordenava a 

habilitação para esses especialistas. 

O número crescente de profissionais da educação, e a insatisfação com as 

condições de trabalho, encontraram na abertura política do final dos anos 70, sendo 

deflagrada a primeira greve de professores brasileiros, em São Paulo. As 

associações que deram origem aos sindicatos dos professores tiveram suas bases 

organizadas nos anos 80, década da cidadania, com a promulgação da 

Constituição-cidadã em 1988 e eleição direta para presidente da República, em 

1989.  

Nesse contexto os profissionais da educação tiveram mais liberdade para se 

organizarem, inclusive com o apoio do MEC.  Em 1983, aconteceu em Belo 

Horizonte o Encontro Nacional do Projeto de Reformulação dos Cursos de 

Preparação de Recursos Humanos para a Educação, criando uma comissão  de 

especialistas que, em 1990, se transformou na Associação Nacional para 
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Formação dos Profissionais em Educação (ANFOPE). A partir dos princípios 

firmados junto aos profissionais da educação, a ANFOPE elaborou sua Proposta de 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, na defesa de que a docência 

seja  à base de formação do pedagogo. 

         

3.2 Os dilemas atuais do curso de Pedagogia 

 

 Historicamente, o curso de Pedagogia destaca-se entre os cursos de 

formação de professores para o ensino fundamental, questão que tem provocado 

muitas controvérsias. No entanto, sua hegemonia histórica foi fortemente abalada 

em dezembro de 1999 pela assinatura do Decreto 3.276, pelo então Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, e pelo Ministro da Educação, Paulo 

Renato Souza (BRASIL,1999). 

O decreto impunha que a formação em nível superior de professores para 

atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, se daria exclusivamente no Curso Normal 

Superior.  Diante das pressões exercidas, a legislação foi alterada, substituindo o 

“exclusivamente” por preferencialmente, evitando assim o decreto de morte da 

Pedagogia, mas não impedindo uma ambigüidade na formação desses 

profissionais. (RAINHO, 2001). As redefinições nos cursos de pedagogia iniciadas 

pelo decreto presidencial não deixaram dúvida sobre a separação entre a docência 

e a função de especialistas nas escolas (MARQUES e PEREIRA, 2002). 

As associações e fóruns de educadores reagiram imediatamente, em defesa 

do curso de Pedagogia, denunciando as graves conseqüências desse decreto 
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(o decreto) remete a formação de professores exclusivamente para cursos 
aligeirados, de cunho estritamente técnico, segregada da formação geral 
dos demais profissionais da educação; cria um mercado cativo para as 
instituições privadas de ensino com a possibilidade de financiamento 
público [...] desperdiça uma capacidade instalada, com recursos humanos 
e matérias financiados ao longo do tempo pelo poder público, como são os 
cursos de Pedagogia nas universidades. (FORUM EM DEFESA DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES,1999, p.340)  
 

 

Libâneo e Pimenta (2002, p. 14), abordando um outro aspecto, denunciam a 

falta de definição explícita de uma “estrutura organizacional para um sistema 

nacional de formação de profissionais da educação, incluindo a definição de locais 

institucionais do processo formativo“, reivindicam o ordenamento legal e funcional 

do Título VI da nova LDB, assim resumido: 

 a) Cursos de Licenciatura plena para formar professores de educação 

básica, em universidades e institutos superiores de educação. 

- Curso normal superior (licenciatura para formar docente de educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental) e licenciaturas para formar 

professores de 5ª a 8ª e ensino médio). 

- Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior. 

- Programas de educação continuada. 

b) Cursos de graduação e pós-graduação em Pedagogia para formar 

profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão 

e orientação educacional. 

c) Cursos de preparação para o magistério de ensino superior. 

As questões ambíguas no caráter de formação do Pedagogo provocaram 

uma crise de identidade nos cursos de Pedagogia, conferindo  a esse profissional 
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em formação múltiplas identidades.21, abalando o interior das Faculdades de 

Educação. A área de conflito se situa na função do destino do curso de Pedagogia, 

ou seja, o curso deve formar professores ou especialistas, ou ambos? 

Sobre essa questão, concordamos com Brzezinski (2002, p.122) quando 

define que “o eixo nuclear da formação do Pedagogo é o trabalho pedagógico, 

escolar e não escolar, que tem o seu fundamento na docência, compreendida como 

ato educativo intencional”.22 Isso não significa, no nosso entendimento, uma 

fragmentação ou simplificação na formação desse profissional, pois se tomarmos 

como ponto de partida que o perfil do pedagogo está ancorado na docência, fica 

um pouco mais visível algumas trilhas que levam à reformulação dos currículos dos 

cursos de Pedagogia, inclusive com a necessária inserção das tecnologias digitais.  

Desse modo a preparação do pedagogo deverá ser direcionada para o 

desenvolvimento de competências de uma prática educacional, necessária para 

atuar em um novo cenário, ou melhor, numa nova era. 

Seguindo a trilha de Mello (2004, p.7) se, “instalados que já estamos no 

terceiro milênio, encontramos aqui apenas aquilo que fomos capazes de trazer, é 

chegado o momento de inventariar: afinal, o que trouxemos?”   

 

3.2 Um fio da história da Pedagogia: da antiguidade ao século XXI 

 

Nos moldes de uma visita arqueológica, fizemos uma incursão na história da 

Pedagogia, especialmente no trabalho de referência do autor Cambi (1999), cujo 

                                                
21 As questões referentes à identidade do profissional formado no curso de Pedagogia, estão nas 
pautas dos fóruns de discussão como ANFOPE, FORUMDIR, ANPED,  FORUM DE PEDAGOGIA , 
esse último em Belo Horizonte- jul.2002/2004 
 
22 Essa posição é defendida pela ANFOPE,. Outros autores, como Libâneo e Pimenta, são 
contrários a esse posicionamento. 
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endosso está na recomendação do educador Antônio Nóvoa. O livro se tornou uma 

leitura obrigatória, na busca de entender o modo como o passado, carregado de 

significações sobre o termo pedagogia, foi trazido para os tempos atuais. 

          Segundo Cambi (1999) a história é dotada de sentido orgânico e complexo,  

num processo de construção  onde existe um tempo “ por trás” que condiciona e 

opera o tempo presente. O que estava antes funciona como uma infra-estrutura 

para o que vem depois. Se puxarmos um fio da história remontamos da 

contemporaneidade, a modernidade, a idade média, a antiguidade. Nesse sentido 

reconhecemos que não podemos identificar uma única  história para a  pedagogia, 

uma vez que ela está incrustada na “história da educação que é hoje um repositário 

de muitas histórias, dialeticamente interligadas e interagentes“ (CAMBI, 1999, 

p.29). Nessa realidade plural podemos engendrar algumas passagens que 

deixaram rastros na história da pedagogia. 

Da antiguidade, herdamos as estruturas mais profundas que delinearam os 

modelos sócio-educativos como a identidade da família, a instituição escola, mitos 

educativos presentes nas fábulas, os modelos de organização do Estado inspirados 

na polis grega e na res publica romana. É também nesse período que se dá à 

passagem do ethos para a theoria fazendo nascer à pedagogia com o significado 

de uma reflexão auto regulada, universal e rigorosa sobre os processos educativos. 

A figura do pedagogo aparece na Grécia antiga como o acompanhante da 

criança, que a controla e estimula, ou seja, um homem dotado de saber e portanto 

encarregado de conduzir os mais jovens. O “peda” do termo pedagogia vem dos 

gregos paidós, que significa criança. No mundo mediterrâneo essa figura é 

enfatizada pelas experiências dos mestres de “almas”, enriquecidas pelos 

educadores do povo, os profetas hebraicos. Portanto, o mundo antigo agrega ao 
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pedagogo a idéia de missão, ao desempenhar o papel de transmissor de saberes 

divinos e por tanto incontestáveis. A partir de Platão será função do pedagogo, dos 

filósofos-educadores ou dos pensadores da educação iluminar os fins e os 

processos de educar (CAMBI, 1999), surgindo um dos legados mais ricos vindos do 

mundo antigo, com a  paidéia,  

 
que seria a idéia da formação do homem através do contato orgânico com 
a cultura, organizada em cursos de estudos, com o centro dedicado ao 
studia humanitatis, que encontra na pedagogia-na educação subtraída à 
influência única do costume-seu próprio guia. (CAMBI, 1999, p. 49). 
 
 

 
         O modelo de escola foi se constituindo como uma instituição social que se 

transformou no tempo, passando de um lugar denominado tyasos (cenáculo de 

amigos), para colégio que seria a instituição de caráter estatal ou particular, da 

época helenista para ensinar os filhos de classes dirigentes e médias. Essas 

escolas eram organizadas para ensinar a instrução básica, que seria 

essencialmente os saberes da cultura retórico-literária. 

Um outro aspecto que se junta ao legado da educação antiga, notadamente 

no mundo grego, seria o dualismo entre trabalho manual e trabalho intelectual, que 

pressupõe dois modelos educativos distanciados: um relacionado à práxis e um 

outro de cunho teórico-filosófico. 

Citamos apenas alguns exemplos das matrizes do pensamento ocidental e 

saltamos para o século XIX, considerado pelos historiadores, o século da 

pedagogia. Nesse período a pedagogia perde sua forte conotação filosófica trazido 

do passado, para se constituir como um conhecimento interdisciplinar relacionado 

às ciências humanas.  

A segunda metade do século XIX, foi palco do nascimento da pedagogia 

científica e da pedagogia experimental, reconstruindo o saber pedagógico em 
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contato com as ciências positivas, que adotam o paradigma científico, indutivo e 

experimental. São as idéias positivistas que impõem um modelo de ciência que a 

pedagogia, como campo da ciência da educação, deve adequar-se. A visão 

cartesiana acompanhou todas as áreas do conhecimento, nesse século e tem forte 

influência na formação dos educadores, até os dias atuais como pontuamos na 

introdução da pesquisa. Os saberes compartimentados e organizados em 

disciplinas exprimem as diretrizes da racionalidade e das ideologias dominantes 

nas ciências da época moderna. 

No século XX, a pedagogia sofre uma transformação nos planos teórico e 

ideológico, a escola abre-se as massas e, portanto passa por profundas 

modificações, se nutrindo de um forte ideal libertário. A instituição escolar ocupou 

uma posição chave na construção da sociedade democrática, ocorrendo uma 

verdadeira “revolução copernicana23” na pedagogia. Até os anos 50, o ativismo 

vigorou nos modelos educacionais, dando vida às experimentações escolares 

baseadas no fazer, tendo como elemento fundamental à valorização da psicologia 

infantil e o vínculo indissociável entre educação e sociedade. 

Destacamos que o maior pedagogo do Século XX , expoente do ativismo, foi 

John Dewey (1859-1952). Seu pensamento ecoa na pedagogia contemporânea e 

operou uma profunda transformação nos modelos educacionais com o 

pragmatismo metodológico, “ligados a uma idéia de razão aberta, colocada como 

instrumento na complexa dinâmica da experiência individual e histórica”. É atribuído 

a ele, o que hoje chamamos de educação cognitiva (CAMBI, 1999, p.547). 

           No final dos anos 50, o ativismo é fortemente criticado pelo seu caráter de 

exaltação do seu aspecto manual e a insatisfação com a formação no plano da 

                                                
23 Expressão usada por Cambi (1999) para indicar a reviravolta ocorrida  na educação no séc. XX 
que rompe com os modelos do passado, com uma escola formalista, disciplinar e verbalista. 
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educação científica. A partir dos anos 60, o terreno da pedagogia foi tomado por 

orientações do tipo cognitivo e tecnológico, muitas vezes carregados de conteúdos 

ideológicos e de caráter conservador, mesmo se apresentando como científicos e 

neutros.  

           A maior transformação na Pedagogia, ocorreu na segunda metade do século 

XX, com a redefinição de sua identidade, ampliação dos limites e deslocamento do 

eixo epistemológico. Até então considerada um saber unitário e fechado, passa a 

ser conhecida como a “ciência da educação” constituída de um saber plural e 

aberto, mais adequado à formação de profissionais capazes de fazer frente às 

inovações sociais, culturais e técnicas. As ciências que compõem o leque das 

ciências da educação são constituídas, 

 
por todos aqueles saberes especializados e autonomamente estabelecidos 
que é necessário ter em conta para enfrentar a complexidade dos 
fenômenos educativos, que se referem a sujeitos agindo numa 
sociedade[...[ que devem aprender técnicas, que se colocam em 
instituições formativas. (CAMBI, 1999, p.597). 

          

Essa incursão no passado pode nos ajudar a entender, algumas questões do 

século XXI, onde o termo pedagogia vem sendo utilizado com vários significados 

diferentes, dependendo da tradição cultural, científica e epistemológica a que se 

recorra.  

 

3.3 O curso de Pedagogia pelas suas próprias diretrizes 

 

         No Brasil, segundo Libâneo (2002),  há um esforço para superar a identidade 

conceitual entre pedagogia e formação de professores. Nesse sentido, nos guiamos 

por esse autor, para situar a Pedagogia como campo científico e campo 

profissional: 
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Pedagogia é antes de tudo, um campo científico, não um curso. O curso 
que lhe corresponde é o que forma o investigador da educação e o 
profissional que realiza tarefas educativas seja ele docente ou não 
diretamente docente. Somente faz sentido um curso de Pedagogia pelo 
fato de existir um campo investigativo- o da pedagogia- cuja natureza 
constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e prática da 
formação humana. (LIBÂNEO, 2002, p.60) 
 

    

Nesse sentido é preciso definir o perfil do pedagogo, as áreas de atuação 

profissional, os conteúdos básicos e a duração do curso. Com esse propósito 

retiramos do documento da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 

da Educação (ANFOPE), as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia24 

(BRASIL, 1999) 

Perfil do pedagogo: profissional habilitado a atuar no ensino, na 

organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção 

e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência 

como base obrigatória de sua formação e identidade profissionais. 

Áreas de atuação profissional: docência na educação infantil, nas séries 

iniciais do ensino fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica do nível 

médio. E ainda: 

- Organização de sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais 

escolares e não-escolares. 

- Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional. 

- Áreas emergentes do campo educacional. 

Conteúdos básicos: 

a) Referentes ao contexto histórico e sociocultural: fundamentos filosóficos, 

                                                
24 Indicamos anteriormente que essas diretrizes ainda não foram aprovadas pelo CNE. No entanto 
elas estão sendo contempladas, pelas faculdades de educação, para embasar as reformas 
curriculares.  
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históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos. 

b) Referentes ao contexto da educação básica: conteúdos curriculares da 

educação básica escolar, conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em 

articulação com as metodologias, tecnologias da informação e comunicação e suas 

linguagens  específicas aplicadas ao ensino; processos de organização  do trabalho 

pedagógico, gestão e coordenação educacional; relações entre trabalho e 

educação. 

c) Referentes ao contexto do exercício profissional  em âmbitos escolares e 

não-escolares. 

Duração do curso: 3.200 horas  

         O futuro dos cursos de Pedagogia ainda não está definido,  é uma discussão 

que ainda está em aberto. Um dos consensos é que os cursos de formação de 

pedagogos:   

deverão formar profissionais que de fato ensinem, tenham humildade para 
aprender com seus alunos, respeitem as diferenças e os diferentes, 
reconheçam a realidade de sua escola como ponto de partida e não o 
ponto de ficada, sejam coerentes nos seus discursos e nas suas práticas, 
enfim, plenos de esperança, de utopia e de amorosidade, como diria Paulo 
Freire.(VALLE, 1999, p.66) 

 

           Nesse sentido, o curso de Pedagogia tem um compromisso político-social 

com a melhoria da escola básica brasileira na preparação dos seus professores. 

Um dos aspectos da formação do pedagogo contemporâneo está diretamente 

relacionado à abertura para acolher as tecnologias digitais, de modo a desenvolver 

uma prática investigativa e interdisciplinar do conhecimento, articulando o uso do 

computador com as demais disciplinas do currículo.  

A questão é bastante complexa, mas é importante ter em mente que não é 

possível, para os professores, aceitar inovação sem uma participação efetiva na 

construção da proposta. 
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3.3 A importância das tecnologias Digitais na formação dos pedagogos 

 

Podemos sintetizar que são muitas as contribuições da informática no 

sentido de enriquecer e diversificar as formas de encaminhar o processo ensino-

aprendizagem para realizar as atividades curriculares, como exemplo a mediação 

do trabalho pedagógico com conteúdos específicos, que tem como pressuposto 

ampliar a cognição humana (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001). Contudo de 

nada adianta se os professores não forem alfabetizados tecnologicamente. Para 

Papert, citado por Almeida (2000, p.55) “a verdadeira alfabetização computacional 

não é apenas saber como usar o computador e as idéias computacionais. É saber 

quando é apropriado fazê-lo". 

Sabemos que a prática dos professores é permeada por saberes que 

evocam a mistura de vontades, de gostos, de experiências, que consolidam o seu 

modo próprio de organizar as aulas, de utilizar os meios pedagógicos, o que Nóvoa 

(2000) denomina de “segunda pele profissional”, que tende ao efeito de rigidez 

tornando os professores indisponíveis à mudança. Como destaca Nóvoa (2000, 

p.16-17) 

 é verdade que os profissionais do ensino são por vezes muito rígidos, 
manifestando uma grande dificuldade em abandonar certas práticas, 
nomeadamente quando foram empregues com sucesso em momentos 
difíceis da sua vida profissional. 

 

Por outro lado, os estudos das histórias de vida dos professores, 

demonstram um paradoxo em relação à adoção de novas tendências ou modismos 

pedagógicos; uns resistem à moda, outros a adotam amplamente, sem um 

posicionamento crítico e controle sobre a melhor forma de utilização.  Facilitado 

pela circulação de idéias na sociedade da informação, podemos perceber uma 

tendência pela incorporação dos computadores, simplesmente por estar na “crista 
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da onda”.  A alternativa para o equilíbrio entre a rigidez e a plasticidade seria na 

concepção de Nóvoa (2000), uma gestão pessoal dos professores ao relacionarem 

os saberes da experiência com os pontos de vista teórico e conceitual.  

Para Valente (1999), o advento do computador PC, do Windows trouxe 

novos desafios para os cursos de formação de professores, deixando para o 

passado a simplicidade do computador MSX, do final da década de 80.  A análise 

dos diferentes níveis de conhecimento que os educadores devem adquirir 

pressupõe competências de ordem técnica e pedagógica um fornecendo suporte ao 

outro, aliado a formação de uma visão crítica necessária para um verdadeiro 

educador. 

As inúmeras possibilidades de uso do computador na educação, como a 

multimídia, os sistemas de autorias para construção de multimídia, os sistemas de 

navegação nas redes e os inúmeros programas para as mais diferentes áreas, 

exigem saberes mais sofisticados, a serem aprendidos e apreendidos pelos 

professores. 

Nesse sentido, Valente (1999) orienta que a formação dos professores deve 

superar 

as barreiras de ordem administrativa e pedagógica, possibilitando a 
transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 
integradora de conteúdo e voltada para a elaboração de projetos temáticos 
do interesse de cada aluno. [...] deve criar condições para que o professor 
saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante sua 
formação para a realidade de sala de aula, compatibilizando as 
necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a 
atingir. (VALENTE, 1999, p. 23)  

 

A metodologia mais adequada para o desenvolvimento dos projetos 

desenvolvidos em ambientes informatizados, seria a construção do conhecimento 

através da pesquisa, feita pelos professores e alunos. Para Demo (1998, p.33), “o 

desafio essencial da universidade e também da educação moderna é a pesquisa, 
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definida como princípio científico e educativo”. Para ele, o que diferencia a 

educação oferecida nas instituições formadoras dos outros contextos educativos 

seria a formação de uma competência questionadora reconstrutiva. Com esse 

mesmo espírito Behrens (2003, p. 70) adverte "que o novo desafio da universidade 

é instrumentalizar os alunos para um processo de educação continuada que deverá 

acompanhá-lo por toda a vida”.  

Autores como Valente (1996), Marinho (1998), Behrens (2003), Masetto 

(2003), Moran (2003) e Giusta (2003), com os quais nos identificamos, destacam a 

importância dos ambientes informatizados de aprendizagem, que propiciam a 

interação e a pesquisa em ambientes colaborativos presenciais e virtuais.  À 

medida que se avançam as tecnologias de comunicação virtual, com os recursos 

da Internet, o conceito de educação presencial se altera juntamente com o conceito 

de aula em espaços e tempos determinados, que passam a ser cada vez mais 

flexível. 

 
Há uma possibilidade cada vez mais acentuada de estarmos todos 
presentes em muitos tempos e espaços diferentes, quando tanto 
professores quanto alunos estão motivados e entendem a aula como 
pesquisa e intercâmbio. (MORAN, 2003, p. 58) 

 

 Essa nova geografia da sala de aula traça um novo paradigma educacional 

que podemos acompanhar na síntese elaborada pelas pesquisadoras Garcia e 

Cortelazzo (1998, p. 10); 
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QUADRO 1 

A sala de aula antes e depois da Internet 

 

                                         Na educação tradicional Com a nova tecnologia 

O professor um especialista um facilitador 
O aluno um colaborador passivo um colaborador ativo 
A ênfase educacional memorização de fatos               pensamento crítico 
A avaliação Do foi retido Da interpretação 

O método de ensino Repetição Interação 

O acesso ao conhecimento Limitado ao conteúdo Sem limites 

 

Fazemos uma ressalva quanto ao papel definido para o professor. O lugar 

destinado a ele, ao se utilizar o termo “facilitador” da aprendizagem dos alunos, 

precisa ao nosso ver, ser clareado, para que não se corra o risco de uma redução 

ou simplificação de tarefas. Nesse sentido buscamos em Moran (2003,) uma 

melhor definição do papel do professor num contexto da sala de aula informatizada.  

Na visão desse autor, o professor “pode se tornar um orientador/gestor setorial do 

processo de aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação 

intelectual, a emocional e a gerencial" (MORAN, 2003, p. 30). O seu papel é, 

portanto, o de orientador/mediador da aprendizagem de seus alunos.  

 Nesse sentido, seriam inúmeras as possibilidades do uso dos ambientes 

virtuais, local onde os professores e alunos podem se encontrar com a finalidade de 

ensinar/aprender, no dizer de Maia (2003, p. 234): 

- enfatizam a aprendizagem,  

- oferecem independência monitorada aos aprendizes,  

- integram sistemas comunicativos e interativos visando o propósito 

educacional, 
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- dão suporte a diferentes estratégias didáticas que busquem a participação 

ativa dos estudantes, 

- abrangem possibilidades didáticas de aprendizagem tanto individuais 

quanto coletivas, 

- oferecem oportunidades de escolhas sobre quais caminhos podem levar à 

aquisição de conhecimento, 

- abrem possibilidades para a exposição de opiniões e da produção 

intelectual de seus usuários, 

- abrem possibilidades de acesso a outros endereços como forma de  

expansão e enriquecimento de conhecimentos.  

As novas abordagens curriculares, com a inclusão das tecnologias digitais, 

configuraram novos objetivos para os cursos de formação. Os esforços estão 

direcionados para preparar profissionais autônomos, reflexivos; capazes de adaptar 

suas estratégias didáticas. Essas questões têm ocupado as pautas de discussão 

sobre a formação dos profissionais da educação, nas últimas décadas do século 

XX. (MARCHESI e MATÍN, 2003).  

As contribuições de Schön (1992) destacam-se como matriz epistemológica, 

no sentido de formar um professor “reflexivo”. O autor aponta que seria uma 

competência indispensável na formação dos professores a atitude reflexiva capaz 

de dialogar com os problemas da prática educacional, desenhar e lhe implementar 

soluções orientadas pelos valores das sociedades democráticas.  Para o autor, a 

atitude reflexiva deve acompanhar um triplo movimento, da reflexão na  ação, na 

reflexão sobre a ação e na reflexão sobre a reflexão na ação. A afirmativa do autor 

pode ajudar a evitar um dos graves equívocos ocorridos nas instituições 

formadoras que, incluem as aulas de informática mas, não articulam o conteúdo a 
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ser aprendido com a prática a ser vivenciada pelo aluno.  

A postura reflexiva é essencial no contexto de mudanças, por romper com os 

padrões tradicionais  de ensino com princípios  normativos e homogeneizadores, 

assegurando uma formação voltada para o aprender a aprender, mais adequada 

para formar o cidadão da era da informação.  Os contextos de aprendizagem que 

promovem a colaboração, como o uso da Internet, estão em confluência com o 

Relatório da Unesco elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI. Os quatro pilares apresentados  no Relatório, coordenado por Jacques 

Delors (1998),  são referências fundamentais para a formação dos pedagogos 

contemporâneos: 

Aprender a conhecer aponta para a necessidade da formação inicial 

fornecer os instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das 

ciências e dos paradigmas do seu tempo. 

Aprender a fazer, qualificação para o trabalho, com ênfase na mobilização e 

desenvolvimento de capacidades para adaptar num novo contexto, de natureza 

mais intelectual e que exige uma sólida base tecnológica. 

 Aprender a conviver, diante do contexto de violência, propõe-se uma 

educação mais aberta ao diálogo e ao desenvolvimento do espírito crítico, ao 

processo de formação de homens e mulheres dispostos a  viver e trabalhar numa 

sociedade solidária. 

Aprender a ser, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa-corporeidade, inteligência, sentido estético, responsabilidade pessoal e 

espiritualidade, no sentido de levar o aluno a construir pensamentos autônomos e 

críticos. 
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Consideramos que diante dos desafios apontados para uma formação 

contemporânea do pedagogo, as tecnologias digitais merecem ser contempladas 

na prática pedagógica dos docentes formadores,  de modo a usar esse instrumento  

para ensinar seus alunos formas colaborativas “de agir e interagir no mundo, com 

critério, com ética e com visão transformadora.”(BEHRENS, 2003, p.72) 
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4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Na prática, a ciência não é nem mística nem pura. Como todas as 
atividades humanas, a pesquisa científica é um compromisso entre o ideal 
e o possível. Na prática, é freqüentemente guiada pela emoção, pelo erro e 
pela não-racionalidade.( EARL BABBIE, 1999) 
 

 

4.1 Uma conversa inicial sobre a metodologia adotada  

 

Para compreender como se dá à formação inicial do pedagogo para o uso 

das tecnologias digitais, a partir dos olhares dos docentes no curso de Pedagogia, 

da FAE/UEMG, optamos pelo “estudo de caso” onde utilizamos as abordagens 

quantitativa e  qualitativa, buscando os aportes teóricos de  pesquisadores 

educacionais.  

O “estudo de caso” é um procedimento que tem sua origem na tradição 

médica e psicológica, na qual se refere a uma análise detalhada de um caso 

individual. Nas pesquisas em Ciências Sociais o caso estudado pode ser o de uma 

organização ou comunidade, a cultura escolar, por exemplo. (TOSTA, 2002) 

 A metodologia do estudo de caso requer sempre que “o caso” seja bem 

delimitado e deve ter seus contornos bem definidos no desenrolar da pesquisa, 

com a possibilidade de utilização de abordagens quantitativas e qualitativas para o 

alcance dos objetivos propostos.   

Brandão (2002), em seu livro “Conversas com pós-graduandos”, afirma que 

a complexidade dos fenômenos sociais implica na necessidade de combinarmos 

angulações diferentes do mesmo objeto e que os antagonismos entre quantitativo e 

qualitativo não procedem nas pesquisas em educação. Nesse sentido, advoga que 

devemos evitar o “monismo metodológico”. Sabemos que essa discussão já se 
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encontra superada, sendo que a maioria dos pesquisadores em educação 

recomenda a utilização de vários métodos de pesquisa, desde que sejam 

adequados ao fenômeno investigado. 

Nessa mesma direção, Minayo (1994) destaca que os conjuntos de dados 

qualitativos e quantitativos nas abordagens qualitativas não se opõem, ao contrário, 

se complementam, pois a realidade que os dados abrangem interagem 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

 A abordagem qualitativa nos estudos em educação  

 
responde a questões muito particulares, trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, crença, valores e atitudes, o  que  
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis.(MINAYO, 1994, p.21). 
 

 

Os métodos qualitativos nas pesquisas em educação são estudados 

largamente por Bogdan e Biklen (1994, p. 47), com a definição de cinco 

características possíveis de serem identificadas nesses estudos: 

 

1- Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal. 
2- A investigação qualitativa é descritiva: a palavra escrita assume 
particular importância na abordagem qualitativa. 
3- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos. 
4- Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva. 
5- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
 
 
 

O estudo quantitativo que apresentamos está fundamentado no método de 

pesquisa de survey. Esse método "é muito semelhante a censos, sendo a diferença 

principal entre eles é que um survey, tipicamente examina uma amostra de 

população, enquanto o censo geralmente implica uma enumeração da população 
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toda". (BABBIE, 1999, p. 78) 

A pesquisa de survey  é um método de pesquisa amplamente utilizado nas 

ciências sociais. “Usados corretamente em situações apropriadas, surveys podem 

gerar informações necessárias, difíceis de se obterem através de qualquer outro 

método.” (BABBIE, 1999, p.30).  Em relação à pesquisa que desenvolvemos o 

survey foi utilizado com o objetivo de levantar um panorama geral sobre o uso das 

tecnologias digitais pelos professores do curso de Pedagogia pesquisado.  

Munidos dos aportes da metodologia da pesquisa de survey, elaboramos o 

questionário25 (vide anexo), aplicado ao universo de professores do curso de 

Pedagogia da Fae/UEMG, no primeiro semestre de 2003. Após a coleta dos dados 

iniciamos as etapas de tabulação e procedimentos estatísticos, gerando gráficos e 

tabelas que são apresentados no capítulo referente aos resultados da pesquisa.26  

 Com os dados obtidos através do questionário pudemos selecionar os 

docentes que participaram das entrevistas. Em se tratando de abordagem 

qualitativa, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a obtenção 

de informações, permitindo o aprofundamento dos pontos que nos interessavam e 

uma estreita relação entre os entrevistados e o pesquisador. Nos guiamos pelas 

considerações de Pádua (2002)  quanto aos objetivos da entrevista: 

- Averiguação dos fatos. 

- Determinação das opiniões sobre os fatos. 

- Determinação de sentimentos. 

                                                
25 O questionário foi adaptado da pesquisa “A Tecno-ausência na Formação Inicial do Professor 
Contemporâneo: motivos e estratégias para sua superação. O que pensam os docentes das 
licenciaturas”, coordenada pelo Prof. Dr.Simão Pedro P. Marinho,  realizada com o apoio do CNPq. 
(processo 478462/01-8). A pesquisa que gerou essa dissertação estava vinculada àquela, tendo 
ficado como nossa tarefa principal a análise dos dados da UEMG. 
 
26 Para a análise estatística utilizamos o software Statistics Package For Social Índices (SPSS). 
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-Descoberta de planos de ação. 

- Inferir a conduta atual ou do passado. 

- Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas. 

Realizamos as entrevistas a partir de um roteiro semi-estruturado, 

 

 o roteiro da entrevista é uma lista de tópicos que o entrevistador deve 
seguir durante a entrevista. Isso permite uma flexibilidade quanto à ordem 
ao propor as questões, originando uma variedade de respostas ou mesmo 
outras questões. (PÁDUA, 1997 p.65).  

 

Objetivamos alcançar as percepções dos professores  sobre a formação 

para o uso das tecnologias digitais nas licenciaturas  e sobre a proposta de 

formação desenvolvida no curso  pesquisado. 

Nos guiamos por Szymanski (2002) nos aportes sobre a entrevista na 

pesquisa em educação, tendo como metodologia a prática reflexiva, ou seja,  uma 

situação de trocas intersubjetivas que se desenvolvem através da disposição para o 

diálogo entre os protagonistas. No dizer de Freire (1998, p. 153) “viver a abertura 

respeitosa aos outros [...] de acordo com o momento, tomar a própria prática de 

abertura ao outro como objeto de reflexão crítica” 

As entrevistas foram gravadas e transcritas para análises de conteúdo, 

buscando inferências acerca dos dados verbais e/ou simbólicos em relação às 

categorias de análises, fazendo associações com as respostas encontradas no 

survey. 

 Sobre as bases teóricas para a análise de conteúdo, consultamos Franco 

(2003), que estabelece, como ponto de partida para as análises, a mensagem, que 

expressa um significado e um sentido que está vinculado às condições contextuais 

dos professores. 
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Segundo Franco (2003) a análise de conteúdo pressupõe uma concepção 

crítica e dinâmica da linguagem, entendida como  

 
uma construção real de toda a sociedade e como expressão da existência 
humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve 
representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre 
linguagem, pensamento e ação. (FRANCO, 2003, p.14)  
 
 
 

4.2  As armadilhas metodológicas da pesquisa num ambiente familiar 

 

Como foi descrito, para esse estudo sobre o uso das tecnologias digitais na 

formação inicial dos Pedagogos, escolhemos como local de pesquisa o curso de 

Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Belo Horizonte, 

onde atuamos há cinco anos como docente27 

Na introdução deste trabalho procuramos justificar a escolha do cenário da 

pesquisa que coincide com o nosso espaço de trabalho profissional, pela existência 

de um projeto institucional para inclusão das tecnologias digitais na formação dos 

futuros pedagogos. Quando iniciamos o Mestrado, em março de 2002, começamos 

a esboçar o projeto de investigação, definindo o nosso objeto de pesquisa e 

partimos para uma pesquisa exploratória. 

Ao iniciarmos as incursões sobre o foco de investigação, sentimos a 

necessidade de buscar aportes que nos  dessem mais embasamento e confiança 

para engendrar pelos caminhos de uma pesquisa em “ ambiente familiar”.  Ao 

mesmo tempo em que as condições para a pesquisa eram favoráveis, pois 

contávamos com a colaboração da maioria dos colegas, que se mostraram 

interessados e dispostos a  contribuir, vivíamos uma angústia pelo receio de fazer 

inferências com um “tom pessoal”, pela familiaridade com os atores envolvidos. 

                                                
27 Ingressei  na Universidade em Fevereiro de 1999, como docente do curso de Pedagogia. 
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Nesse contexto, procuramos refletir e praticar uma maior vigilância 

epistemológica, no sentido de nos precavermos, o mais possível, sobre as 

armadilhas da pesquisa desenvolvida em ambiente familiar. No dizer de 

Bourdieu,(1989, p. 8) “não cair na armadilha do objeto pré-construído não é fácil, na 

medida em que se trata, por definição, de um objeto que me interessa” .  

Uma outra armadilha, segundo o mesmo autor, seria a ideologia que não 

aparece e se assume como tal, e com o seu não reconhecimento, vem a sua 

eficácia simbólica. 

 
Em resumo não basta romper com o senso comum vulgar, nem com o 
senso comum douto na sua forma corrente; é preciso romper com os 
instrumentos de ruptura que anulam a própria experiência contra a qual 
eles se construíram.(BOURDIER, 1989, p. 30) 

 

 Romper com o conhecimento ingênuo ou douto não significa romper com os 

valores que o pesquisador acredita, mas uma atitude de reconhecimento dos limites 

impostos por eles. Procuramos desenvolver uma visão crítica mais apurada, 

entendendo que clareza conceitual é fundamental para o rompimento dos eixos de 

tensão que interpõe o trabalho do pesquisador, um dos mais comuns é a  tentativa 

de naturalizar os fatos, ou tendência para simplificações. Os olhos acostumados ao 

cotidiano podem não querer perceber o que se passa além das aparências, nos 

silêncios e ocultações das tramas que também ajudamos a tecer 28 

 Gilberto Velho (1987), apresenta diferentes argumentos para “observar o 

familiar”. Na visão do autor, para conhecermos certas áreas da sociedade são 

necessárias um contato direto, pessoal, com o universo investigado. Em síntese, a 

realidade familiar ou exótica sempre é filtrada por determinado ponto de vista do 
                                                
28  Nesse período participei das discussões no Conselho Departamental, no Colegiado do Curso e 
como chefe do Departamento de Metodologia da Pesquisa e Psicologia da Educação (DPEMP) de 
dez./2002 a jan./2003. Não fiz parte do grupo de professores que criaram a proposta para inclusão 
das tecnologias educacionais no currículo.  
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pesquisador, uma objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 

interpretativa. 

Nessa perspectiva os resultados são sempre relativos, o que permite ao 

pesquisador observar o familiar e estudá-lo sem paranóias sobre a impossibilidade 

de resultados imparciais. 

 Por outro lado, enfrentamos desafios por estarmos acostumados “com uma 

certa paisagem social onde a disposição dos atores é familiar, a hierarquia a 

distribuição do poder permite fixar os indivíduos em categorias mais 

amplas".(GILBERTO VELHO, 1987, p. 128). Cientes e conscientes das limitações e 

implicações da pesquisa na familiaridade, partimos para o desafio do trabalho de 

campo com mais serenidade e clareza das condições favoráveis para o 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, encontramos apoio institucional e 

colaboração incomensurável dos colegas. 

 

4.3 Os principais momentos da pesquisa de campo  

 

No segundo semestre de 2002, num primeiro momento, fizemos uma 

pesquisa documental para o levantamento do contexto-histórico da instituição, 

buscando a origem e bases pedagógicas do projeto para a inclusão das novas 

tecnologias na formação inicial dos pedagogos e sua articulação com o currículo de 

formação. Estabelecemos um diálogo  com os gestores, chefes de departamentos 

da Universidade, professores que participaram das discussões sobre o currículo e 

funcionários da secretaria e departamento de pessoal. 

No primeiro semestre de 2003, num segundo momento, distribuímos 

questionários auto-aplicáveis aos 132 docentes do curso de Pedagogia, dos quais 
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foram devolvidos 70 questionários, num índice de 53%, que é alto quando se levam 

em conta as taxas de retorno nas pesquisas de survey. Segundo  Babbie (1999) 

uma taxa de retorno de pelo menos 50% é considerada adequada para as análises 

estatísticas. O questionário  continha oito blocos de questões, assim distribuídos: 

A- Informações pessoais 

B- Atividade profissional 

C- Formação escolar 

D- Prática pedagógica 

E- Uso pessoal das tecnologias digitais 

F- Capacitação em tecnologias digitais para a educação 

G- Uso das tecnologias digitais na educação 

H- Licenciaturas e tecnologias digitais. 

 No primeiro semestre de 2004, num terceiro momento, buscamos 

indicadores do survey  para selecionar cinco docentes a serem entrevistados (que 

identificamos como P1, P2, P3, P4 e P5). Como critérios para a seleção nos 

guiamos pelo ano em que o professor assumiu a disciplina no curso de Pedagogia, 

tendo como marco referencial o ano de 2001 (data do início das atividades na sala 

de informática), e o grau de participação e conhecimento do projeto para inclusão 

das tecnologias, incorporado ao currículo. Entendemos que seria mais rico ouvir  

docentes que trabalhavam com disciplinas relacionadas ao uso do computador na 

educação e incluir  docentes que atuavam com outras disciplinas do currículo 29.   

 

 

                                                
29 Na fase das entrevistas, a pesquisa foi parcialmente interrompida, entre abril e maio/2004, devido 
a uma questão interveniente: afastamento por motivo de saúde da pesquisadora. Na ocasião, 
contamos com o apoio dos entrevistados, que  disponibilizaram o seu tempo e   flexibilizaram suas 
agendas para os encontros. 
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QUADRO 2 

Caracterização dos docentes selecionados para entrevista 

 

P1  Professor de disciplina de informática na educação. 
 Conhece, muito bem o projeto que incluiu as tecnologias no currículo. 
 Participou efetivamente na implantação da proposta. 
 Iniciou na disciplina em 2001. 

P2  Professor de disciplina de informática na educação. 
 Conhece o projeto inicial, muito bem. 
  Não participou da implantação do projeto. 
  Iniciou na disciplina em 2001. 

P3  Professor de disciplinas de informática na educação.  
  Não conhece muito bem o projeto. 
  Não  participou da implantação.  
  Iniciou na disciplina depois de 2001. 

P4  Professor de  disciplina não relacionada à informática na educação 
  Não conhece muito bem o projeto. 
  Iniciou na disciplina depois de 2001. 
  Não tem cultura de uso do computador na sua prática docente. 

P5  Professor de disciplina não relacionada à informática na educação 
 Conhece muito bem o projeto. 
 Iniciou na disciplina antes de 2001. 
Tem cultura de uso do computador na sua prática docente. 

 

 

Realizamos, também, entrevistas com o diretor da Faculdade de Educação 

(identificamos como Diretor) e com um dos coordenadores do Núcleo de 

Tecnologia, que participou das discussões e implantação da proposta 

(identificamos como C1). Entendemos que esses atores deveriam ser ouvidos pela 

ampla participação nas decisões e pelos dados substanciais sobre o contexto das 

mudanças estruturais na instituição. 

O roteiro da entrevista para os professores, continha dois blocos de 

questões. 

 No primeiro bloco buscamos conhecer as percepções dos docentes sobre a 

questão da tecno-ausência na formação inicial, nos cursos de licenciaturas 

contemporâneos.  No segundo bloco das entrevistas as questões foram 

direcionadas  para levantarmos as percepções dos docentes sobre a proposta 
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curricular  que contemplou o uso do computador na formação inicial  do curso de 

pedagogia  pesquisado. 

 

4.4 Os objetivos geral e específicos que nortearam a pesquisa 

 

  Utilizamos como norteador o objetivo geral da pesquisa  apresentado na 

introdução desse trabalho: compreender as estratégias para o uso das tecnologias 

digitais na formação inicial do Pedagogo, a partir dos olhares dos docentes sobre a 

proposta de formação desenvolvida no curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação da UEMG, campus de Belo Horizonte e a articulação da proposta com o 

restante da formação, para tanto identificamos o perfil dos docentes: gênero, idade, 

formação, profissionalização.  

São objetivos específicos da pesquisa: 

- Caracterizar os paradigmas que norteiam as práticas pedagógicas dos 

docentes. 

- Identificar a cultura de uso dos docentes em relação às tecnologias digitais 

- Identificar a visão que os docentes têm sobre a proposta de formação, que 

inclui as tecnologias digitais, no currículo da FAE/UEMG. 

- Analisar o contexto de formação do pedagogo para o uso do computador, 

bem como suas estratégias de incorporação e forma de utilização. 

A partir dos objetivos específicos emergiram as categorias de análises que 

serão apresentadas no capítulo referente à leitura dos dados revelados pelos 

questionários e entrevistas e discutiremos os resultados dialogando com os autores 

que deram suporte no campo teórico. 
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4.5  O cenário da investigação 

         

Alguns pontos sobre o cenário onde foi desenvolvida a pesquisa já foram 

abordados, anteriormente, buscando justificar a escolha do curso de Pedagogia 

oferecido pela Faculdade de Educação da UEMG30. O marco referencial da 

inclusão das tecnologias digitais no currículo foi a implantação do laboratório de 

informática, em agosto de 2001.  

Alguns documentos que possibilitaram conhecer a história institucional 

também foram pesquisados. Nessa perspectiva a Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG) instituição onde se aloca a Faculdade de Educação(FAE), foi criada 

pela Constituição do Estado de Minas Gerais, em 1989 com a intenção de oferecer 

ensino público e gratuito, com qualidade, atendendo as demandas regionais do 

estado. 

Em 1994, a Lei 11.539 incorporou à UEMG as entidades sediadas em Belo 

Horizonte, entre elas a Faculdade de Educação e determinou a absorção das 

Fundações das cidades de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, 

Ituiutaba, Lavras, Passos, Patos de Minas e Varginha. Em 1995, o Decreto 36.897 

determinou a incorporação das fundações de Passos e Ituiutaba. 

     Atualmente, a UEMG está vinculada à Secretaria de Estado de Ciência , 

Tecnologia e Ensino Superior31 com o funcionamento de quatro unidades em Belo 

Horizonte: Faculdade de Educação, Escola de Design, Escola de Música e Escola 

Guignard. 

                                                
30 O curso de Pedagogia da UEMG- campus de Belo Horizonte funciona na Rua Pernambuco, 47. 
Bairro Santa Efigênia no prédio do Instituto de Educação. Os dados referenciados estão disponíveis 
na Internet no site:< www.uemg.br> 
 
31 Esta vinculação foi estabelecida pelo atual governo Aécio Neves. No governo anterior a UEMG 
estava vinculada à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais(SEE/MG).  
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Apesar dos esforços para cumprir sua missão institucional, após dez anos a 

UEMG ainda não possui sede própria e enfrenta grandes desafios para se efetivar 

nos moldes da proposta inicial, provavelmente devido às mudanças 

governamentais e entraves políticos. As unidades de Belo Horizonte, entre elas a 

Faculdade de Educação, convivem com  sérios problemas como a falta de espaço 

adequado, precariedade de infra-estrutura, que chegam a alcançar visibilidade na 

mídia: 

professores e alunos se desdobram para conciliar a carência de quase tudo 
com a excelência do ensino da instituição, referência nas áreas de 
educação, artes design e música.[...]a faculdade de educação ocupa há 
anos várias salas no porão do prédio do Instituto de Educação (EPONINE, 
2004). 
 
 
 

Segundo depoimento do diretor, a FAE/UEMG luta com a falta de recursos, 

sendo que os equipamentos atuais, do laboratório de informática, foram adquiridos 

com a verba de projetos especiais, a partir das ações iniciadas pela sua gestão em 

2000.                        

Por outro lado, o prédio do Instituto de Educação, onde funciona o curso de 

Pedagogia se impõe pelo arrojo arquitetônico (Figura 1). O traçado de formas 

retangulares, em estilo neo-clássico, com um pátio interno que integra todo o 

ambiente, relembra as antigas escolas normais, que marcaram época na história da 

educação brasileira. 

 Pesquisando sobre as origens do curso de Pedagogia da FAE/UEMG,   

localizamos  a Escola de Aperfeiçoamento, em 1928, criada pela reforma de ensino 

do governo  Francisco Campos, com o objetivo de preparar docentes para a escola 

normal em Minas Gerais.  Do marco inicial até a virada do séc. XXI se passaram 

décadas de trabalho dedicados à formação de educadores deixados como legado 

ao curso de Pedagogia da FAE/UEMG. 
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FIGURA 1: Prédio do Instituto de Educação 

 

Atualmente o curso oferece licenciatura em Pedagogia com habilitações 

integradas para docência para a educação básica nos anos iniciais do ensino 

fundamental e gestão de processos educativos da educação básica: administração, 

planejamento, inspeção supervisão e orientação educacional. O curso tem a 

duração mínima de quatro anos e funciona em três turnos, com  um quadro de 132 

docentes para  926 alunos32. 

A grande maioria dos alunos do curso de Pedagogia é de nível sócio-

econômico  baixo; são alunos que trabalham em um ou dois turnos para se 

manterem.  No turno da noite as salas têm, em média 35 alunos; no matutino e no 

vespertino 30 alunos.   

Um dado bastante revelador, para a pesquisa, se refere à situação funcional 

dos docentes do curso de Pedagogia da UEMG, por ser uma questão séria que  ao 

nosso ver, compromete o desenvolvimento de projetos que demandam maior 

tempo de dedicação na instituição. Segundo informações dos professores, a não 

                                                
32 Dados fornecidos pela secretaria da FAE/CBH-UEMG no 1º semestre de 2003.  
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efetivação do  plano de carreira, os baixos salários e a falta de incentivo à 

capacitação induzem a uma grande rotatividade de professores33 e à sua 

necessidade de trabalhar em outras instituições. O último concurso público para 

implantação do  quadro docente ocorreu em 1992, sendo que a grande maioria dos 

professores é contratada em regime de designação temporária, sem estabilidade 

profissional e com uma carga horária de vinte horas semanais.  

A realidade apontada pelos professores é motivo de grande preocupação, 

pois pode comprometer um ensino de qualidade para os futuros pedagogos.  Um 

dos indicadores de qualidade em qualquer nível de ensino seria a congregação de 

“docentes bem preparados intelectual, emocional, comunicacional e eticamente; 

bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais”(MORAN, 2003, 

p. 14). 

 

4.5.1 A incorporação das tecnologias digitais no currículo da FAE/UEMG 

 
 

Segundo depoimentos do diretor, o currículo implantado no curso de 

Pedagogia, em fevereiro de 1998, resultou de estudos e discussões feitas pelos 

docentes e discentes do curso, no período de novembro de 1996 a dezembro de 

1997. As discussões foram subsidiadas pela proposta de Diretrizes para o curso de 

Pedagogia formulada pela ANFOPE. Nesse sentido tem como objetivo formar o 

profissional da educação para atuar em diferentes espaços educativos, tendo como 

base a docência. 

Desde a sua criação, o currículo vem sofrendo alterações visando atender às 

novas diretrizes da Lei 9394/96. 

                                                
33 Essa situação ocorre somente com os docentes das unidades de Belo Horizonte. A estrutura das 
unidades da UEMG, no interior do Estado, se assemelha à de faculdade particular. 



 84 

Destacamos dois objetivos, que aparecem no currículo de licenciatura plena 

em Pedagogia da FAE/UEMG. Um primeiro objetivo seria o de 

 

formar profissionais com olhar voltado para a observação, pesquisa, 
reflexão e análise crítica da realidade, onde o exercício de sua prática seja 
significativo e coerente com as necessidades demandadas pelo mundo do 
trabalho, quer seja em instâncias escolares ou não escolares. 
(UEMG,2001)  

 

Um segundo objetivo seria o de formar pedagogos capazes de desenvolver 

atividades educativas mediadas pelas tecnologias educacionais. Para sua 

efetivação foi estruturado um núcleo de estudos para pensar e discutir 

problemáticas ligadas à associação entre a educação e tecnologia, consolidado 

oficialmente, no primeiro semestre de 2001. O Núcleo de Estudos sobre Educação 

e Tecnologia (NECT), foi criado com 

 
 o propósito de se tornar um centro de preparação do futuro profissional 
da educação, capacitando-o não só ao uso adequado dos diversos 
materiais ou recursos didático-pedagógicos (recursos tecnológicos), mas 
também a reflexão crítica sobre tais materiais, tendo em vista os vários 
locais de sua atuação, com o objetivo de proporcionar um melhor ensino, 
nos quais se incluem a produção no campo tecnológico, ampliando assim, 
a dimensão do trabalho pedagógico. (UEMG-DOSSIÊ,2002, p. 2) 
 
 
 

O documento-Dossiê (2002), que fundamenta e direciona as ações do 

Núcleo, nos esclarece sobre os seus objetivos: 

- constituir-se como um espaço de criatividade e estudos sobre a associação 

entre educação e tecnologia. 

- promover formação integral dos estudantes de graduação, bem como dos 

docentes associados, visando o uso crítico e consciente de novas tecnologias de 

informação e comunicação no âmbito educacional. 

- constituir-se como fórum de discussão, pesquisa, execução e avaliação de 

ações educativas mediadas pelas tecnologias educacionais, com vista à criação de 
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uma massa intelectual crítica acerca dessa temática. 

- tornar-se um centro de educação com características de um laboratório 

multi-uso que permita a necessária aproximação entre o ensino, à pesquisa e a 

extensão. 

- oportunizar o aluno ao acesso a novas metodologias de ensino em que as 

tecnologias educativas se façam presentes, com a possibilidade de discussão com 

profissionais especializados. 

- buscar o desenvolvimento de material didático-pedagógico baseados nas 

possibilidades educacionais das tecnologias. 

- desenvolver projetos associados à tecnologia educacional , buscando o 

aprofundamento das discussões e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras. 

- contribuir para o aprimoramento de iniciativas de educação à distância, 

dando fundamentação didática, técnica e, principalmente, pedagógica a essas 

iniciativas. 

- desenvolver atividades específicas de produção e pesquisa com materiais 

didático-tecnológicos com professores e alunos de modo integrado e interativo. 

- estruturar bancos de dados e informações para o estudo e desenvolvimento 

de pesquisas sobre educação e tecnologia, tanto pelo NECT, quanto para outros 

interessados. 

As principais linhas de atuação do Núcleo são : 

- aulas de tecnologia educacional para alunos de graduação em pedagogia. 

- desenvolvimento de material didático-pedagógico baseado em recursos 

tecnológicos, especialmente nas novas tecnologias da informação e comunicação. 

- desenvolvimento de softwares educativos. 

- ações em ensino à distância e presencial usando tecnologias. 
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- serviço de apoio aos docentes. 

- pesquisas relacionadas com a temática abordada pelo laboratório. 

-elaboração de projetos integrados com vistas ao desenvolvimento de 

práticas significativas e efetivas. 

- Discussões teóricas para fundamentar as práticas dos profissionais e 

alunos envolvidos. 

Em relação às atividades acadêmicas, o Núcleo orienta atividades 

pedagógicas em forma de aulas práticas e teóricas, junto aos alunos em três níveis 

de saberes: 

1-Técnico, objetivando familiarizar os futuros educadores com a utilização 

técnica dos recursos tecnológicos, em especial de ferramentas computacionais 

genéricas.  

2- Teórico, visando propiciar ao aluno condições para a compreensão e a 

utilização adequada dos recursos tecnológicos como recursos facilitadores do 

processo de ensino-aprendizagem com vistas ao aperfeiçoamento do ensino, bem 

como da criação de uma massa crítica acerca da associação entre educação e 

tecnologia. 

3- Didático, pretendendo proporcionar aos alunos possibilidades de utilização 

das tecnologias como recursos didáticos para o ensino de conceitos específicos 

nas diversas áreas do conhecimento.  

 Na data de sua fundação, o Núcleo era constituído por três professores 

coordenadores e seis professores membros, sendo que todos eles trabalhavam no 

curso de Pedagogia e tinham pós-graduação na área de tecnologia na educação. 

Pertencem, também, ao Núcleo, dois funcionários auxiliares (laboratoristas), que 

trabalham no laboratório de informática como monitores.    
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As atividades do núcleo são abertas a todos os professores da instituição, 

sendo que os professores das disciplinas de metodologias (da Matemática, de 

Ciências, de Língua Portuguesa) são convidados a participarem de forma intensiva 

das atividades propostas. 

Mas foi a partir das discussões implementadas por um grupo restrito de 

professores que participaram da implantação do Núcleo, que se iniciou 

efetivamente a inclusão das tecnologias digitais na formação dos alunos, em agosto 

de 2001. O modelo adotado foi o de adição de disciplinas específicas de tecnologia 

educacional  no currículo do curso de Pedagogia. 

As disciplinas específicas concentram 160 horas do total de 4.930 horas do 

curso, sendo que o ciclo básico de formação nesse curso de Pedagogia tem uma 

duração mínima de quatro anos, organizados em oito Núcleos Formativos (NF) 

semestrais.34  

Essas disciplinas são oferecidas no NFII, NFV, NFVI e NFVII.  Os 

professores dessas disciplinas possuem especialização na área e estão lotados no 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE)35. Segundo o 

coordenador do NECT, os programas das disciplinas são discutidos a cada 

semestre nas reuniões do Núcleo e entregues ao DMTE, por ser o departamento 

responsável pela contratação dos docentes.  

A seguir, apresentamos uma síntese dos programas das disciplinas 

específicas,  oferecidas nos Núcleos Formativos:  

 

                                                
34 A organização do currículo é construída por ciclos de formação básica de caráter obrigatório e 
ciclos de formação optativa. 
 
35 No 1º semestre de 2003,  foram oito professores que se distribuíram nos três turnos; alguns 
assumiram turmas em dois turnos diferente. 
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NF II- Disciplina: Estudos sobre educação e tecnologia: sociedade da 

informação (2h/a semanais, num total de 40h/a no semestre): analisa, o ponto de 

vista das teorias da sociedade da informação (pós-industrial ou pós-moderna), do 

fenômeno informacional na estrutura e organização da sociedade contemporânea, 

assim como na constituição e distribuição da cultura/educação. 

NF V-Disciplina: Estudos sobre educação e tecnologia: prática 

pedagógica e mediação pedagógica e informática educativa (40 h/a). Introduz e 

desenvolve projetos que perpassem e ensino/aprendizagem com um todo em uma 

perspectiva interacionista: epistemologias subjacentes ao trabalho docente, com 

ênfase numa didática baseada nas estruturas da inteligência e no meio sócio-

cultural. 

NF VI-Disciplina: Estudos sobre educação e tecnologia: softwares 

educativos (40 h/a)36. Descreve e analisa a produção tecnológica no campo da 

informática aplicada à educação, em termos de aplicativos dirigidos ao processo de 

ensino-aprendizagem, enfocando as construções de novos ambientes de 

aprendizagem e sua repercussão no âmbito educativo. 

NF VII-Disciplina: Estudos sobre educação, tecnologia e comunicação: 

mídia e educação (40 h/a) analisa o desenvolvimento dos meios de comunicação 

eletrônicos e das redes digitais e sua influência na práxis educativa e na atual 

sociedade da informação, enfocando também a construção de ambientes de 

aprendizagem cooperativos, fazendo uso das tecnologias no processo 

ensino/aprendizagem. 

 

                                                
36 A disciplina é distribuída em 2h/a semanais, sendo que 1 h/a é integrada com  a disciplina: 
Estudos dos conteúdos e metodologias do conhecimento escolar: Matemática no ensino 
fundamental. 
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A integração das disciplinas específicas com as demais disciplinas do 

currículo pode ser evidenciada, de forma mais difusa, na Atividade de Integração 

Pedagógica (AIP), que se efetiva em todos os períodos. Essa atividade 

desenvolvida em 2h/a semanais deve contar com a presença e participação de 

todos os professores da turma, objetivando orientar os alunos para o 

desenvolvimento das Práticas Pedagógicas de Formação (PPFs)37, sendo 

momento de equacionamento e problematização de questões relacionadas às 

atividades curriculares.  

Uma integração mais efetiva é prevista apenas no NF VI. Nesse núcleo está 

previsto, 1 h/a semanal, de trabalho integrado da disciplina específica de tecnologia 

educacional com a de Matemática para o ensino fundamental.  

 

4.5.2  A infra-estrutura e formas de utilização do laboratório de Informática 

 

Achamos pertinente apresentar algumas questões sobre a utilização,  

organização técnica e pedagógica do laboratório de informática da FAE/UEMG,  

que funciona desde agosto de 2001.  

O laboratório possui uma estrutura que o diferencia das salas de informáticas 

tradicionais. São disponibilizados vinte computadores divididos em 4 células, no 

formato de estrela, com cinco computadores cada. As células estão situadas em 

uma sala ampla o que favorece muito a movimentação dos usuários do laboratório 

de informática. (FIGURA 2-3) 

 

                                                
37 As PPF constituem o momento em que a formação dos alunos se vincula às práticas do trabalho 
existente na sociedade. Essas atividades são compostas por estágios, pesquisas, atividades de 
cultura e arte. 
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                            FIGURA 2 - Estrutura operacional do Laboratório de Informática 
                                               (DUARTE,2004)  
                                             
 
 

 

FIGURA 3 - Foto do laboratório de Informática (2004) 

 
 
 

Todas as máquinas para usuários possuem sistema operacional Windows 98 
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softwares educativos. O laboratório ainda conta com um servidor para a intranet, 

com sistema operacional Windows 2000 Server, e outro servidor para a Internet, 

banda larga com sistema operacional Linux. O acesso à Internet é através do 

sistema Velox,38 que garante conexão permanente.  

O laboratório atende um público bastante diversificado e de número elevado, 

nos três turnos de funcionamento. São mais de mil pessoas39, dentre alunos do 

curso de graduação em Pedagogia, pós-graduação, professores e funcionários. 

Sua capacidade já está aquém da demanda, sendo que é dada prioridade às aulas 

das disciplinas específicas de informática, no curso de Pedagogia. Os professores, 

funcionários e alunos da Fae tem preferência para a utilização dos equipamentos 

nos horários livres, que podem ser previamente agendados.  

Conforme informações do coordenador, devido ao grande fluxo de usuários e 

problemas na manutenção dos equipamentos, foram feitas restrições aos 

downloads, como alternativa para diminuir a incidência de vírus. A criação de login 

para cada aluno é uma outra estratégia que está sendo pensada para controle dos 

usuários no laboratório de informática. 

Uma outra alternativa para atender a demanda crescente foi uma melhor 

organização dos equipamentos, sendo divididos em células temáticas, onde foram 

designados dez computadores para a utilização de trabalhos acadêmicos e dez 

para navegação na Internet. Essa divisão é feita apenas em momentos pontuais, 

como no final de semestre onde há um aumento significativo de alunos/usuários. 

Observa-se que no início de cada semestre a utilização da internet é maior que a 

realização de trabalhos. Portanto os computadores destinados a trabalhos são 

                                                
38 Velox, é um sistema de Internet em banda larga de alta velocidade, desenvolvido com uma nova 
tecnologia digital ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), disponível 24 horas por dia. 
39 Foi  fornecida uma estimativa do total de alunos em potencial, já que não há um registro diário do 
fluxo de alunos/usuários. 
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direcionados para a utilização de navegação na Internet,  sendo que, no final de 

cada semestre esse quadro é invertido.   

Além das aulas das disciplinas específicas, o NECT oferece  cursos técnicos 

desenvolvidos no laboratório (Introdução à informática, Windows, Office2000)  

abertos à comunidade acadêmica, sem custo algum para os usuários. Os cursos 

são programados de forma que, no último mês do semestre letivo, o laboratório 

fique inteiramente disponível para a produção dos trabalhos acadêmicos, pelos 

alunos.  

 Apesar das estratégias adotadas para atender a demanda crescente de 

utilização dos computadores, fica clara a necessidade de expansão do laboratório 

de informática.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

O sentido é: lançar as coisas de tal forma que elas permaneçam juntas. 
Num processo complexo significa re-unir as realidades, congregá-las a 
partir de diferentes pontos e fazer convergir diversas forças num único 
feixe. (LEONARDO BOFF, 1998) 

 
    

5.1.Reconhecendo os professores pesquisados 

 

 Quanto ao gênero, 70% dos professores são do sexo feminino e 30%  do 

sexo masculino (Gráfico 1). A maioria feminina confirma que no corpo docente dos 

cursos de educação continua um predomínio das mulheres, ainda que na 

universidade seja em proporção menor do que na educação básica, onde 81,3% 

são mulheres e 18,6% são homens. (UNESCO, 2004, p.46) 

 

 

Feminino
70,0%

Masculino
30,0%

 
GRÁFICO 1: Caracterização por gênero 
Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” 
(2004) 

 

Em relação à idade, a faixa etária modal está entre 31 e 50 anos, com 60%. 

Os outros professores assim se distribuem: 12,9% com idade até 30 anos, 5,7% 



 94 

com mais de 60 anos e 21,4% entre 51 e 60 anos de idade. A maioria do corpo 

docente (72,9%) dos professores tem menos de 50 anos. 

Considerando a proporção de professores, por sexo, segundo a faixa etária, 

notamos que entre os mais jovens, até 30 anos, há uma maior proporção de 

homens. Acima dessa faixa de idade há um equilíbrio entre o número de  homens e 

mulheres. 

 
 

TABELA 1 

Proporção de professores, por sexo, segundo a faixa etária (%) 

Sexo: Faixa Etária: 
Feminino Masculino Total 

Até 30 10,2 19,0 12,9 
31 a 40 32,7 33,3 32,9 
41 a 50 28,6 23,8 27,1 
51 a 60 22,4 19,0 21,4 
+ 60   6,1 4,8 5,7 
Total               100,0 100,0 100,0 
Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

Quando analisamos o percentual cumulativo dos docentes por tempo de 

magistério constatamos que com até 10 anos de magistério existem 39% dos 

professores, ou seja, mais de um terço dos docentes que, caso permaneçam no 

magistério, têm pelo menos mais 20 anos de trabalho pela frente (Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2: Caracterização do tempo de exercício no magistério 
Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” 
(2004) 

 
 

 

Se considerarmos o percentual cumulativo de até 15 anos de tempo de 

magistério, esse índice sobe para 56,5%, ou seja, mais da metade dos docentes 

tem como horizonte estimado pelo menos 20 anos de trabalho, caso permaneçam 

no magistério superior. Esse dado poderia ser de grande valia para uma política 

institucional de qualificação docente, favorecendo o investimento em cursos de 

formação continuada. No entanto, resta-nos saber se a instituição estaria disposta a 

investir numa política de capacitação dos seus professores, sem reverter a alta 

rotatividade que impera no quadro docente. 

Em relação ao tempo de trabalho dos docentes no curso de Pedagogia 

pesquisado, surpreende-nos a constatação de que metade dos professores tem 
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menos de 5 anos de trabalho na instituição, provavelmente em decorrência do 

regime de contratação temporária e da ausência de concurso público, já que o 

último  foi realizado em 1992. Se considerarmos a faixa com até 15 anos de 

trabalho, encontramos 81,1%. Poucos professores, que representam 7,2%, estão 

há mais de 20 anos na instituição (Gráfico 3). Esses índices apontam um 

movimento de renovação com a contratação de professores novatos, o que pode 

estar co-relacionado à rotatividade que mencionamos, bem como aos baixos 

salários dos docentes que, ao se qualificarem, buscam outros espaços no mercado 

de trabalho. Trata-se, portanto,  de um movimento de renovação circunstancial, que 

não reflete necessariamente uma política de recursos humanos da instituição. 

 

50,7%

21,7%
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GRÁFICO 3: Caracterização tempo de trabalho, dos docentes, na Fae/UEMG-CBH 
Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo”           
(2004) 
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Com relação à formação, mais da metade dos docentes, ou seja, 55,7% é 

graduado em Pedagogia. Dos demais professores, 11,4% são psicólogos e os 

restantes se distribuem em outras áreas demandadas pelo próprio currículo do 

curso de Pedagogia como Letras, Matemática, Filosofia e Ciências Sociais. 

 Ao analisarmos o currículo do Curso de Pedagogia, percebemos um leque 

de disciplinas de outros campos científicos, que têm a educação como campo de 

estudo. Segundo Libâneo (1998, p. 29) o problema é que nem sempre os docentes 

formados por outros campos de saberes trabalham na perspectiva da Pedagogia 

como um campo de estudos com identidades e problemáticas próprias, configurado 

“na relação entre os elementos da prática educativa: o sujeito que se educa, o 

educador, o saber e os contextos em que ocorre”, ou seja, a ênfase recai na 

transmissão dos saberes e a aprendizagem nem sempre é contextualizada e 

relacionada à prática profissional. 

Um dado bastante revelador é que nenhum professor é graduado em áreas 

relacionadas às tecnologias digitais e 75,7% apontaram que o computador não foi 

usado em nenhuma disciplina da sua graduação. Já 24,3% dos professores usaram 

computador na graduação, 56,3% deles se graduaram em Pedagogia.  

Dos professores que informaram o ano da graduação, 51,5% se graduaram 

antes dos anos 90. Deles, apenas 16,7% usaram o computador na graduação. Dos 

graduandos nos anos 90 (48,5%), 43,5% usaram computador na graduação. Isso 

reflete o movimento de introdução ampliado do computador nas escolas, inclusive 

do ensino superior, a partir de 1990, principalmente. 

No Gráfico 4, podemos verificar o nível de qualificação dos docentes: 46,4% 

têm pós-graduação Latu Sensu, 53,6% são mestres titulados, em sua maioria entre 

2000 e 2003, ou seja, a conclusão da pós-graduação é recente por parte dos 
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docentes. O título de especialista é o grau mínimo para contratação pela UEMG e a 

ausência de uma política de capacitação, do corpo docente, pode ser uma 

explicação para o grande número de especialistas. 

 

Mestre
53,6%

Especialista
46,4%

 
     GRÁFICO 4: Caracterização quanto ao grau de pós-graduação obtido 
     Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 

 

 

As áreas nas quais os docentes fazem a pós-graduação estão bastante 

relacionadas à educação, apenas 9,4% têm formação em áreas relacionadas à 

tecnologia educacional. Podemos imaginar que nesse grupo estariam os 

professores contratados para trabalhar com as disciplinas específicas de 

informática educacional no NECT.40 

 As análises das respostas dos professores demonstram que dos 9,4% que 

se especializaram em tecnologias educacionais são concluintes mais recentes 

(entre 2000 e 2003), visto que a oferta destes cursos vem ganhando espaço nos 

últimos anos.  

A tecno-ausência na formação dos próprios docentes é um dos desafios que 

as licenciaturas enfrentam para a inclusão da cultura de uso do computador. Essa 

                                                
40 Não havia a obrigatoriedade do docente se identificar no questionário, o que impede uma afirmativa no caso. 
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afirmação é também confirmada no discurso dos entrevistados:  

 
 
A principal questão está relacionada aos professores, porque eles não 
receberam a formação [para uso do computador] na escola, na faculdade. 
E acha inclusive que não é capaz, porque o aluno domina mais. (P3) 
 
 
A principal [razão] é a falta de formação mesmo; eu não recebi nenhuma 
orientação, nenhuma formação. Não sei utilizar, utilizo quando eu sou 
auxiliada por alguém [...] Mas a minha principal falta é essa, não saber 
lidar com a tecnologia.(P4) 

 

Analisando o discurso de P4, percebemos um certo sentimento velado de 

culpa, ao dizer da “falta”  na sua formação,  com uma certa angústia, talvez não 

percebendo que é um saber novo, mas passível de ser incorporado através de um 

programa de educação continuada. Aprender a aprender e continuar aprendendo 

durante a vida é uma das competências exigida para todos os cidadãos que estão 

inseridos no mundo do trabalho, na atual Sociedade do Conhecimento, incluindo os 

que dedicam à função docente. 

 

5.2. A capacitação  dos docentes para o uso das tecnologias digitais 

 

Quanto à capacitação  para o uso das tecnologias digitais, quase metade 

dos docentes (48,6%) informou que não fez qualquer curso para aprender a usar o 

computador (Gráfico 5). Vale lembrar que nesta questão os professores foram 

instruídos para não considerarem os cursos específicos de informática na educação 

que eventualmente tivessem feito.  

Entre as mulheres 53,1% não fizeram curso para usar o computador. Por 

outro lado, 57,4% dos homens fizeram curso para ter essa capacitação. 

Dos professores que têm idade até trinta anos, a grande maioria; 77,8% não 

fez curso para usar o computador. Não deixa de ser razoável  supor que os mais 
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jovens, pertencentes à geração-Net (TAPSCOTT,1999), são  mais familiarizados 

com esse tipo de tecnologia enquanto para os mais velhos seria algo novo que 

necessita ser aprendido. Na faixa etária entre 41 e 50 anos, 52,6% fizeram cursos 

de informática. Na faixa etária de 51 a 60 anos esse índice chega a 66,7%. 

 Encontramos um dado relevante quando verificamos a relação entre 

professores que fizeram curso para utilizar o computador e o seu tempo de trabalho 

na instituição: nenhum professor que trabalha entre vinte e trinta anos na UEMG fez 

curso para usar o computador, apesar do NECT oferecer essa formação. Não 

convencimento da necessidade? Desinteresse? Acomodação? Não nos foi possível 

investigar a razão, infelizmente. 

 

 

 
 
 

Não
49,3%

Sim
50,7%

 
    GRÁFICO 5: Caracterização quanto à capacitação para o uso do computador 
    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” (2004) 

 

 

Em relação à capacitação em tecnologias digitais para uso na educação, 

79% dizem que ainda não fizeram curso específico; 21% dos professores disseram 
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já ter feito algum tipo de capacitação nessa área. Verificamos que todos os 

professores que se capacitaram já concluíram pós-graduação. 

Na formação para uso do computador na educação, de novo são os homens 

que tendem a buscar mais os cursos. Enquanto menos do que uma em cinco 

mulheres (18,4%) fizeram essa formação, nos homens o índice é de 28,6%. 

Quando verificamos por faixa etária a freqüência dos que fizeram curso de 

informática na educação, a maior concentração (33,3%), surpreendentemente, está 

na faixa de 51 a 60 anos, seguida da faixa de 41 a 50 anos onde 31,6% informaram 

ter feito essa capacitação. Nas faixas etárias de até 30 anos e de 31 a 40, 

respectivamente, 11,1% e 8,7% buscaram essa formação. 

 Esses dados revelam que algumas idéias   do senso-comum  podem estar 

equivocadas, quanto às concepções que os mais velhos são mais  resistentes ao 

uso do computador e evitam buscar o desenvolvimento da capacidade de seu uso. 

Perguntamos aos entrevistados sobre uma possível  resistência de alguns 

professores, independente da idade, para buscarem capacitação para o uso das 

tecnologias digitais na educação.  P4  argumenta, com razão, que não existe 

resistência por parte dos professores. A falta de formação para esse uso enfatiza a 

necessidade de  uma política institucional de capacitação docente. 

 

 Às vezes o professor quer, ele corre atrás, ele acha importante. Mas ele 
ainda não conseguiu estar capacitado pra isso. Falta mesmo é um projeto 
institucional pra isso. Falta um projeto de capacitação dos seus 
professores.(P4) 

 

Para P5, a falta de formação para o uso  do computador na educação 

decorre de um desconhecimento  dos próprios professores, que ainda não 

percebem a urgência da questão e, portanto, não têm perspectiva de busca para 

uma capacitação. 
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 Essa fala é muito significativa, pois concordamos com Marinho (2002, p. 49) 

que “ existe uma necessidade de levar os professores a desenvolverem  uma 

mentalidade de que o computador, hoje, é tão importante na escola quanto o giz foi 

durante tanto e tantos anos”, na perspectiva de atender às exigências 

contemporâneas de uma formação com qualidade.  

Constatamos, portanto, que um número significativo de docentes não tem 

qualificação formal para utilizar o computador como ferramenta de ensino-

aprendizagem. Mas é importante saber que metade deles tem uma base de 

qualificação mais geral que poderia beneficiar uma nova etapa de aprendizagem. 

 

TABELA 2 

 Qualificação para o uso do computador (%) 

 
Curso Não Sim Total 
Fez curso para aprender a usar o computador 49,3 50,7 100 
Fez curso sobre informática na educação 79,0 21,0 100 
    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 

 

Os professores foram, em grande parte, capacitados para o uso do 

computador, num explícito reconhecimento de uma necessidade pessoal. Contudo 

faltaria ainda um reconhecimento da necessidade de usar essa tecnologia na 

formação de seus alunos, o que se explica com o reduzido número de docentes 

que se capacitaram em informática na educação. Possivelmente eles acreditam 

que não se precisariam se preocupar com isso já que a formação com tecnologias 

está sob a responsabilidade de alguns professores, especificamente vinculados ao 

NECT. 

Procuramos caminhar nas investigações para obtermos informações junto às 

experiências dos docentes que se capacitaram para usar o computador como 
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ferramenta de ensino-aprendizagem. No percentual dos que fizeram capacitação, 

80% responderam que o fizeram por decisão própria e a maioria considerou que o 

curso foi útil para a sua atividade docente.  

 

TABELA 3 

Caracterização dos motivos que o levaram a fazer o curso 

 

Respostas (%) 

Decisão própria 80,0 

Sugestão de outra escola onde trabalha 13,3 

Determinação da UEMG 6,7 

Total 100,0 

    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

         Há uma abertura para a capacitação, percebida nas respostas de 67%  dos 

docentes que  gostariam de fazer curso específico sobre informática na educação.  

Embora os homens demonstrem mais interesse em fazer cursos de informática, 

eles demonstram menos interesse em fazer curso específico. Apenas 53,3% deles 

informaram que desejam fazer esses cursos, enquanto  75,7% das mulheres 

gostariam de fazer capacitação específica para usar o computador na educação. 

         Quanto mais sobe na faixa-etária, exceção  a superior à 50 anos,  maior o 

interesse dos professores em fazer uma capacitação para o uso do computador na 

educação: 62,5% na faixa etária até 30 anos, 70% na faixa-etária de 31 a 40 anos, 

quase totalidade (92,3%) na faixa entre 41 e 50 anos. Esse alto interesse pode ser 

devido a expectativa de que o computador deverá estar sendo mais utilizado 

futuramente nas licenciaturas, inclusive por conta das Diretrizes para os Cursos de  

Formação de Professores.  
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       As sugestões de temas para os cursos de capacitação em informática na 

educação se revelaram bastante variados, sendo que 42,1% dos professores 

indicaram temas relacionados à utilização do computador como ferramenta de 

ensino-aprendizagem.  A demanda para cursos na área de educação a distância 

(EaD) pode sinalizar a necessidade de buscar competências frente às novas 

perspectivas que se abrem para esse tipo de educação( Gráfico 6). 
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GRÁFICO 6: Caracterização dos principais temas que os docentes gostariam que fossem             
abordados em curso de capacitação.           
 Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” (2004) 
 

 

         

5.3. A cultura de uso do computador e a prática docente 

 

Identificamos uma cultura de uso pessoal das tecnologias digitais, uma vez 
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que o computador ocupa diferentes espaços e usos variados na vida pessoal dos 

docentes. Entendemos que as escolhas pessoais dos professores estão imbricadas 

nas suas práticas profissionais (NÓVOA,1992). 

 Verificamos que a quase totalidade dos docentes (97,1%), diz ter 

computador em casa. Esse perfil é mais animador em relação aos professores da 

escola básica, que na sua grande maioria, não têm computador e não possuem a 

cultura das novas tecnologias (UNESCO,2004). 

No curso que pesquisamos, poucos professores (5,9%)  dizem não utilizar o 

seu computador de casa. Nesse grupo está um dos professores entrevistados que 

justificou a sua não utilização: 

 
Eu tenho tecnofobia [...] Mas não é só por computador não. Não sei se é 
por comodismo. Até pra colocar uma fita de vídeo, eu peço alguém para 
passar pra mim [...] Eu não combino muito com o computador mesmo não. 
É minha natureza. (P4) 

 
 

 O medo do novo parece estar presente no imaginário desse professor, que 

não se sente familiarizado com as novas tecnologias. Sua representação de uma 

“tecnofobia”, pelo computador, demonstra um desconforto que pode significar uma 

dificuldade para mudar de atitude diante do novo.  

Conhecendo um pouco mais a cultura de uso do computador, verificamos 

que 66,7% dos docentes declararam  fazer uso do computador, diariamente; já 

22,7% dizem utilizá-lo pelo menos uma vez por semana. 

Do conjunto de 70 docentes que responderam o questionário, a grande 

maioria (93%) afirma que acessa a Internet. Quase metade dos docentes tem  uma 

freqüência de uso de até três horas semanais, 26% de mais de três horas até seis 

horas semanais e 16% afirmaram acessar à Internet  por mais de doze horas 

semanais. (Gráfico 7) 
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    GRÁFICO 7: Caracterização quanto à freqüência de acesso semanal à internet 
     Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” (2004) 

 

 

A maioria dos professores (81,5%) faz uso da Internet para o acesso ao 

correio eletrônico, confirmado na declaração de 95,4% que disseram ter e-mail  

exclusivo, e navega principalmente para buscar informações que podem não estar, 

necessariamente, relacionadas com a prática docente (Tabela 4). 
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TABELA 4 

Caracterização da finalidade de uso da internet 

Respostas Múltiplas (%) 

Correio eletrônico (e-mail) 81,5 

Consulta base de dados 67,7 

Ler jornais on line 40,0 

Controle de contas bancárias 18,5 

Ler revistas on line 16,9 

Pesquisa acadêmica 13,8 

Bate papo (chat) 4,6 

Fazer compras 3,1 

Ouvir rádio 1,5 

** TABELAS DE RESPOSTAS MÚLTIPLAS NÃO TOTALIZAM NECESSARIAMENTE 100% 

    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

 

Dos  professores, 87% informaram que utilizavam o computador na sua 

prática docente. Quando verificamos  os tipos de uso mais freqüente, ficou 

evidenciado um uso mais instrumental do computador (Tabela 5). O uso do 

computador como um suporte em aulas expositivas centradas no professor é 

bastante utilizado. 

Para reforçar essa constatação recortamos uma fala de P5: 

 

 Nas minhas aulas eu não tenho levado os alunos no laboratório de 
informática, porque lá tem que marcar com antecedência. E também o tipo 
de aula que eu dou, eu não sei se exatamente a gente tem que forçar a 
barra pra usar a tecnologia.  Agora, eu uso bastante o multimídia nas 
aulas, e os alunos na apresentação também. (P5) 

 

 A utilização do computador como máquina de datilografar, moderna, ou para 

fazer slides bem elaborados tem sido motivo de crítica de autores renomados, pois 

em nada muda a velha aula, apesar do uso da tecnologia. 
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 Para Fagundes (2004, p. 20) na formação do professor com o uso do 

computador tem que ser oferecidas “experiências de aprendizagem com as 

mesmas características das que ele terá de proporcionar aos alunos, futuros 

cidadãos da sociedade conectada”.  Para que uma formação nesses moldes se 

efetive, os responsáveis pela formação inicial de professores precisam se apropriar 

dos recursos tecnológicos e reformular os espaços, tempos e organizações 

curriculares, na busca de um novo fazer pedagógico. Usar a tecnologia  como 

suporte para uma aula tradicional baseada no docente que fala e no aluno que 

houve é fazer um uso pouco inteligente desse recurso e usar o computador para 

conformar o velho modelo de escola (MARINHO, 1998). 

 

TABELA 5 

Caracterização das finalidades de uso do computador na prática docente 

 

Respostas Múltiplas (%) 

Preparar provas, testes, exercícios 78,7 

Buscar textos na internet 67,2 

Preparar e usar apresentações (Power Point) 60,7 

Preparar textos avulsos para uso pelos alunos 54,1 

Controlar notas de alunos 26,2 

Buscar imagens diversas na Internet 13,1 

Fazer demonstrações (simulações etc) 4,9 

Criar cartazes 1,6 

  

    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

 

A partir dessas constatações prosseguimos no sentido de identificar as 

práticas pedagógicas dos professores, dialogando com alguns autores  

(BEHRENS,2000; MELLO,2004; MISUKAMI,1986 e MORAES,2002).  
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A apropriação do computador no plano pedagógico implica numa mudança 

na postura do papel do professor frente à aprendizagem dos seus alunos. Um novo 

paradigma emergente, na educação, se pauta nas relações horizontais, dialógicas, 

entre os agentes envolvidos nos processo de conhecimento (MORAES, 2002). 

Identificamos que todos os docentes declararam utilizar o recurso das aulas 

teórico-expositivas. Alguns com menos freqüência, como ocorre com 30% dos que 

utilizam até 25% de  suas aulas nessa modalidade, mas um grande percentual 

(70%) reconhece que mais de 25% de suas aulas são teórico-expositivas.  

Ao compararmos a utilização das aulas teórico-expositivas entre os 

professores que fizeram curso sobre informática na educação e aqueles que ainda 

não fizeram, encontramos um dado surpreendente. 13,3% dos que fizeram esses 

cursos usam  aulas teórico-expositivas em mais de 50% de suas aulas. Entre os 

que não fizeram essa capacitação específica, esse índice é de 22,2%. Fica 

evidente que os professores que se capacitaram nesses cursos tendem a utilizar 

bem menos as aulas expositivas (Tabela 6). O que poderia significar uma mudança 

paradigmática na prática desses professores. 
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TABELA 6 

Caracterização quanto à utilização de aulas teórico-expositivas entre os 

professores que fizeram curso sobre informática na educação e os que não fizeram 

 
 

Utilização de aulas teórico-
expositivas no total de aulas 

Fez curso sobre Informática na 
Educação (%) 

Não fez curso sobre Informática 
na Educação (%) 

Até 25% 40,0 25,9 
De 25% à 50% 46,7 51,9 
De 50 à 75% 6,7 11,1 
Mais de 75% 6,6 11,1 
Total 100,0 100,0 
    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

O alto índice de utilização das aulas teórico-expositivas pelos professores do 

curso de Pedagogia pesquisado sinaliza uma tendência para a linha pedagógica 

tradicional, que no dizer de Mizukami (1986, p.14), ainda está presente nos cursos 

de formação dos professores brasileiros, “onde a expressão tem um lugar 

proeminente, daí esse ensino ser caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela 

memorização do aluno”. Um grande desafio para a educação atual é a superação 

desse modelo de comunicação em que havia um único emissor,  que ainda vigora 

na escola tradicional, para o modelo de comunicação em rede onde flui a 

interatividade entre professor e alunos (SILVA M., 2002; MELLO, 2004). 

Numa outra linha de raciocínio, Moran (2004, p.10) relaciona a questão das 

práticas confinadas à fala do professor, no ensino superior, à burocratização e a 

pouca flexibilização de gestão de tempo, espaços e atividades pedagógicas.  

O receio pela mudança é um outro motivo na fala de Masetto (2003, p. 142) 

“estamos acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel tradicional de 

comunicar ou transmitir algo que conhecemos muito bem.”  
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O interessante é que práticas relacionadas ao discurso mais atual na 

educação são evidenciadas, como a utilização de seminários: 87,2% dos 

professores afirmaram que empregam essa modalidade com muita freqüência em 

suas aulas. Sabemos que a utilização de seminário na vida acadêmica, como apelo 

à discussão coletiva, é muito utilizado. Precisaríamos de mais elementos para 

avaliar a forma de condução dos seminários, pois esse procedimento procura 

realizar uma discussão critica, mas acaba, com muita freqüência, repetindo a aula 

copiada (DEMO, 1996).  

O mesmo ocorre com relação ao uso dos trabalhos em grupo na disciplina, 

metade dos docentes aponta que os utilizam em até 25% das aulas.  A grande 

maioria dos docentes declara utilizar até 50% de suas aulas para trabalhos em 

grupo. Somente 4,3% dos professores afirmam não utilizar trabalhos em grupo 

durante suas aulas. Nos parece um tanto contraditório a prevalência dos trabalhos 

em grupo, frente a um número elevado de aulas teórico-expositivas, como nos 

demonstram os dados apresentados, a não ser que cumpridos como tarefa extra-

classe. 

Sobre a prática pedagógica de avaliação, 81,4% dos professores declaram 

adotar objetivos específicos como orientadores para a avaliação na sua disciplina. 

Quanto aos recursos de avaliação apenas 34,3% dos professores não utilizam 

prova escrita; mas 20% dos docentes dizem utilizar a prova oral, que é uma prática 

de avaliação extremamente tradicional. 

As práticas de avaliação sustentadas na abordagem cognitivista, a exemplo 

do portfólio, não são utilizadas por 66,2% dos professores. Mais da metade (53,3%) 

dos professores que fizeram curso sobre informática na educação utiliza o portfólio 

como uma estratégia de avaliação da aprendizagem dos alunos. Entre os que não 



 112 

fizeram essa capacitação o índice é de 27,3%. 

 Por outro lado a utilização de portfólio, por algo em torno de um terço dos 

professores já caracteriza a adoção de práticas que se relacionam com os novos 

paradigmas educacionais, ao valorizar o processo de construção do conhecimento 

feito pelo aluno, como sujeito de sua aprendizagem.  
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       GRÁFICO 8: Caracterização quanto à utilização de portfólio para avaliação 
       Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” (2004) 
 

 

 A auto-avaliação é um recurso valorizado pela abordagem sócio-cultural, por 

desenvolver no aluno e educador a autonomia e compromisso com a 

aprendizagem. Com relação a essa prática, a maioria dos docentes (73,9%), diz 

considerar a auto-avaliação feita pelo aluno. Por outro lado, 26,1% dos sujeitos 

pesquisados disseram não fazer uso da auto-avaliação. 
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Dos professores que fizeram cursos de informática na educação quase a 

totalidade (93,3%), consideram a auto-avaliação dentro das estratégias de 

avaliação de sua disciplina. Dos que não fizeram essa capacitação específica, 

54,7% utilizam esse recurso avaliativo. 

 As práticas que favoreçam a reflexão do processo de ensino-aprendizagem, 

a exemplo da auto-avaliação, podem contribuir para a formação de educadores 

reflexivos, na perspectiva de Schön (1992, p.112) “o pensamento prático do 

professor não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido. Aprende-se fazendo e 

refletindo na e sobre a ação.” Incorporar a auto-avaliação na formação inicial do 

professor é uma estratégia importante na perspectiva de preparar o professor 

reflexivo. 

Sabemos que os discursos atuais valorizam o desenvolvimento de 

habilidades. Verificamos que são poucos os professores que ainda não se 

enquadram nesse grupo. Como exemplo, destacamos que apenas 2,9% dos 

docentes declaram que não adotam atividades para que seu aluno desenvolva 

habilidades de trabalhar em grupo; uma mesma proporção de professores, diz não 

desenvolver atividades que conduzam seus alunos ao desenvolvimento de 

raciocínio lógico. (Tabela 7).  

Não constatamos diferenças significativas entre os professores que fizeram 

cursos para o usar o computador na educação  e os que ainda não fizeram essa 

capacitação, em relação a adoção de atividades que desenvolvam as mais 

diferentes habilidades dos seus alunos. 

 A partir desses dados percebemos por um lado, uma prática conservadora 

dos docentes, mas por outro lado alguns já avançam com algumas práticas mais 

coerentes com “um paradigma inovador, tendo como pressuposto essencial uma 
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prática pedagógica que possibilite a produção do conhecimento pelo aluno” 

(BEHRENS, 1999, p.387).  

 

TABELA 7 

Caracterização quanto ao desenvolvimento de habilidades nos alunos 

 

Respostas (%) Não 
Poucas 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre Total 

Você busca que seu aluno desenvolva habilidades de 

comunicação? 
 0,0 1,4 31,4 67,1 100 

Você adota atividades para que seu aluno desenvolva 

habilidades de trabalhar em grupo? 
2,9 10,0 48,6 38,6 100 

Você desenvolve atividades que conduzam seus 

alunos ao desenvolvimento de raciocínio lógico? 
2,9 5,7 48,6 42,9 100 

Você desenvolve atividades para que seus alunos 

desenvolvam a criatividade? 
1,4 15,7 51,4 31,4 100 

Você usa estratégias para que seus alunos 

desenvolvam a capacidade crítica? 
1,4 0,0 27,1 71,4 100 

Você estimula seus alunos a desenvolverem 

habilidades de iniciativa e aplicação do 

conhecimento? 

1,4 4,3 47,1 47,1 100 

    Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

 

Apesar de alguns avanços as análises que apresentamos sobre as práticas 

pedagógicas dos docentes, nos levaram a inferir que ainda prevalece uma 

abordagem de ensino tradicional nas práticas pedagógicas dos docentes, o que se 

evidencia  também nas falas de P1 e P3 

 
Infelizmente eu acredito que predomina o modelo tradicional. Eu também 
utilizo do modelo conservador e tradicional, infelizmente. Por essas razões: 
preparar uma aula e ela não acontecer, os modelos de aprendizagem que 
eu tive, muitas vezes não foram modelos tão modernos e avançados 
quanto eu gostaria de ter vivenciado. [...] É um desafio, pois em sua grande 
maioria, eu acredito, que na licenciatura ainda é o modelo conservador. 
 ( P1) 
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“Eu concordo que está muito centrado no professor. O currículo pode ter mudado. Mas 

mesmo assim, a prática do professor ainda está naquela de transmissor”. (P3) 

 As práticas tradicionais difundidas no ensino superior têm sido motivo de 

atenção nos estudos de Behrens (1999), que denuncia a impregnação do 

paradigma conservador no trabalho dos docentes universitários. A utilização das 

tecnologias digitais pode ser um vetor de mudanças, quando existe a possibilidade 

dos professores refletirem sobre o seu próprio papel na prática pedagógica e 

perceberem como suas opções paradigmáticas refletem no trabalho educativo. 

Assim poderiam “enfrentar com critério os recursos eletrônicos como ferramenta 

para construir processos metodológicos mais significativos para aprender”. 

(BEHRENS, 2003, p.74)  

Mas, por outro lado, a manutenção de práticas pedagógicas mais 

conservadoras, caracterizadas pelo instrucionismo e baseadas principalmente na 

fala do professor, que informa, não cria circunstâncias que favoreçam a 

incorporação do computador nas atividades regulares de formação do pedagogo, 

no uso inteligente caracterizado por Valente (1999). Práticas conservadoras não 

inviabilizam o uso do computador na educação, embora se faça um uso menor 

pouco significativo, como o projetor de slides moderno, com o uso do Power Point. 

Na opinião de P2, o próprio uso dos computadores pelos professores poderia 

ser um dos facilitares para o processo de reflexão necessário, na perspectiva de se 

ultrapassarem as práticas conservadoras de ensino; avançando num novo fazer 

pedagógico essencial na formação dos novos educadores. 

 
Eu acho que a gente tem refletido sobre isso [no NECT: usar o computador 
possibilita encontrar uma nova maneira de trabalhar e principalmente é um 
elemento que vai colocar em discussão a própria concepção de 
aprendizagem que a gente precisa.[...] tem que aproveitar essa 
oportunidade de reflexão sobre uma prática. (P2) 
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             Sabemos que a implantação de laboratórios de informática não são 

garantia de mudança paradigmática na prática pedagógica dos professores. 

Também no caso da FAE/UEMG a implantação do NECT nada pode assegurar 

nesse sentido, principalmente se olharmos todo o corpo docente do curso de 

Pedagogia. Os momentos de reflexão sobre o uso do computador como ferramenta 

de mediação pedagógica ficam, praticamente, entre os professores das disciplinas 

específicas participantes do NECT e não envolve os outros professores, que se 

mantêm à margem. 

      Segundo C1, embora o grupo de estudos sobre educação, comunicação e 

tecnologia do NECT seja aberto a todos os professores, poucos deles participam.            

Quando comentamos sobre o universo de docentes da instituição e indagamos 

sobre os motivos para essa pouca participação, obtivemos a seguinte resposta: 

 
 
Nós temos nove professores membros do Núcleo,[seriam]  
aproximadamente mais de cem professores que, em teoria, não teriam 
interesse, ou não teriam tempo ou não teriam vontade de participar do 
grupo com discussão dessa natureza. (C1) 
 

           
          
       Evidenciamos nesse discurso  um reflexo do modelo de adição de disciplinas 

especializadas adotado para a reforma curricular, na instituição pesquisada.  A área 

da educação e tecnologia é entendida como disciplina estanque, ainda que de 

forma velada, como se cada professor tivesse o seu território  de saber específico. 

Caberia pois ao professor buscar o acesso a esse “ território” se o desejasse. Não 

há uma intencionalidade explícita da instituição em envolver a todos os docentes. 
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5.4.Percepções  sobre a proposta institucional para a formação com as tecnologias 

digitais 

 
 

 O curso de Pedagogia da FAE/UEMG-CBH incorporou, no seu currículo, 

uma proposta de formação para incorporação das tecnologias digitais na formação 

do pedagogo. A operacionalização se deu com a criação de um núcleo  (NECT) 

formado por  três coordenadores e  por professores das disciplinas específicas na 

área de comunicação e tecnologias. 

As tarefas iniciais do NECT foram  destacadas na entrevista do diretor: 

 
Quando o núcleo foi criado, o grupo [de professores] tinha algumas 
tarefas. A primeira tarefa é fazer uma proposta de inclusão41 da 
educação, comunicação e tecnologia na formação do pedagogo, para 
fazer a reforma no currículo. E, produzir um curso de pós-graduação 
latu-sensu. E, que também criasse uma pesquisa, no mínimo um grupo 
de pesquisa e que também mantivesse uma publicação no Caderno de 
Educação.(DIRETOR) 

 
 

A indicação de  três coordenadores para o NECT  foi assim  justificada42: 

 
São três coordenadores com 10 horas semanais de trabalho, porque o 
próprio grupo avaliou que não podia uma pessoa só coordenar , por causa 
das questões que o NECT trabalha. Um se encarrega da discussão mais 
do ponto de vista teórico da pesquisa. Um se encarrega do 
desenvolvimento do laboratório, tem que estar lá. E o outro se encarrega 
mais da relação da produção de tecnologias em educação. Então são três 
coordenadores focados em questões diferentes.(DIRETOR) 

 

Destacamos que a capacitação do corpo docente do curso de Pedagogia 

consta como objetivo da proposta do NECT, mas não aparece ainda como 

prioridade nas ações implementadas e, na prática, não se efetivou.  

 Vimos que o modelo escolhido para a inclusão das novas tecnologias da 

informação e da comunicação na formação dos pedagogos da FAE/UEMG foi o da 
                                                
41 Grifo nosso. 
42 O número de coordenadores foi reduzido  para dois, em 2004, possivelmente devido a cortes 
orçamentários. 
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adição de  disciplinas  específicas no currículo formal.  

De forma semelhante as escolas nos primórdios da introdução do 

computador na educação básica optaram pela inclusão da disciplina “Informática” 

ou similar, deixando a cargo de terceiros a formação dos alunos com essa 

tecnologia. Essa terceirização se deu de forma explícita na contratação de 

empresas especializadas e, de forma que Marinho (1998) denominou “terceirização 

interna “na contratação ou designação de professor que, competência reconhecida, 

assumia a disciplina. Essa estratégia de “adição” menos efetiva que a da “difusão”, 

(MARINHO, 2003) onde muitas, se não todas as disciplinas, são envolvidas na 

responsabilidade da formação foi comum e ainda persiste em algumas escolas. 

  Procuramos, portanto, identificar a percepção dos professores sobre essa 

proposta curricular. 

Embora quase todos os docentes (91%) saibam da existência do projeto do 

NECT,  51,6% afirmam não o conhecer bem e 27,4% sequer o conhecem. 

Segundo depoimento do diretor, um dos motivos que levam ao 

desconhecimento do projeto por parte dos professores é a  pouca divulgação  da 

proposta para o coletivo de professores: 

 
 “A proposta foi implantada e ficou muito no grupo que discutiu, que 

elaborou, e ela não foi mostrada para os outros, e acho que faz falta porque é um 

elemento novo no currículo”. (DIRETOR) 

Há um reconhecimento, pelo diretor, que as origens da proposta  não 

priorizaram as discussões entre todos os membros da comunidade acadêmica. Ao  

esclarecer como seu deu a criação do  NECT, afirma 
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A tecnologia via informática, praticamente começou no momento em que 
fomos discutir o currículo novo em 1996.  Aí surge a discussão do papel do 
que seria a informática na formação do pedagogo e qual a necessidade 
disso. E quando nós implantamos o currículo novo em 1998, eu era 
coordenador [do curso de Pedagogia], apoiamos a organização de um 
grupo formado por uma professora voluntária e alguns alunos interessados 
[...] No início da minha gestão, [julho de 2000] a faculdade tinha um 
computador que foi doado pelo MEC e estava parado na secretaria [...] 
Depois de estruturado o laboratório eu criei, por um ato da direção, o 
Núcleo de Educação e Tecnologia (NECT). (D) 

 

No entanto, alguns entrevistados que participaram das discussões iniciais do 

Núcleo, relatam as dificuldades de romper com os padrões burocráticos da 

instituição pública que emperravam as ações. Sugerindo que desejariam para o 

NECT uma autonomia que ele não tem. Os motivos para esse desejo não foram 

explicitados. 

 Suas ponderações demonstram muito bem  a complexidade da situação. 

 
 
O NECT e os outros núcleos de pesquisa, de estudos, os grupos de 
discussão da Faculdade de Educação da UEMG ainda são subordinados à 
departamentos. É uma estrutura bastante complicada, complexa, mas que 
ainda não conseguimos fugir dela.(C1) 
 
 

“O fato é que o núcleo, como todos os outros, no caso o NECT, ainda está subordinado ao 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE)”.(P5) 

 
 
 E o fato dele estar subordinado ao DMTE, quando há a distribuição aulas, 
há um respeito da chefia do departamento para a distribuição de aulas na 
seqüência de aprovação na seleção dos professores. E há um respeito, 
quando há mais vagas do que os professores e nós coordenadores somos 
convidados a pensar em outras pessoas para oferecer a mesma disciplina. 
Não convidam pessoas sem antes passar pela nossa seleção. Então ao 
menos isso acontece e tem acontecido de uma forma que tem sido legal. 
(C1) 
 
 

 
 Alguns entrevistados fizeram questão de ressaltar que a ação dos novos 

gestores possibilitou vencer as barreiras da burocracia institucional para efetivar a 

criação do NECT e a implantação do laboratório de informática. 
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 Nesse sentido, a formação do diretor e da vice-diretora, ambos com pós-

graduação na área de tecnologias educacionais, pode ter sido fator de peso para a 

efetivação da proposta institucional. No entanto percebemos que as  discussões 

para a elaboração da proposta bem como sua implantação ficou muito restrita a um 

pequeno grupo, formado pelos gestores e  professores especialistas na área de 

informática. 

 Se olharmos por outro ângulo, o fato de haver um grupo de especialistas 

encarregado dessa área do saber pode ser um entrave para a institucionalização 

da proposta. Na  medida em que esse grupo traga para si a responsabilidade da 

formação dos futuros pedagogos no que diz respeito as tecnologias, demarca-se 

um “território de saber”43. 

Evidenciamos uma resposta de P3 bastante significativa e que merece ser 

refletida para uma mudança nesse quadro: 

 
Eu acho que a responsabilidade de usar o computador deve ser de cada 
disciplina, ela sempre vai estar presente. A disciplina tem que contribuir. 
Agora, se a gente não assentar pra (sic) trabalhar junto, procurando assim 
os pontos comuns pra trabalhar de forma interdisciplinar o projeto vai ficar 
uma ilha lá, a informática lá e nós aqui. (P3) 

 

Para aqueles que declararam conhecer o projeto, achamos pertinente 

perguntar que avaliação fazia da sua adequação em relação à realidade da 

instituição. Deles,  43,1%  o consideraram adequado, 16% disseram que o projeto é 

avançado para a realidade da instituição e 31,7% apontaram que não saberiam 

avaliar ou não tinham elementos para fazê-lo.   

 
 

                                                
43  O termo “ território do saber” relacionado à um grupo de professores especialistas que se encarregam das 
tecnologias na educação dentro de uma instituição, foi cunhado pelo Prof. Dr. Simão Pedro P. Marinho. 
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    GRÁFICO 9 - Caracterização da avaliação do projeto institucional para o uso de TD 
     Fonte: Pesquisa “A tecno-ausência na Formação Inicial do Professor Contemporâneo” -2004 
 

 

Achamos pertinente saber a opinião dos professores sobre como o projeto 

vem sendo desempenhado e verificamos que 20% dos pesquisados consideram o 

desempenho adequado. Entre os demais professores as respostas variaram: 26,7% 

dizem que o projeto vem sendo desempenhado com falhas que não chegam a 

comprometê-lo e apenas 6,7% dos docentes  acham que existem falhas que podem 

comprometer o projeto .  

Verificamos essa avaliação entre os professores que já fizeram algum curso 

específico sobre informática na educação e evidenciamos que são eles os mais 

críticos em relação à avaliação do desempenho do projeto. 50% desses 

professores acham que o projeto apresenta falhas nesse sentido. Já entre os 

professores que não fizeram esse tipo de capacitação, 27,3% avaliam que o projeto 
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é desempenhado com falhas. Possivelmente o fato dos professores que fizeram 

cursos de informática na educação terem uma bagagem específica de 

conhecimento é determinante desse julgamento mais criterioso. 

 Sobre como consideravam a formação que as disciplinas específicas de 

informática ofereciam, 21,7% dos professores as consideraram adequadas, para a 

formação do professor atual. Para 13% elas são inadequadas. É surpreendente que   

39,1%  dos docentes disseram não saber avaliar essa questão, um índice bastante 

significativo.  

Ainda sobre a formação oferecida nas disciplinas específicas, P3 percebe 

dois obstáculos a serem vencidos:  a falta de articulação com a prática e a ênfase 

na teoria. 

 “O que eu observei é essa ausência da prática, usar a ferramenta mesmo, 

mostrar as estratégias” (P3) 

Para P1, a predominância da teoria é questão a ser repensada em todas as 

disciplinas, nos currículos de formação dos educadores: 

 
 O que eu percebo é que existem 95% de teoria nas licenciaturas e 5% de 
prática. Só que para utilizar essa ferramenta, que é o computador, precisa 
de pelo menos equiparar 50% de práticas, e 50% de teoria.  Mas o aluno 
precisa utilizar, precisa aprender a mexer num vídeo, aprender a colocar a 
fita,  aprender como é que volta, como é que dá slow, como é que dá 
replay, como é que grava as imagens. Se eu não der esse tempo para o 
aluno aprender, como é que eu vou fazer com que o outro aprenda a 
utilizar? (P1) 
 
 

         P1 e P3 são professores das disciplinas específicas de informática na 

educação e chamam a atenção para uma estrutura arcaica que ainda vigora na 

universidade (BEHRENS, 2003), com pouca ênfase no “aprender a fazer”e que é 

difícil de ser transposta inclusive nas disciplinas que deveriam utilizar o computador 

como  eixo central de mediação pedagógica.  
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Em conversa informal  com os professores, percebemos uma associação do 

projeto de formação com o laboratório de informática e este, para os professores, 

tem uma avaliação positiva por permitir aos alunos uma utilização  dos 

computadores com livre acesso à Internet, essencial para os alunos que não 

dispõem dessa tecnologia em suas próprias casas. Os ganhos estariam 

relacionados à inclusão digital desses alunos. 

 Essa realidade é destacada por Mello (2004), ao falar dos alunos da 

universidade pública brasileira. 

 
A grande maioria dos alunos da escola pública não está inserida 
digitalmente. Eles são assediados pelo mundo digital em seu cotidiano, 
porém a efetiva utilização, muitas vezes, depende da utilização dos 
computadores da escola. (MELLO, 2004, p.159) 
 
 

 Essa realidade pode ser vista no laboratório  de informática da FAE/UEMG,  

na organização dos equipamentos  para atender a demanda dos alunos na 

digitação dos trabalhos acadêmicos, como vimos. Ainda podemos considerar que 

se configura um uso reduzido diante das inúmeras possibilidades disponíveis nos 

ambientes virtuais,  para ensinar/aprender no dizer de Maia (2003). Mas essa 

realidade  pode também significar um reflexo do limite de uso do computador pelo 

professor.  

Os professores informam que praticamente todos os seus alunos utilizam o 

computador fora da sala de aula. Possivelmente se referem  às tarefas extra-classe 

que resultam em preparo de apresentações para as disciplinas e levantamento de 

referências  bibliográficas de fontes virtuais úteis nos trabalhos. Essa inclusão 

digital é necessária, mas  não é suficiente para a formação desejada dos 

pedagogos contemporâneos, inclusive por não os preparar efetivamente para o uso 

do computador como recurso de aprendizagem. 
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Possivelmente por saber que não são muitos os alunos que dispõem de 

computador para uso pessoal e que o atendimento no laboratório não é suficiente 

para o número de alunos, os professores tendem a não exigir esse uso extra-

classe. Apenas 8,0% o fazem, embora o sugiram (45,2%). Quase metade dos 

professores (46,8%) reconhece que esse uso se dá por livre escolha dos alunos, 

sem influência direta. 

Exigir que os alunos usem o computador inclusive em tarefas extra-classe, já 

que a instituição lhes disponibiliza esse recurso,  poderia ser uma estratégia levada 

em conta pelos professores no desenvolvimento de uma cultura de uso da 

tecnologia pelos futuros pedagogos. 

         Nas análises da proposta do NECT e do currículo do curso de Pedagogia, 

detalhamos a proposta de inclusão das disciplinas no currículo formal, em  quatro 

momentos bem definidos: NFII, NFV, NFVI e NFVII.  No NF VI, há um espaço  

garantido de integração como a disciplina Metodologia do Ensino da Matemática no 

Ensino Fundamental, com atividades conjuntas a serem desenvolvidas em 1h/a  

semanal. Nos demais períodos, a proposta prevê uma integração com a AIP, 

atividade conjunta a ser desenvolvida com todas as disciplinas do período, em 2h/a 

semanais.       

        Nas análises das entrevistas temos alguns indícios de que a proposta de 

articulação entre as disciplinas, que deveria ser desenvolvida através de projetos 

interdisciplinares, enfrenta dificuldades para se efetivar. Um elemento dificultador, 

na visão de P1 é a situação funcional dos professores pela alta rotatividade, que 

não permite a continuidade dos trabalhos que são propostos pelo NECT. 

       Um outro dificultar seria o tempo reservado para a aula integrada no NFVI  

(1h/a semanal) o que chega a ser uma incoerência  na visão de P1: 
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Como formar o pedagogo para ele agir, interagir no mercado de trabalho 
de uma forma consciente? Porque olha só que incoerente que é. A gente 
tem esses quatro semestres de disciplinas, mas são 2 horas/aula por 
semana, sendo que 1 h/a é a aula específica de tecnologia, a 2a hora/aula 
é interdisciplinar com outra matéria. Então é assim, hora de tecnologia, 
[hora] da Matemática,  hora de aprender Ciências.(P1) 
 
 
 

    O interessante é que P1 participou das discussões iniciais da proposta do NECT 

e também da sua implantação. Mesmo assim, evidencia que na prática a proposta 

esbarra na lógica das velhas práticas  escolares denunciadas por Pretto (2002). 

Na avaliação de P2, que trabalha com a disciplina específica no NFII, 

percebe-se que não se efetivou uma integração. Na sua visão a interface  com as 

demais disciplinas depende muito da abertura de cada professor: 

 
 No 2o período eu ainda não trabalhei integrado na AIP, embora haja a 
possibilidade. A gente consegue estabelecer uma integração, dependendo 
do professor que tá trabalhando uma outra disciplina. A gente consegue 
estabelecer uma relação de debate envolvendo algum conteúdo. Ou tem 
interface com a filosofia, tem interface com a Sociologia, com a 
Psicologia.(P2) 

 

Se a integração da tecnologia  com a metodologia do ensino da Matemática 

pretende ser o espaço ou estratégia para que o futuro educador saiba como 

incorporar o computador na educação de seus alunos, essa formação acaba não se 

efetivando por vários motivos. 

E, por outro lado, não se justificou a ausência dessa integração com a 

metodologia do ensino de outras áreas do conhecimento que constituem disciplinas 

da educação básica. Seria no fundo um reconhecimento de, digamos, uma ligação 

natural entre computador e Matemática? Não nos foi possível chegar a uma 

conclusão sobre isso por falta de mais informações. 

Aproximadamente 60% dos professores disseram que o computador deveria 

ser usado em todas as disciplinas do currículo da formação do pedagogo. 
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O interessante é que  entre os que mais defendem essa idéia, 63,46% são   

docentes que ainda não fizeram curso sobre informática na educação. Achamos 

uma contradição pois professores que já se capacitaram na área, 60%  indicam que 

o computador deveria ser usado apenas nas disciplinas de conteúdo específico. 

São os mesmos professores que se mostraram mais críticos ao avaliarem o 

desempenho do projeto, ao encontrar falhas. 

        Era de se supor que os professores que já se capacitaram teriam mais 

consciência dos benefícios da abordagem de infusão (ALMEIDA, 2000), na 

disseminação do uso do computador ao longo do currículo, para a aprendizagem 

dos alunos e/ou já reconhecessem um papel do professor como orientador/gestor 

do processo de aprendizagem integrado à sala de aula informatizada 

(MORAN,2004). 

       A percepção da maioria dos professores de que o computador deveria ser 

utilizado em todas as disciplinas do currículo, é como uma posição  contrária à 

proposta do NECT.  

Para P1,  fica evidente que o modelo de adição de disciplinas específicas foi 

o possível, mas não desejável para a instituição. 

 
 Deveria usar [o computador] ao longo do currículo. Eu vou até resgatar 
isso com o Núcleo, por que o ideal é que todos professores utilizem. O 
ideal é que o Núcleo deixe de ser Núcleo. Pra mim o Núcleo é provisório, e 
deve ser um contágio pra usar o computador, como se fosse um vírus, 
entendeu?As salas de aula deveriam ser os laboratórios e não um 
laboratório para 25 salas como nós temos. Teriam que ser 25 laboratórios 
[...]Embora, na FAE/UEMG isso seria impossível.. Simplesmente é 
impossível. De novo nós vamos cair na questão física, da 
materialidade.(P1) 

 

        Uma outra consideração que fazemos  é que o modelo vigente poderia  isentar 

os professores que não trabalham com as disciplinas específicas de utilizar o 

computador para mediar suas práticas, uma vez que existem profissionais 
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especializados para isso. E para que esses ficaria também a responsabilidade da 

formação dos futuros pedagogos para o uso do computador como ferramenta no 

ensino e na aprendizagem. 

       Isso foi confirmado por C1, ao dizer que poucos professores que não trabalham 

com as disciplinas específicas, têm utilizado o laboratório de informática para 

atividades com seus próprios alunos. 

         Quando perguntamos a P3, que está vinculado ao NECT, se as disciplinas 

específicas não retiravam a responsabilidades das demais disciplinas de formarem 

os alunos para utilizar as tecnologias digitais, obtivemos uma resposta bastante 

pertinente: 

  Eu acho que retira sim. A utilização deveria ser nas disciplinas de 
formação pedagógica e ao longo do currículo. Sabe o que me assusta? É 
que a gente coloca uma disciplina do tipo Informática na Educação e aí fico 
pensando que possa a ser uma disciplina isolada. A idéia é de preparar, 
instrumentalizar os alunos pra depois acontecer na prática? Eu acho que 
se fosse diluído ao longo do curso, na formação, a informática ficaria mais 
contextualizada.(P3) 

 

          O desejável seria que todos os professores formadores dos pedagogos 

tivessem uma cultura de uso das tecnologias digitais em sua práticas docentes, 

propiciando momentos ricos de aprendizagem colaborativa, onde professor e aluno 

seriam parceiros e aprendizes.  As lições  de Paulo Freire  são definidoras para se 

pensar em avanços na proposta de formação dos pedagogos. 

 
É preciso insistir: esse saber necessário ao professor- que ensinar não é 
transferir conhecimento- não apenas precisa de ser aprendido por ele e 
pelos educandos nas suas razões de ser- ontológica, política, ética, 
epistemológica, pedagógica, mas também precisa  de ser constantemente 
testemunhado, vivido.  (FREIRE, 1998, p.52). 
 
 

A formação através de experiências de aprendizagem similares à realidade 

de uma sociedade conectada é essencial para  incorporar uma cultura de uso das 

tecnologias educacionais nos alunos, como defendida por Fagundes (2004) e na 
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perspectiva de Demo (1996), cujo ensino na universidade tem como metodologia a 

pesquisa.  Quando os professores se aventuram com a utilização criativa e 

significativa dessa ferramenta articulada aos conteúdos,  seus alunos se preparam 

e aprendem a utilizar no seu futuro trabalho docente. Conforme evidenciou  P1: 

 
 As  disciplinas das licenciatura têm que utilizar o computador como 
instrumento e não o contrário, colocar uma disciplina para ele. Porque o 
aluno que se forma para ser pedagogo, ele precisa aprender, como é o 
uso do computador na Matemática, como é o uso do computador na 
ciência. Ele não vai aprender isso na aula de informática. Ele vai aprender 
isso nas metodologias de Matemática, Língua Portuguesa, de Ciências, na 
aula de Filosofia que ele tiver, na aula de Sociologia, inclusive na forma de 
fazer pesquisa[...]Se tem uma disciplina chamada Pesquisa, ele tem que 
usar na pesquisa  na Internet, como que ele tabula, como é que ele usa os 
softwares de pesquisa que são maravilhosos em estatística para isso. (P1) 
 
 

          As reflexões bastante pertinentes de P1  traduzem muito bem qual seria o 

papel da tecnologia educacional que desejamos para a formação inicial dos 

pedagogos contemporâneos.  Sabemos que são muitos os desafios a serem  

vencidos para que ocorra uma mudança substantiva nos papéis dos professores e 

alunos, sintetizados nas palavras de Marinho (2002, p.45) “ Para que a 

incorporação da tecnologia de informação na escola avance, a escola deverá atuar 

na dimensão humana” , ou seja deve-se levar em conta a história dos  atores 

envolvidos, seus anseios, dificuldades e limites diante da complexidade  imposta 

pela sociedade globalizada, suas necesidades e interesses. 

           Destacamos, ainda, que a formação dos alunos com o uso das tecnologias 

digitais pode ficar  seriamente reduzida à questão da inclusão digital quando os 

seus professores não utilizam esse recurso nas situações de ensino-aprendizagem 

de seus alunos, com regularidade e naturalidade. Usar e levar o aluno a usar as 

tecnologias digitais, é estratégia na formação do pedagogo para a utilização do 

computador na ação educativa. 
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 “Ele não aplica na sua prática.E ele também não prepara esse aluno pra 

usar “ (P4)              

Nesse sentido, procuramos identificar no depoimento dos entrevistados 

quais seriam as alternativas  institucionais para uma política de capacitação 

docente sendo que,  P2 reconheceu no NECT a legitimidade para pensar as 

estratégias de capacitação dos professores, mas ponderando que é uma tarefa 

complexa que demanda compromisso institucional. 

 
Na verdade o que vai acontecer é que o núcleo vai encarnar muito dessa 
responsabilidade institucional. Mas eu acho que tem que haver um grupo 
de pessoas que esteja à frente do processo e que proponha essa 
discussão. (P2) 
 
 

Para P1 já existe um grupo formado no NECT que poderia se consolidar 

como núcleo de capacitação dos docentes, traduzindo na prática um dos objetivos 

na proposta para a sua ciração. 

 
 Para mim a melhor estratégia é uma formação continuada para os 
interessados, mais ou menos dentro do que acontece no grupo. Ele é para 
quem é interessado. Os professores se encontram na 2a- feira à tarde para 
discutir, demonstrar o que está aprendendo. Pra mim é a melhor forma de 
formar. Esse grupo pode se consolidar a ponto de até ser inclusive para a 
própria FAE o momento de formação para todos os outros.(P1) 
 

 
Entendemos que a capacitação dos docentes para o uso das tecnologias 

digitais na formação dos pedagogos não deveria se restringir apenas `aqueles 

professores que a desejam, conforme sugere P1.  É preciso pensar estratégias de 

capacitação para o maior número possível de professores. Como já afirmamos, os 

cursos de Pedagogia estão sendo levados a rever seus currículos por força das 

exigências legais que demandam uma melhor preparação dos alunos, para o 

exercício da cidadania e para o trabalho numa sociedade informatizada.  
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Portanto a necessidade de  se preparar os pedagogos para lidar com 

ambientes informatizados de aprendizagem é questão que diz respeito à todos os 

seus professores.   

Recortamos algumas considerações dos entrevistados que podem servir 

como ponto de partida para   uma reflexão  sobre a capacitação dos docentes da 

FAE/UEMG. 

 Eu já vivenciei duas experiências diferentes. Uma de socializar isso, 
chamar outro grupo. Mas a gente sempre cai naquela realidade; quem 
mais conhece a nossa realidade somos nós que estamos no dia a dia 
dentro da FAE. É óbvio que é interessante um olhar externo. Ter aí um 
consultor para apontar novos caminhos é fundamental. Mas para formar o 
ideal nessa formação seriam os pares. (P1) 
 
 

     Contudo a idéia da formação com os pares44, embora estratégia importante 

(SCHULMAN, 2004), não é consenso.   

     Para P5, 

a responsabilidade de formação dos professores não tem que ser do 
NECT. Eu acredito que tem que vir do nível de instituição, porque senão, 
os professores podem até se sentir diminuídos frente a outros colegas. 
Não sei, eu imagino que isso é um problema institucional.(P5) 

 

Uma política efetiva  de capacitação como responsabilidade institucional, é 

sugerida por P4: 

 Um projeto de capacitação de professor, que tivesse um mês, um ano, um 
semestre envolvido na instituição, com compromisso mesmo. E aí ele 
aprendesse mesmo. Seria capacitação em serviço mesmo. O professor 
pode até correr atrás, ele sozinho. Mas se fosse um projeto da instituição, 
seria mais interdisciplinar. Uma forma que o professor teria mais 
oportunidade de aprender a utilizar.(P4) 
 
 
 

          Achamos muito pertinente a crítica desse mesmo professor à ausência de 

políticas de capacitação do docente no curso pesquisado: 

 
                                                
44 É pertinente distinguir a formação “entre pares” e “com pares”. Para tanto sugerimos a leitura de uma 
pesquisa recente sobre o tema, feita por Schulman (2004). 
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 Existe a preocupação da formação continuada do professor do Ensino 
Fundamental e da Educação Básica. Quanto ao professor do Ensino 
Superior eu vejo muito pouca coisa nesse sentido. A gente corre atrás 
sozinho mesmo: eu compro livros, eu participo de congressos, seminários, 
eu tenho feito, mas há também uma certa acomodação. Eu, por exemplo, 
tenho quem faça pra mim em casa os serviços de informática. Mas na sala 
de aula eu preciso, eu necessito de construir outras habilidades. (P4) 
 

 

5.5. Percepção sobre a  inclusão digital nos currículos das  licenciaturas 

 
 
         Esse aspecto da formação fez parte da pesquisa  sobre a tecno-ausência na 

formação dos professores. Utilizamos o questionário e o roteiro das entrevistas 

adaptadas, que  incluíam algumas questões sobre as licenciaturas que achamos 

pertinente relatar e ver como o professor da licenciatura pensa, além do seu próprio 

curso, sobre a formação do professor contemporâneo. 

Ao identificar essa categoria de análise nossa intenção era a de encontrar 

caminhos para uma melhoria na qualidade da formação dos profissionais da 

educação brasileiros. Um outro fator seria a exigência  dos marcos legais, já 

citados, uma vez que as licenciaturas  estão sendo obrigadas a rever seus 

currículos de forma a  incluir as tecnologias digitais na formação dos professores. 

 Achamos pertinente investigar as percepções que os docentes têm sobre as 

licenciaturas de maneira geral, uma vez que grande parte dos professores do curso 

de Pedagogia tem experiência de trabalho em outros cursos de formação. 

         A grande maioria (95,7%), considera que o computador deveria ser usado 

pelos alunos nas licenciaturas. Quanto a isso praticamente temos um consenso. 

Enfatizamos no questionário a ausência generalizada do uso do computador 

e dos recursos da Internet nesses cursos, fator que comprometeria o preparo 

adequado daqueles que serão professores numa escola de um novo tempo, 

denominado Sociedade da Informação. 
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 Os principais motivos  da  tecno-ausência  nas licenciaturas, apontados 

pelos professores foram: os docentes desses cursos ainda não estão capacitados 

para o uso do computador na educação (44,3%), os currículos das licenciaturas 

ainda não contemplam a informática na educação (31,4%) e pelo fato do 

computador ainda não estar sendo amplamente utilizado nas escolas da educação 

básica, com o mesmo índice de 31,4%. 

A falta de capacitação docente para o uso do computador nas licenciaturas, 

o principal motivo reconhecido pelos entrevistados para a tecno-ausência, quase 

certamente é a razão para o segundo motivo mais indicado. Afinal de contas se os 

professores não estão capacitados para esse uso , se não se sentem seguros em 

fazê-lo, eles não contemplarão essa utilização no currículo. Contudo essa situação 

deve alterar por conta das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 

da Educação Básica. As Diretrizes são impositivas sobre o uso das tecnologias 

nessa formação.             

          Segundo Mello (2004, p. 78) “ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que 

não teve oportunidade de desenvolver em si”, nem promove a aprendizagem 

daquilo que não domina. Torna-se imprescindível que os alunos das licenciaturas, 

que irão trabalhar na Educação Básica, tenham oportunidade de desenvolver as 

competências técnica e pedagógica para ensinar com os recursos das tecnologias 

digitais e portanto seus professores têm que estar preparados para a utilização 

dessa ferramenta de mediação pedagógica. 

A falta de capacitação dos docentes dos cursos de formação de professores, 

é, portanto, hoje o principal desafio que os cursos de formação de professores 

enfrentam para a inclusão da cultura de uso do computador. Essa afirmação é 

confirmada por P1: 
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 Os professores não utilizam o computador. Eu cito a razão: porque não 
houve formação [deles]. Nós professores atuais, nós não aprendemos a 
usar computador desde criança. E por essa razão a gente não sabe como 
utilizar. A gente é usuário, mas não utiliza o computador como instrumento 
de aprendizagem para os outros. Como nós também somos aprendizes da 
ferramenta, a gente não conseguiria passar isso para a utilização 
pedagógica. A maior dificuldade que eu vejo é essa. (P1) 
 

 

Ao novo ver a capacitação docente deverá ser prioridade ao se pensar  um 

projeto político pedagógico para as licenciaturas, que inclua as tecnologias digitais.   

Alguns  entrevistados  deixaram algumas pistas para se repensar o processo 

de inclusão das tecnologias digitais nas licenciaturas.  P4 é convicto: 

 
Eu acho que tem que romper esse processo com o professor se 
qualificando. Porque se ele se qualifica, ele sai, ele vai estar preparado pra 
utilizar o computador, lógico. E aí ele passa a ver mais sentido no currículo, 
na aprendizagem. E aí, mesmo a universidade não investindo, ele vai ter 
outras formas de trabalhar  e vai exigir o uso pelos alunos. (P4) 

 

Uma recomendação importante para os cursos de licenciatura que pensam a 

inclusão das tecnologias digitais partiu de P2: 

 
 A primeira ação é promover debate. Promover o debate na instituição com 
a administração da instituição, com os professores, com os alunos pra 
discutir essa interface da inclusão das novas tecnologias. E tentar discutir 
isso no contexto das transformações. Tentar desenvolver um projeto e aí 
nesse projeto vai  ficar resolvido como deve ser feito. Daí vai  passar pela 
qualificação de professores, passa por investimentos. Inclusive tem que 
haver essa discussão pra saber  onde investir e que tipo de recursos irá 
adotar.(P2) 

            

Fechamos nossas análises destacando uma reflexão de P4, sobre a urgência de se 

pensar em estratégias de capacitação dos docentes dos cursos de formação de 

educadores.  

Soa estranho sim, que o uso das novas tecnologias da informação e da 
comunicação, que vem sendo colocado como um importante recurso para 
a educação básica e que deveria valer também para a formação de 
professores, esteja ausente [das licenciaturas].[...]É um contra-senso, sim. 
Se nós estamos falando, vivenciando essa realidade, estamos preparando 
para uma coisa que ele não é capaz de fazer, para algo que ele não 
consegue executar (P4). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Já se aprendeu os limites da ilha, já se sabe de onde sopram os tufões e, 
como o náufrago que se salva, é hora de se autocartografar. Já se sabe 
que um tempo em nós destila, que nos tempos nos deslocamos, que no 
tempo a gente se dilui e se dilema. 
 (AFFONSO ROMANO, 2002) 

 

Sabemos que terminar um trabalho de pesquisa no terreno das Ciências 

Sociais, circunscrito em práticas educacionais, significa comunicar até onde foi 

possível chegar. No nosso caso como pretendíamos desvelar olhares de 

professores que participam do cotidiano de um curso de Pedagogia frente à 

incorporação das tecnologias digitais.  

Temos plena consciência que o processo de conhecimento que construimos 

com o Mestrado em Educação em muito transcende os limites impostos por essa 

escrita. A ponta do “iceberg” configurada nesse trabalho de pesquisa pretende 

evidenciar um ponto de partida para os debates atuais sobre as reformas 

curriculares para inclusão das tecnologias digitais nos cursos de Pedagogia. 

As questões que se colocam nessa investigação dizem respeito à 

incorporação das tecnologias digitais no curso de Pedagogia, frente as conjunturas 

atuais relacionadas às exigências legais e demandas da sociedade contemporânea  

num contexto de mudanças, impostas pelos avanços científicos e tecnológicos, 

bem como numa necessidade de promover uma educação emancipadora. 

A forma de inclusão das tecnologias digitais adotada no curso de Pedagogia 

pesquisado, foi um  caminho encontrado pela instituição para implantar reformas 

curriculares exigidas pela Lei 9394/96 e pelos documentos emanados de várias 

instituições na perspectiva de definição de Diretrizes para a formação de 

pedagogos.  
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No entanto evidenciamos alguns equívocos que merecem ser repensados 

pela própria instituição e levados em conta por licenciaturas que estão planejando a 

inclusão das tecnologias em seus currículos, mesmo sabendo que cada instituição 

é única, tem suas peculiaridades e desafios a serem vencidos. 

Entendemos que a proposta de criação do NECT como um grupo 

especializado de professores teve a intenção de furar barreiras burocráticas da 

universidade pública, mas o que se efetiva na prática é uma centralização de  

“saberes” , dentro de um grupo fechado de professores, especialistas na área. 

A experiência institucional  com a criação do NECT, onde as decisões sobre 

o uso do computador na formação dos pedagogos ficam restritas àqueles que 

detêm o saber sobre a tecnologia na educação, indica uma não-intencional  

formação de uma espécie de “gueto” de professores especialistas em informática,   

uma “ilha” dentro da própria  instituição, com uma demarcação do “território dos 

saberes” sobre as tecnologias. 

 A proposta da FAE/UEMG adota o modelo de adição de disciplinas 

específicas de tecnologias educacionais em momentos pontuais da formação, 

enquanto os professores indicam que o ideal seria o uso disseminado do 

computador, ao longo do ensino nas disciplinas. Nesse aspecto concordamos com 

os entrevistados que o computador deveria ser usado como recurso de mediação 

pedagógica, utilizado pelos professores, em todas as disciplinas onde esse uso se 

justifique. Aos professores caberia decidir onde, quando e como usar o 

computador. Nos parece que a decisão sobre usar ou não essa tecnologia nas 

licenciaturas já está tomada e ultrapassa a autonomia do professor. 

      A falta de capacitação dos professores é indicada como principal motivo para a 

tecno-ausência no curso de Pedagogia, sendo que a capacitação dos docentes é 
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um dos objetivos da proposta do NECT, que não foi priorizado. Fica claro que não 

basta colocar os computadores se os professores não estão preparados para 

utilizá-los. 

       A existência do NECT e dos professores especialistas como que retira dos 

demais docentes a responsabilidade de cuidar de uma formação dos futuros 

pedagogos voltada para o uso do computador como ferramenta de ensino 

aprendizagem, articulada com os conteúdos das disciplinas. Deixadas apenas ao 

NECT, a formação corre o risco da descontextualização. 

      As disciplinas oferecidas pelo NECT ainda não conseguiram criar uma interface 

com as demais disciplinas do currículo, ainda não existe aprendizagem dos 

conteúdos com o recurso da informática. O que se faz, de fato, é uma inclusão 

digital dos alunos, que tem seu valor de formação mas não é suficiente para 

preparar um educador na Sociedade da Informação. 

     A pesquisa mostrou que o paradigma tradicional ainda vigora na prática de 

ensino dos professores. Essa prática pouco ou nada favorece o uso inteligente da 

tecnologia, correndo-se o risco do  uso do computador como uma máquina de 

ensinar , ou menos ainda, como um retro-projetor moderno. 

    A adoção de um novo paradigma levaria o professor a criar mais estratégias de 

aprendizagem onde o uso do computador seria valioso. Ao fechar as discussões 

sobre educação e tecnologia no NECT impede-se que a massa de professores 

participe do processo de reflexão mais ampla sobre as novas  abordagens de 

ensino-aprendizagem, numa visão holística e busque a adoção de práticas 

formativas mais contemporâneas. 

 A constituição de um grupo de professores especialistas em informática na 

educação cria como que um fosso entre os que detêm o saber sobre a tecnologia e 
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os outros professores das demais disciplinas do currículo. Seria uma forma, ainda 

que velada, de deter um poder sobre um saber. O que pouco ou nada contribui 

para uma disseminação e um uso ampliado das tecnologias na formação inicial do 

pedagogo. 

Os aspectos que recortamos devem ser analisados levando em conta as 

dificuldades institucionais e o impulso dado na formação dos futuros pedagogos. 

Temos que considerar que certamente o cenário institucional foi enriquecido com o 

laboratório de informática, que vem prestando um grande serviço à comunidade 

acadêmica, no âmbito da inclusão digital. Há que ressaltar isso como aspecto 

importante, mas não suficiente para uma formação de cultura de uso das 

tecnologias digitais na prática profissional dos futuros pedagogos. 

 Temos que levar em consideração que a estrutura burocrática que ainda 

vigora na universidade muitas vezes emperra as ações inovadoras. Nesse contexto 

o NECT  conseguiu transpor barreiras com a apresentação de propostas que foram 

operacionalizadas, como a reforma curricular e a criação de um curso de pós-

graduação. 

 As múltiplas atribuições do NECT centralizam ações de pesquisa, ensino e 

extensão, na área da tecnologia educacional. No entanto, observamos que a sobre-

carga de atividades pode comprometer os tempos e espaços dedicados à formação 

no curso de Pedagogia. Essa demanda exigiria a criação de, no mínimo, mais um 

laboratório de informática para atender os alunos de outros cursos.  

O modelo  atual de adição foi a forma possível para iniciar o processo de 

inclusão no curso de Pedagogia, em 2001. No entanto os resultados da pesquisa 

revelam  que esse modelo precisa ser reavaliado, bem como o próprio papel do 

NECT. 
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Seria o caso de se pensar na perspectiva de ultrapassar o modelo de adição, 

substituindo-o por um modelo de formação baseada na “difusão”, disseminando o 

uso do computador ao longo do currículo, para o que são necessárias e urgentes 

ações na capacitação dos  docentes.  

Nesse sentido o NECT poderia ser um núcleo catalisador e disseminador 

das experiências positivas dos professores, disponibilizando um suporte técnico e 

pedagógico aos docentes para o uso do computador com seus alunos, assumindo 

um papel importante na formação continuada dos docentes do curso de Pedagogia 

da FAE/UEMG, para o uso das tecnologias digitais na educação. E, pela alta 

rotatividade no corpo docente daquele curso, esta formação será constantemente 

demandada já que o preparo para o uso do computador ainda pouco acontece nas 

licenciaturas. Essa  demanda exigirá constantes ofertas de capacitação. 

A recomendação principal que  gostaríamos de fazer para nortear as ações 

de inclusão das tecnologias digitais na formação inicial dos pedagogos seria a de 

considerar a prática docente dos professores como porta de entrada para as 

mudanças. Se desejamos uma educação  para o século XXI, temos que pensar em 

estratégias que revertam a tecno-ausência da formação dos agentes de ensino. 

Mas também temos que pensar em novos fazeres pedagógicos. Talvez não se 

justifique investir numa formação para o uso do computador se os professores 

mantiverem práticas pedagógicas conservadoras de base instrucionista. Formar 

para o uso do computador é muito mais do que ensinar a usar software de 

apresentação. Isso é coisa simples de aprender e possivelmente não justificaria 

maiores ações institucionais de capacitação docente. 

 Esforços das instituições formadoras no ensino superior estão  sendo 

direcionados para a implantação do laboratório de informática, uma necessidade  
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que deve ser acompanhada de ações conjuntas de capacitação de docentes. 

Computador sem professor capacitado pouco ou nada adianta. Mas professor 

capacitado sem computador disponível nada pode fazer. 

 Temos que ter em mente um novo perfil do profissional de educação que 

devemos formar e a quem se deve propiciar o uso ampliado das tecnologias 

digitais, na perspectiva de levá-lo, ao mesmo tempo em que aprende com o 

computador, a aprender também como utilizar esse recurso no processo ensino-

aprendizagem com seus futuros alunos. 

Finalizamos esse trabalho na esperança de que os diversos olhares aqui 

acolhidos sejam faróis para mudanças curriculares com ações transformadoras  na 

formação dos futuros pedagogos. Acreditamos que as reflexões aqui iniciadas 

podem ser pontos de partida para outras investigações. É o início de um traçado a 

ser desenhado por inúmeras mãos e uma pequena demarcação no imenso campo 

da formação humana. 
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ANEXO : QUESTIONÁRIO 

 
PUC Minas - Programa de Pós-graduação em Educação
Linha de Pesquisa     : Educação, ciências e tecnologias
Eixo temático            : Educação e tecnologias digitais      pelos
Responsável              : Prof.Simão Pedro P. Marinho pequisadores
Convênio CNPq #       : 478462/2001-8

BLOCO A - Informações pessoais

questionário # 

1 Nome da IES: _____________________________________________________________      1 x
IES = instituição de ensino superior onde recebeu este questionário      

     

2 Licenciatura(s) onde leciona: _________________________________________________      2 x

_______________________________________________________________________________________________________     
     

3 Disciplina(s) que leciona: ____________________________________________________      3 x
     

_______________________________________________________________________________________________________     

4 Qual é o seu sexo? 4
1

�
Feminino

2
�

Masculino

5 Em qual faixa etária você está incluído? 5
1

�
Até 30 anos

2
�

De 31 a 40 anos
3

�
De 41 a 50 anos

4
�

De 51 a 60 anos
5

�
Mais de 60 anos

BLOCO B - Atividade profissional

6 Há quanto tempo você exerce o magistério ? 6
1

�
até 5 anos

2
�

Mais de   5 até 10 anos
3

�
Mais de 10 até 15 anos

4
�

Mais de 15 até 20 anos
5

�
Mais de 20 até 30 anos

6
�

Mais de 30 anos

7 Há quanto tempo você é docente em cursos de licenciatura ? 7
1

�
até 5 anos

2
�

Mais de   5 até 10 anos
3

�
Mais de 10 até 15 anos

4
�

Mais de 15 até 20 anos
5

�
Mais de 20 até 30 anos

6
�

Mais de 30 anos

BLOCO C - Formação escolar

8 Curso no qual se graduou: [se mais de um, considere o que mais se relaciona à atual função docente]

1 8 1

9 Ano de conclusão: 

1 9 1

10 No curso de graduação o computador foi usado em alguma disciplina ? 10
1

�
Sim

0
�

Não...............................................................................................................................................................Passe para 12

11 Em qual disciplina ?  [Indique até 2]

1 11 1

2 11 2

12 Você já concluiu curso de pós-graduação (PG) ? 12
1

�
Sim

0
�

Não..........................................................................................................................................................................Passe para 16

13 Grau obtido [indique o maior] 13
1

�
especialista

2
�

mestre

   uso restrito
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3 � doutor

14 Nome do curso de PG: [indique aquele onde obteve o maior grau]

1 14 1

15 Ano de conclusão da PG: [indique quando obteve o maior grau]

1 15 1

BLOCO D - Prática pedagógica

Atenção: se você é docente em mais de uma licenciatura, escolha apenas uma para servir como referência
para as respostas a seguir. Identifique-a abaixo.

Licenciatura:  ___________________________________________________________________  L

Atenção: se na licenciatura você ministra aulas em mais de uma disciplina, escolha apenas uma para servir
 como referência para as respostas a seguir. Identifique-a abaixo.

Disciplina: ____________________________________________________________________  D

16 Você utiliza aulas teórico-expositivas na disciplina? 16
1 � Sim, em até 25% das aulas
2 � Sim, em mais de 25 % até 50% das aulas
3 � Sim, em mais de 50% até 75% das aulas
4 � Sim, em mais de 75% das aulas 
0 � Não

17 Você utiliza seminários na disciplina? 17
1 � Sim, em até 25% das aulas
2 � Sim, em mais de 25 % até 50% das aulas
3 � Sim, em mais de 50% até 75% das aulas
4 � Sim, em mais de 75% das aulas 
0 � Não

18 Você utiliza trabalhos em grupo durante aulas da disciplina? 18
1 � Sim, em até 25% das aulas
2 � Sim, em 25 % a 50% das aulas
3 � Sim, em 50% a 75% das aulas
4 � Sim, em mais de 75% das aulas 
0 � Não

19 Você utiliza monografia de conclusão de disciplina ou trabalho similar na disciplina? 19
1 � Sim
0 � Não

20 Você adota objetivos específicos como orientadores para a avaliação na disciplina? 20
1 � Sim
0 � Não  
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21 Você utiliza prova escrita como estratégia de avaliação de aprendizagem? 21
1 � Sim, correspondendo em média a no máximo 25% dos pontos distribuídos
2 � Sim, correspondendo em média a mais de 25 até 50% dos pontos distribuídos
3 � Sim, correspondendo em média a mais de 50 até 75% dos pontos distribuídos
4 � Sim, correspondendo em média a mais de 75%  dos pontos distribuídos
0 � Não

22 Na avaliação de aprendizagem você utiliza prova oral? 22
1 � Sim, correspondendo em média a no máximo 25% dos pontos distribuídos
2 � Sim, correspondendo em média a mais de 25 até 50% dos pontos distribuídos
3 � Sim, correspondendo em média a mais de 50 até 75% dos pontos distribuídos
4 � Sim, correspondendo em média a mais de 75%  dos pontos distribuídos
0 � Não

23 Na avaliação você adota notas de conceito pelo desempenho dos alunos? 23
1 � Sim, correspondendo em média a no máximo 25% dos pontos distribuídos
2 � Sim, correspondendo em média a mais de 25 até 50% dos pontos distribuídos
3 � Sim, correspondendo em média a mais de 50 até 75% dos pontos distribuídos
4 � Sim, correspondendo em média a mais de 75%  dos pontos distribuídos
0 � Não

24 Você utiliza portfólio, com a produção dos alunos, como elemento de avaliação? 24
1 � Sim, correspondendo em média a no máximo 25% dos pontos distribuídos
2 � Sim, correspondendo em média a mais de 25 até 50% dos pontos distribuídos
3 � Sim, correspondendo em média a mais de 50 até 75% dos pontos distribuídos
4 � Sim, correspondendo em média a mais de 75%  dos pontos distribuídos
0 � Não

25 Na avaliação de aprendizagem você considera a auto-avaliação pelo aluno? 25
1 � Sim, correspondendo em média a no máximo 25% dos pontos distribuídos
2 � Sim, correspondendo em média a mais de 25 até 50% dos pontos distribuídos
3 � Sim, correspondendo em média a mais de 50 até 75% dos pontos distribuídos
4 � Sim, correspondendo em média a mais de 75%  dos pontos distribuídos
0 � Não

26 Você busca que seu aluno desenvolva habilidade de comunicação [ler, escrever, se expressar oralmente]? 26
1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não

27 Você adota atividades para que seu aluno desenvolva habilidades de trabalhar em grupo ? 27
1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não

28 Você desenvolve atividades que conduzam seus alunos ao desenvolvimento de raciocínio lógico ? 28
1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não

29 Você planeja atividades para que seus alunos desenvolvam a criatividade ? 29
1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não

30 Você usa estratégias para que seus alunos desenvolvam a capacidade crítica ? 30
1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não  
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31 Você estimula seus alunos a desenvolverem habilidades de iniciativa e aplicação do conhecimento? 31

1 � Poucas vezes
2 � Muitas vezes
3 � Sempre
0 � Não

BLOCO E - Uso pessoal das tecnologias digitais

32 Você fez curso para aprender a usar o computador? [não considere curso de Informática na Educação] 32

1 � Sim
0 � Não. ..........................................................................................................................................................Passe para 34

33 O curso foi sobre: [em caso de mais de um, indique os três mais recentes]

1 � Banco de dados (Access, etc.) 33 1

2 � Editor de textos (Word, WordPerfect ou similar) 33 2

3 � Ferramentas de Internet (acesso à WWW, e-mail etc.) 33 3

4 � Planilha (Excel, Lotus 1-2-3, etc.) 33 4

5 � Programas para edição de imagem/foto digital (PhotoShop, PhotoPaint ou similar) 33 5

6 � Pacote de aplicativos Office da Microsoft (Word, Excel etc.) 33 6

7 � Sistemas operacionais (DOS, Windows etc). 33 7

� Outro. Indique: __________________________________________________________  33 x

34 Você tem computador em casa? 34

1 � Sim ................................................................................................................................................................................................................................Passe para 36
0 � Não

35 Qual a principal razão pela qual você NÃO TEM computador em casa ? 35

1 � Não é necessário, pois utiliza no local de trabalho ................................................................................................................. 
2 � Não gosta de usar computador.................................................................................................................................... 
3 � Não sabe usar o computador .........................................................................................................................................Passe para 39
4 � Não se justifica ter esse equipamento em casa.......................................................................................................................................     
5 � São elevados os custos de aquisição e manutenção.................................................................................................................................. 

� Outra. Indique:  

36 Com que freqüência você usa o computador da sua casa? 36

1 � Diariamente  
2 � Pelo menos 1 vez por semana  
3 � Pelo menos 1 vez por quinzena Passe para 38
4 � Pelo menos 1 vez por mês  
5 � Não sei a freqüência  
0 � Não uso

37 Qual a principal razão pela qual você NÃO USA o computador em casa ? 37

1 � Não é necessário, pois utiliza no local de trabalho ................................................................................................................. 
2 � Não gosta de usar computador....................................................................................................................................Passe para 39
3 � Não sabe usar o computador .........................................................................................................................................  

� Outra. Indique:  

38 Quais os programas que você MAIS utiliza? [Indique até 3]

1 � Banco de dados (Access, etc.) 38 1

2 � Correio eletrônico (Outlook, Eudora ou similar) 38 2

3 � Editor de textos (Word, WordPerfect ou similar) 38 3

4 � Jogos 38 4

5 � Navegadores de Internet (Internet Explorer, Netscape ou similar) 38 5

6 � Planilha (Excel, Lotus 1-2-3, etc.) 38 6

7 � Programas para edição de imagem/foto digital (PhotoShop, PhotoPaint ou similar) 38 7

� Outro. Indique: __________________________________________________________________    38 x

39 Você acessa a Internet ?

1 � Sim 39 1

0 � Não....................................................................................................................................................................Passe para 45 39 0

40 Você acessa a Internet PRINCIPALMENTE através de computador:

1 � de casa 40 1

2 � de escola onde trabalha 40 2  
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41 Com que freqüência SEMANAL MÉDIA você acessa a Internet ? 41

1 � até 3 horas
2 � Mais de 3 horas até 6 horas
3 � Mais de 6 horas até 12 horas
4 � Mais de 12 horas

42 Com que finalidade você MAIS usa a Internet ?  [indique até 3]

1 � bate-papo [chat ] 42 1

2 � consulta bases de dados 42 2

3 � controle de contas bancárias 42 3

4 � correio eletrônico [e-mail ] 42 4

5 � fazer compras 42 5

6 � jogar 42 6

7 � ler jornais on line 42 7

8 � ler revistas on line 42 8

9 � ouvir rádio 42 9

� Outro. Indique: ___________________________________________________________________  42 x

43 Você tem e-mail  de uso exclusivo ? 43

1 � Sim
0 � Não

44 Você utiliza sítio (site ) de busca na Internet? 44

1 � Sim, freqüentemente
2 � Sim, raramente
0 � Não

45  Você se considera um/a usuário/a de computador: 45

1 � iniciante
2 � intermediário
3 � experiente

19 � Não me avaliei

46 Outros equipamentos digitais que possui [assinale quantos necessários]

1 � câmera de vídeo digital 46 1

2 � câmera fotográfica digital 46 2

3 � computador de mão [tipo Palm ou similar] 46 3

4 � gravador de CD-Rom 46 4

5 � gravador de DVD 46 5

6 � mesa digitalizadora 46 6

7 � notebook 46 7

8 � scanner  de mão [marca-texto eletrônico] 46 8

9 � scanner  de mesa 46 9

� Outro. Indique: ___________________________________________________________________  46 x

BLOCO F - Capacitação em tecnologias digitais para a Educação

47 Você já fez curso específico sobre Informática na Educação ? 47

1 � Sim
0 � Não. .............................................................................................................................................................Passe para 59

48 O curso sobre Informática na Educação foi em nível de: 48

1 � atualização/aperfeiçoamento
2 � especialização [PG lato sensu ]

49 Você fez este curso por: 49

1 � decisão própria
2 � decisão própria a partir da sugestão de colega
3 � determinação da IES onde recebeu este questionário
4 � sugestão da IES onde recebeu este questionário
5 � determinação de outra escola onde trabalha
6 � sugestão de outra escola onde trabalha

� Outra. Indique: ________________________________________________________________   
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50 Onde você fez o curso ? 50
1 � Na IES onde recebeu este questionário
2 � Outra IES
3 � Em uma escola de educação básica
4 � Em empresa especializada

� Outro. Indique: ______________________________________________________________  

51 Para a sua atual atividade docente, a utilidade do curso foi: 51
1 � grande
2 � média
3 � pequena
0 � nula ............................................................................................................................................................Passe para 53

19 � Não sei / Não avaliei............................................................................................................................Passe para 53

52 Cite [até 2] as principais utilidades do curso para sua função docente:

1   52 1

2  52 2

53 Cite [até 2] os assuntos abordados no curso que você considerou mais importantes.

1  53 1
 

2  53 2

54 O curso foi: 54

1 � exclusivamente teórico
2 � na sua maior parte, teórico
3 � exclusivamente prático
4 � na sua maior parte, prático
5 � metade teórico, metade prático

55 A carga horária do curso foi de: 55

1 � até 30 horas
2 � até 45 horas
3 � até 90 horas
4 � até 180 horas
5 � mais de 180 horas

56 O curso enfocou a avaliação do software  educacional ? 56

1 � Sim
0 � Não ...................................................................................................................................................................Passe para 59

57 Esse enfoque foi útil na sua atual atividade docente? 57
1 � Sim
0 � Não ..............................................................................................................................................................Passe para 62
9 � Não sei / Não avaliei ...........................................................................................................................Passe para 62

58 Cite [até 2] as principais utilidades da avaliação de software  para sua função docente:

1 58 1

2 58 2

59 Você gostaria de fazer um curso específico sobre Informática na Educação ? 59
1 � Sim
0 � Não. .............................................................................................................................................................Passe para 62

60 Cite [até 2] as principais razões para você desejar fazer curso de Informática na Educação:

1 60 1

2 60 2
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61 Cite [até 2] os principais assuntos ou temas que você gostaria que fossem abordados nesse curso:

1 61 1

2 61 2

BLOCO G  - Uso de tecnologias digitais na educação

62 Você utiliza o computador na preparação de atividades para a sua  disciplina ou durante suas aulas ? 62

1 � Sim
0 � Não ...................................................................................................................................... Passe para 64

63 Você utiliza o computador para: [Indique até 3 dos usos mais freqüentes]

1 � buscar textos na Internet 63 1

2 � buscar imagens diversas na Internet 63 2

3 � controlar  notas de alunos 63 3

4 � preparar e usar apresentações (com Power Point ou similar) 63 4

5 � fazer demonstrações (simulações, etc.) 63 5

6 � preparar provas, testes, exercícios 63 6

7 � preparar textos avulsos para uso pelos alunos 63 7

� Outro. Indique: _________________________________________________________    63 x

64 A sua IES tem projeto de uso do computador pelos alunos de licenciatura? 64

1 � Sim
2 � Não ..........................................................................................................................................................Passe para 70

19 � Não sei ..................................................................................................................................................Passe para 70

65 Você conhece o projeto ? 65

1 � Sim, muito bem
2 � Sim, mas não muito bem
0 � Não...........................................................................................................................................................Passe para 70

66 De modo geral, você considera o projeto: 66

1 � adequado para a realidade da sua IES
2 � avançado para a realidade da sua IES
3 � modesto para a realidade da sua IES

19 � Não sei/não avaliei
29 � Não tenho elementos para avaliar
39 � Não sei como avaliar

67 Você participou da elaboração desse Projeto? 67

1 � Sim. Indique como: ____________________________________________________________  
2 � Não

68 O projeto foi implantado em: 68

1 � antes de 1990
2 � entre 1990 e 1995
3 � entre 1995 e 2000
4 � depois de 2000

19 � Não sei

69 Na sua opinião, o projeto vem sendo desempenhado: 69

1 � de maneira adequada 
2 � com falhas que não chegam a comprometê-lo
3 � com falhas que podem comprometê-lo

19 � Não sei/não avaliei
29 � Não tenho elementos para avaliar
39 � Não sei como avaliar

70 Os alunos da licenciatura na qual você leciona usam computadores durante as aulas? 70

1 � Sim, na maioria das disciplinas..........................................................................................................   
2 � Sim, em muitas disciplinas ..............................................................................................................Passe para 77
3 � Sim, em poucas disciplinas ..............................................................................................................   
4 � Sim, numa disciplina específica de Informática na Educação ou similar ..............................................................Passe para 75
0 � Não ...........................................................................................................................................................Passe para 71

71 Por quê os alunos NÃO USAM computadores durante as aulas? [indique até 3 razões principais]

1 � A IES ainda não dispõe de computadores para uso pelos alunos 71 1

2 � De maneira geral os docentes da licenciatura são resistentes ao computador 71 2  
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3 � Sim, em poucas disciplinas ..............................................................................................................   
4 � Sim, numa disciplina específica de Informática na Educação ou similar ..............................................................Passe para 75
0 � Não ...........................................................................................................................................................Passe para 71

71 Por quê os alunos NÃO USAM computadores durante as aulas? [indique até 3 razões principais]

1 � A IES ainda não dispõe de computadores para uso pelos alunos 71 1

2 � De maneira geral os docentes da licenciatura são resistentes ao computador 71 2

3 � Muitos docentes da licenciatura ainda não se convenceram dessa necessidade 71 3

4 � Não existem horários disponíveis na sala ou laboratório de informática 71 4

5 � O currículo da licenciatura ainda não prevê esse tipo de uso 71 5

6 � O número de computadores da IES não é suficiente o uso pelos alunos 71 6

7 � Outros cursos têm prioridade no uso dos computadores da IES 71 7

8 � Seus professores não estão ainda preparados/capacitados para esse tipo de uso 71 8

� Outro motivo:  ________________________________________________ 71 x

72 A IES, por sua direção, deveria exigir que os computadores fossem usados por alunos nas aulas? 72

1 � Sim ............................................................................................................................................................Passe para 74
0 � Não ..........................................................................................................................................................Passe para 73

19 � Não sei/Não pensei .............................................................................................................................Passe para 82

73 Por quê a IES não deveria exigir? [cite as 2 principais razões]

1 _____________________________________________________________________________________________________Passe para 82 73 1

2 Passe para 82 73 2

74 Se exigisse, a IES deveria oferecer capacitação docente para uso do computador? 74

1 � Sim, para todos .....................................................................................................................................   
2 � Sim, mas apenas para os interessados .......................................................................................   
3 � Não, porque seria desnecessário ....................................................................................................Passe para 82
4 � Não, porque a capacitação é responsabilidade do próprio professor ......................................................................  

19 � Não sei/Não pensei .............................................................................................................................   

75 Você considera que a formação que a disciplina específica está oferecendo é 75

1 � adequada, para a formação do professor para a escola dos dias de hoje
2 � inadequada, para a formação do professor para a escola dos dias de hoje

19 � Não sei/não avaliei
29 � Não tenho elementos para avaliar
39 � Nâo sei como avaliar

76 A disciplina está sob responsabilidade de [assinale quantos forem necessários]:
1 � professor da área do conteúdo específico da licenciatura ......................................................................................  76 1

2 � professor da área pedagógica da licenciatura ............................................................................................................  76 2

3 � professor da licenciatura especializado em Informática na Educação ................................................................  76 3

4 � técnico profissional de informática/computação  ...................................................................................................................................Passe para 82 76 4

5 � técnico especialista em Informática na Educação ...................................................................................................................................  76 5

19 � não sei .................................................................................................................................................................................  76 19

77 A sua disciplina é uma daquelas nas quais os alunos usam o computador? 77

1 � Sim ..............................................................................................................................................................Passe para 78
0 � Não ...............................................................................................................................................................Passe para 82

78 Os alunos usam o computador em aulas de sua disciplina para: [Indique até 3 dos usos mais freqüentes]

1 � desenhar 78 1

2 � fazer provas/testes 78 2

3 � preparar apresentações (com Power Point ou similar) 78 3

4 � preparar apresentações do tipo multimídia 78 4

5 � preparar gráficos 78 5

6 � preparar textos 78 6

7 � programar 78 7

8 � trabalhar com planilhas eletrônicas 78 8

9 � trabalhar com programas de bases de dados 78 9

� Outra _______________________________________________________________________________________ 78 x

79 O uso do computador durante aulas da sua disciplina tem como objetivo [indique até 2 mais importantes]

1 � desenvolver uma cultura de uso de computador por parte dos alunos 79 1  
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2 � fazer a alfabetização tecnológica/digital dos alunos, para que saibam usar o computador 79 2

3 � fazer com que os alunos aprendam conteúdos específicos da disciplina 79 3

4 � preparar os alunos para que possam usar o computador na profissão docente 79 4

� Outra _______________________________________________________________________________________ 79 x

80 O uso do computador pelos alunos na sua disciplina se dá em 80

1 � até 25% das aulas
2 � mais de 25 % a 50% das aulas
3 � mais de 50% a 75% das aulas
4 � mais de 75% das aulas 

81 Nas aulas da SUA DISCIPLINA nas quais usam o computador, os alunos de maneira geral demonstram: 81

1 � maior interesse do que nas aulas em que não usam o computador
2 � o mesmo interesse do que nas aulas em que não usam o computador
3 � menor interesse do que nas aulas em que não usam o computador

19 � Não sei / Não avaliei

82 Os alunos utilizam o computador fora da sala de aula para cumprir tarefas da sua disciplina? 82

1 � Sim
0 � Não...................................................................................................................................................................................................Passe para 86

19 � Não sei ....................................................................................................................................................................................Passe para 86

83 O uso é 83

1 � por exigência sua, pelas atividades de aprendizagem........................................................................Passe para 84
2 � por sugestão sua, como estratégia de aprendizagem ................................................................................................................Passe para 85
3 � por livre escolha dos alunos, sem a sua influência ...........................................................................................................Passe para 86

84 Esse uso é 84

1 � esporádico
2 � freqüente

85 Fora da sua aula, os alunos usam o computador em tarefas da sua disciplina para: [Indique até 3 comuns]

1 � acessar a Internet 85 1

2 � desenhar 85 2

3 � preparar apresentações (com Power Point ou similar) 85 3

4 � preparar apresentações do tipo multimídia 85 4

5 � preparar gráficos 85 5

6 � preparar textos 85 6

7 � trabalhar com planilhas eletrônicas 85 7

8 � trabalhar com programas de bases de dados 85 8

� Outra _________________________________________________________ 85 x

BLOCO H - Licenciaturas e tecnologias digitais 

Observação: muitos autores, professores e pesquisadores, têm registrado,  em várias publicações,
uma ausência generalizada do uso do computador e de tecnologias digitais associadas, como a 
Internet, nos cursos que se encarregam da formação inicial dos professores no Brasil.

86 Por quê o computador ainda é pouco/ nada usado na formação inicial de professores?  [indique até 3 razões]

1 � ainda não está sendo amplamente utilizado nas escolas da educação básica 86 1

2 � as IES ainda não montaram salas de informática para as suas licenciaturas 86 1

3 � as IES não querem assumir gastos com a compra e a manutenção de equipamentos 86 2

4 � as licenciaturas são por natureza resistentes à formação para uso de as tecnologias 86 4

5 � de maneira geral, os docentes de licenciaturas são resistentes ao uso do computador 86 5

6 � em geral, os docentes da licenciatura não se convenceram da necessidade 86 6

7 � os currículos das licenciaturas ainda não contemplam a Informática na Educação 86 7

8 � os docentes das licenciaturas não estão capacitados para o seu uso educacional 86 8

9 � os professores das licenciaturas ainda não conhecem o software  educacional 86 9

10 � os próprios alunos de licenciaturas não reconhecem a necessidade da formação 86 10

11 � os reais benefícios desse uso na educação ainda não estão demonstrados 86 11

� Outro. Indique: _______________________________________________________________________________ 86 x

� Outro. Indique: _______________________________________________________________________________ 86 x  
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87 Você acha que, de maneira geral, o computador deve ser usado por alunos nas licenciaturas? 87
1 	 Sim .....................................................................................................................................................................Passe para 90
2 	 Não, AINDA  .......................................................................................................................................................Passe para 88
0 	 Não, DEFINITIVAMENTE .............................................................................................................................................Passe para 89
9 	 Não sei/não pensei ainda ...................................................................................................................................Passe para 93

88 Por quê o computador ainda não deve ser usado na formação inicial de professores?  [indique até 3 razões] 

1 	 ainda há uma carência do chamado software  educacional em língua portuguesa.........................................................................    88 1

2 	 ainda não está sendo usado na maioria das escolas da educação básica .......................................................    88 1

3 	 computador na educação é um modismo, que pode passar logo ........................................................................    88 2

4 	 exige grande investimento financeiro que as IES ainda não devem fazer ...................................................................    88 4

5 	 muitos alunos de licenciatura ainda não possuem computador para seu uso ........................................Passe para 90 88 5

6 	 muitos docentes da licenciatura ainda estão convencidos da necessidade ............................................     88 6

7 	 os docentes das licenciaturas não estão preparados para assumir essa formação ...................................... 88 7

8 	 os docentes de licenciaturas ainda são resistentes ao computador ...................................................................... 88 8

9 	 seus benefícios a educação ainda não foram efetivamente demonstrados ....................................................................................... 88 9

	 Outro. Indique: _____________________________________________________________________________________ 88 x

	 Outro. Indique: _____________________________________________________________________________________ 88 x

continua
89 O computador NÃO deverá ser usado na formação inicial de professores porque [indique até 3 razões]:

1 	 exige-se alto dispêndio financeiro na compra e manutenção de equipamentos.......................................................................... 89 1

2 	 existem outras prioridades na formação dos futuros professores ........................................................................... 89 2

3 	 muitos alunos de licenciatura não possuem computador  para uso pessoal  ................................................................................ 89 3

4 	 não é tarefa de licenciaturas dar formação tecnológica para seus alunos .......................................................................  89 4

5 	 o computador ficará logo obsoleto por causa de outras tecnologias que virão ................................................... 89 5

6 	 o computador não deve ser utilizado na educaçãoi básica ......................................................................................................Passe para 93 89 6

7 	 o custo de manutenção e atualização de máquinas é muito alto ..............................................  89 7

8 	 o uso de computadores definitivamente não traz benefícios para a educação ....................................................................... 89 8

9 	 os docentes das licenciaturas não deverão se responsabilizar por essa formação.................................................... 89 9

10 	 trata-se apenas de um modismo, que deve passar logo ............................................................................................... 89 10

	 Outro. Indique: _______________________________________________________________________________ 89 x

	 Outro. Indique: _______________________________________________________________________________ 89 x

90 Na formação do professor, o  computador deveria ser usado 90
1 	 em todas as disciplinas do currículo ...................................................................................................  
2 	 apenas nas disciplinas de formação pedagógica ...............................................................................Passe para 92
2 	 apenas nas disciplinas do conteúdo específico ..............................................................................  
3 	 em algumas disciplinas do conteúdo específico e algumas da formação pedagógica..................................................................... 
4 	 numa disciplina específica, do tipo Informática na Educação............................................................Passe para 91

91 Por quê o uso deveria ser numa disciplina específica, tipo Informática na Educação?  [indique até 3 razões]

1 	 de maneira geral os docentes de licenciaturas resistem ao computador ..........................................................  91 1

2 	 é melhor uma disciplina que foque questões metodológicas e técnicas desse uso ...............................................  91 2

3 	 é um uso complexo que fica melhor a cargo de um especialista .............................................................................  91 3

4 	 não tomaria carga horária das demais disciplinas ...............................................................................................Passe para 93 91 4

5 	 os docentes da licenciatura não assumirão essa responsabilidade ........................................................................ 91 5

6 	 poderia ser uma disciplina optativa no currículo, para quem se interessasse ..................................................................  91 6

	 Outra razão. Cite: ______________________________________________________________________________  91 x

	 Outra razão. Cite: ______________________________________________________________________________  91 x	
92 Na sua opinião, o computador na licenciatura serviria para: [indique até 2 mais importantes]:

1 	 os alunos poderem desenvolver uma cultura de uso do computador 92 1

2 	 fazer a alfabetização tecnológica/digital dos alunos, para que saibam usar o computador 92 2

3 	 fazer com que os alunos aprendam conteúdos específicos da disciplina 92 3

4 	 preparar os alunos para que possam usar o computador na profissão docente 92 4

	 Outra _______________________________________________________________________________________ 92 x

19 	 Não sei ................................................................................................ ............................ 92 19  
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Observação: vários autores têm chamado a atenção para o fato de que as licenciaturas, talvez
em sua maioria, não estão preparando adequadamente aqueles que serão professores numa
escola de um novo tempo, da que vem sendo chamada de Sociedade da Informação.

93 Você concorda com os autores que destacam a inadequação da formação inicial dos professores? 93
1 
 Sim
0 
 Não
9 
 Não sei/Não pensei

continua
94 O que, na sua opinião, a licenciatura deve PRIVILEGIAR na formação inicial de professores? [indique até 3]

1 
 capacidade de aprender a aprender 94 1

2 
 capacidade de trabalhar cooperativamente 94 2

3 
 capacidade de trabalhar de forma interdisciplinar 94 3

4 
 consciência para a função social da escola numa nova realidade 94 4

5 
 desenvolvimento de competências e habilidades 94 5

6 
 desenvolvimento da capacidade crítica 94 6

7 
 desenvolvimento da capacidade de pesquisar 94 7

8 
 desenvolvimento da criatividade 94 8

9 
 domínio da capacidade de transmissão de conhecimentos 94 9

10 
 domínio de conteúdos específicos 94 10

11 
 domínio de técnicas e metodologias de ensino-aprendizagem 94 11

12 
 domínio do uso de tecnologias 94 12


 Outra. Cite: __________________________________________________________________________________  94 x


 Outra. Cite: __________________________________________________________________________________  94 x

95 De maneira geral, você diria que as licenciaturas conhecem a realidade da escola da educação básica? 95
1 
 A maioria, sim
0 
 A maioria, não

19 
 Não sei/Não pensei
29 
 Não tenho como avaliar

Observações:
1. Todas as informações coletadas através deste questionário são sigilosas e serão usadas exclusivamente por pesquisadores
    da equipe coordenada pelo Prof. Simão Pedro Marinho, do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC Minas.
2. Numa outra etapa desta pesquisa, alguns docentes de licenciaturas serão entrevistados, pessoalmente ou por e-mail .
    Se você tem interesse em ser entrevistado ou se dispõe a colaborar dessa forma, por favor coloque, no espaço abaixo, seu 
    e-mail  e pelo menos um telefone para contacto.
3. Todas as informações coletadas nas entrevistas serão mantidas sob sigilo e os entrevistados não serão identificados.

NOME:______________________________________________________________________________________________

E-MAIL:  [por favor, use letras maiúsculas, para facilitar a identificação]:  ___________________________@_____________

TELEFONES PARA CONTATO: (____)___________________________           -            (____)________________________ 

FIM DO QUESTIONÁRIO. MUITO OBRIGADO PELA VALIOSA COLABORAÇÃO.

 
 

 


