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RESUMO  

 

Rodrigues, D. M. As TIC e a Formação Inicial de Professores: Usos em Sala de Aula. 2017. 

103 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2017. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se apresentam como possibilidade de 

inovação nos mais diversos setores da sociedade e trouxeram melhorias significativas ao 

longo do tempo. Apesar disso, no campo da educação a adoção das TIC ocorre de maneira 

mais lenta, podendo dizer que há certo descompasso entre as tecnologias com as quais os 

alunos têm contato no dia-a-dia e as tecnologias que são utilizadas em ambiente escolar. 

Partindo dessas observações e considerando ainda as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação Inicial e Continuada de Professores, o presente trabalho tem como 

objetivo compreender como ocorre a formação de professores para o uso das TIC nos cursos 

de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas, na perspectiva dos professores e dos 

estudantes. Caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa que, de modo 

específico, objetiva: analisar como as TIC estão presentes no currículo dos cursos de 

Licenciatura do IFNMG – campus Salinas, compreender como os professores que lecionam 

nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas utilizam as TIC para ensinar o uso 

para os seus alunos, e verificar como os estudantes e docentes dos cursos de Licenciatura do 

IFNMG – campus Salinas compreendem o uso das TIC como instrumento de melhoria da 

prática pedagógica. A partir da análise dos projetos pedagógicos, denota-se a intencionalidade 

de conduzir os egressos dos cursos de licenciatura ao uso competente das TIC para o 

aprimoramento da prática pedagógica. Outrossim, a investigação empírica realizada com os 

professores e estudantes possibilitou verificar a importância que atribuem às TIC na educação, 

seu papel fundamental no desenvolvimento das atividades inerentes à sua condição de 

estudante ou professor e a necessidade constante de formação. Foi possível identificar no 

percurso formativo dos licenciandos os vários momentos em que puderam elaborar e colocar 

em prática os conhecimentos sobre as tecnologias a serviço da educação, momentos estes que 

não se limitaram às disciplinas da matriz curricular do curso, mas que perpassaram por 

atividades de estágio, iniciação à docência, iniciação científica, eventos e até mesmo cursos e 

experiências externas à instituição formadora. 

 

Palavras chave: formação de professores; tecnologias de informação e comunicação; TIC; 

licenciatura; IFNMG. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Rodrigues, D. M. ICTs and Initial Teacher Training: uses in the classroom. 2017. 103. p. 

Dissertation (master degree in Education) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, Vitória da Conquista, 2017. 

Information and Communication Technologies (ICTs) have presented themselves as a 

possibility of innovation in the most diverse sectors of society and have brought significant 

improvements over time. Despite that, in the field of education the adoption of ICT has 

occurred slowly, being able to say that there is a certain mismatch among the technologies on 

which the students have contact in the day-to-day and technologies that are used in school 

environment. Based on those observations and considering also the guidelines of the National 

Curricular Guidelines for Initial and Continuing Teacher Training, the present study has 

aimed to understand how has ocurred the teacher training for the use of ICT in the graduation 

courses of IFNMG – Salinas campus, from the perspective of teachers and students. It is 

characterized as a research of a qualitative nature that, in a specific way, aims to analyze how 

the ICT are present in the curriculum of the graduation courses of the IFNMG - Salinas 

campus; to understand how the teachers who teach in those courses of IFNMG - Salinas 

campus use ICT to teach the use to their students; and verify how the students and teachers of 

the IFNMG - Salinas campus understand the use of ICT as an instrument to improve 

pedagogical practice. Based on analysis of pedagogical projects, the intention is driving the 

graduates to the competent use of  ICT for improvement of  pedagogical practice. 

Furthermore, the empirical research carried out with teachers and students has made it 

possible to verify the importance they have attributed to ICT in education, its fundamental 

role in the development of activities inherent to their status as student or teacher and  constant 

need for training. It has been possible to identify in training course of graduates the various 

moments in which they could elaborate and put into practice the knowledge about 

technologies in service of education, moments that were not limited to the disciplines of  

curricular matrix of the course, but that they passed through activities of internship , initiation 

to teaching, scientific initiation, events and even courses and experiences external to training 

institution. 

Keywords: teacher training; Information and Communication Technologies; ICT; degree;  

IFNMG. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possibilitou 

muitas mudanças nos diversos campos da sociedade. Com o auxílio das TIC é possível 

automatizar e otimizar os processos  das indústrias e escritórios, trocar informações 

instantaneamente, divulgar notícias em tempo real, e até mesmo trabalhar de forma 

colaborativa com pessoas geograficamente distantes.  

É possível perceber que o acesso a essas tecnologias tem se tornado cada dia mais fácil 

e hoje elas estão presentes nos mais diversos setores da sociedade, auxiliando e, muitas vezes, 

até automatizando as tarefas do dia a dia. Naturalmente, a escola não ficou de fora desse 

movimento e pode lançar mão das TIC para melhorar o ensino e a aprendizagem, 

proporcionando aos alunos e professores ir além das formas tradicionais de aprender e 

ensinar. Entretanto, a implantação e a utilização das TIC não acontecem de maneira uniforme 

nas mais diversas realidades escolares, considerando que  

a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar do 

mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso 

moderado da impressão. Uma verdadeira integração da informática (como 

do audiovisual) supõe portanto o abandono de um hábito antropológico mais 

que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos. (LEVY, 1999, p. 8). 

 

Cabe salientar que, ao pensarmos na utilização das tecnologias a serviço da melhoria 

da qualidade da educação, é latente a preocupação com a formação dos professores para 

mediar esse processo. Não se pode esperar a utilização das TIC de maneira eficaz se os 

professores não tiverem desenvolvido um conhecimento pleno de tais ferramentas, de modo 

que consigam aplicá-las em sala de aula. Dessa forma, empreender uma formação inicial 

consolidada e a continuidade da formação ao longo do exercício da carreira, por meio da 

participação dos professores em processos formativos, de modo contínuo, pautados na lógica 

do desenvolvimento profissional docente, são elementos fundamentais para que as TIC sejam 

percebidas, compreendidas favoravelmente pelo professor e pelos estudantes.  

Após pesquisar sobre a formação dos professores para utilização das TIC em sala de 

aula, foi possível perceber que as iniciativas de formação continuada se apresentam em 

número bastante superior se comparadas às iniciativas de formação inicial, conforme 

apresentaremos mais adiante. Diante de tal verificação, podemos constatar uma tentativa de 

acompanhar os avanços tecnológicos, fazendo com que os professores já em exercício se 
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apropriem dessas ferramentas a serviço da melhoria de sua prática pedagógica, da promoção 

de maior autonomia dos estudantes e, consequentemente, da melhoria da qualidade da 

aprendizagem. Visualizando uma possível lacuna quanto às discussões na formação inicial 

dos professores para o uso das TIC, decidimos, nesta pesquisa, nos debruçar sobre esse 

assunto. Soma-se a isso o fato de a legislação, relativa à formação de professores para atuar na 

educação básica, trazer como competência a ser adquirida pelo licenciando o preparo para a 

utilização das TIC, conforme apresentaremos posteriormente, além de dispor sobre outros 

aspectos da inclusão dos recursos tecnológicos nos ambientes escolares. 

As primeiras inquietações para a realização deste trabalho se originaram no fato de eu 

ser professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), nas disciplinas 

voltadas à Informática, e observar cotidianamente como professores e alunos se comportam 

em relação às TIC, bem como as habilidades e dificuldades encontradas para utilizá-las. 

Tendo atuado tanto no ensino técnico quanto na graduação, e nesse segundo caso, 

especificamente, lecionando disciplinas de introdução à informática para as licenciaturas, 

surgiram reflexões acerca de como esses futuros professores poderiam se apropriar desses 

conhecimentos para a melhoria de sua prática e de que modo, ao longo de sua trajetória 

acadêmica eram impulsionados a utilizá-los. 

O locus do presente estudo é o IFNMG - campus Salinas, que foi escolhido pelo fato 

de oferecer cursos de formação inicial de professores, a saber: Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química.  

Para nortear o andamento da pesquisa, tomou-se como referência a seguinte questão 

de pesquisa: Como ocorre a formação de professores para o uso das TIC nos cursos de 

Licenciatura do IFNMG – campus Salinas, na perspectiva dos professores e estudantes? 

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo geral compreender como ocorre a 

formação de professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus 

Salinas, na perspectiva dos professores e estudantes.  

De modo específico objetiva: a) analisar como as TIC estão presentes no currículo dos 

cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas; b) compreender como os professores 

que lecionam nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas utilizam as TIC para 

ensinar o uso para os seus alunos; e c) verificar como os estudantes e docentes dos cursos de 

Licenciatura do IFNMG – campus Salinas compreendem o uso das TIC como instrumento de 

melhoria da prática pedagógica.   
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Caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, por trabalhar com um “[...] 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 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, 1996, p. 21-22). 

Segundo André (1995), a pesquisa qualitativa tem suas raízes no final do século XIX, 

quando os cientistas sociais começaram a indagar se o método de investigação das ciências 

físicas e naturais, que se fundamentava numa perspectiva positivista de conhecimento, deveria 

continuar servindo como modelo para o estudo dos fenômenos humanos e sociais. 

O historiador Dilthey foi um dos primeiros a fazer esse tipo de indagação e a buscar 

uma metodologia diferente para as ciências sociais. Defendia que os fenômenos humanos e 

sociais são muito complexos e dinâmicos, fato que torna quase que impossível o 

estabelecimento de leis gerais como na física ou na biologia. Afirmava também que no estudo 

de história, o interesse maior é o entendimento de um fato particular e não a sua explicação 

causal. Por isso, o contexto particular em que ocorre o fato é um elemento essencial para a sua 

compreensão.  

Weber destaca a compreensão (verstehen) como o objetivo que diferencia a ciência 

social da ciência física. Para ele, o foco da investigação deve ser a compreensão dos 

significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações. Dilthey afirma que esses significados só 

podem ser compreendidos quando colocados dentro de um contexto.  

A pesquisa qualitativa por vezes é equivocadamente tratada como mera oposição da 

pesquisa quantitativa. Nesse sentido é preciso ter cautela, já que também é possível fazer 

análises qualitativas utilizando dados quantitativos. González Rey (2005) não considera que a 

contradição entre o quantitativo e qualitativo seja uma contradição metodológica, pois ela só 

manifesta o seu caráter contraditório no campo epistemológico. Já André (1995) afirma que é 

reducionismo usar o termo pesquisa quantitativa para identificar uma perspectiva positivista 

de ciência, pois perde de vista que quantidade e qualidade estão intimamente relacionadas. 

Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994) trazem as cinco características da investigação 

qualitativa: 

1.  “na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal” (p. 47) 

2. “a investigação qualitativa é descritiva” (p. 48) 
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3. “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” (p. 49) 

4. “os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva” (p. 50) 

5. “o significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (p. 50) 

Com vistas a alcançar os objetivos propostos neste trabalho, inicialmente foi efetuada 

pesquisa documental para análise dos projetos pedagógicos dos cursos estudados com a 

intenção de identificar de que modo as TIC se fazem presentes, seja em disciplinas 

especificamente para esse fim, seja como componente da ementa de outras disciplinas, seja 

ainda nos objetivos do curso ou perfil do profissional que se pretende formar.  Segundo 

Marconi e Lakatos (2003, p.174), “a característica da pesquisa documental é que a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois.” 

No intento de compreender como os professores que lecionam nos cursos de 

Licenciatura do IFNMG – campus Salinas utilizam as TIC em sala de aula de modo a ensinar 

os seus alunos a aplicar essas tecnologias na melhoria do aprendizado de seus futuros alunos, 

realizamos a aplicação de questionários com quatro professores, um de cada licenciatura, e o 

critério utilizado para a escolha dos sujeitos foi o fato de lecionarem no curso desde sua 

implantação ou estarem a mais tempo lecionando no curso. Segundo Gil (2008), o 

questionário é uma técnica de investigação composta por uma série de questões que serão 

aplicadas às pessoas com o objetivo de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente 

ou passado, etc. O referido autor esclarece ainda que este instrumento tem a vantagem de não 

expor os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador e 

garantir o anonimato das respostas. O questionário aplicado aos professores é constituído por 

10 (dez) questões e em relação à forma das questões, segundo a classificação de Gil (2008), 

são 6 (seis) questões abertas – que permitem grande possibilidade de resposta –, 3 (três) 

questões fechadas – em que foi pedido que os respondentes escolhessem uma opção dentre as 

que são apresentadas numa lista –, e 1(uma) questão na qual apesar de dada uma lista para que 

escolhessem uma das opções apresentadas (característica das questões fechadas), foi pedido 

para que comentassem a escolha (característica das questões abertas). 
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Os estudantes dos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas também foram 

convidados a responder questionários cuja finalidade da investigação foi a de identificar como 

estes percebem o uso das TIC em função do processo de ensino e aprendizagem e o quão 

preparados se julgam estar para realizar a aplicação das TIC em sala de aula. Assim como o 

questionário aplicado aos professores, o questionário aplicado aos estudantes contou em sua 

maioria com questões abertas, sendo que do total de 10 (dez) questões, 6 (seis) delas são 

abertas, 2 (duas) são fechadas e 2 (duas) são questões fechadas nas quais foi pedido que 

fizessem um comentário ou a justificativa da resposta. Foram selecionados dois estudantes de 

cada curso, perfazendo assim um total 8 (oito) estudantes, sendo que foi dada preferência aos 

concluintes. 

A apresentação da produção fruto da pesquisa está mais bem explicitada nos cinco 

capítulos desta dissertação. No capítulo 1 apresentamos resultados de alguns estudos 

anteriores a respeito da temática, incluindo também uma analise dos trabalhos mais recentes 

apresentados nas Reuniões da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPEd) e os trabalhos publicados no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No capítulo 2, analisamos a legislação educacional 

para compreender o espaço que as TIC têm nesse campo, particularmente no que tange à 

formação de professores para o uso das TIC na educação. No capítulo 3 fizemos a análise dos 

projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura do IFNMG – campus Salinas com o objetivo 

de identificar de que modo as TIC estão contempladas. Por fim, para obter melhor 

compreensão da dinâmica da utilização das TIC, apresentamos nos capítulos 4 e 5 a percepção 

dos professores e alunos, respectivamente.   
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1 ESTUDOS ANTERIORES 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se apresentam como 

possibilidade de inovação nos mais diversos setores da sociedade e trouxeram melhorias 

significativas ao longo do tempo. Os modos de produção, de trabalho e de comunicação, por 

exemplo, já não são os mesmos de poucas décadas atrás. Entretanto, essas mudanças não têm 

sido absorvidas de maneira significativa pelas instituições formadoras de professores de modo 

a oferecer uma formação inicial mais articulada com as transformações da sociedade.  

Partindo desses pressupostos, com a finalidade de dialogarmos com os autores que nos 

precederam em pesquisas que abordam nossa temática de estudo, trataremos dos seguintes 

aspectos neste capítulo: As TIC e a educação e Formação de professores para o uso das TIC, 

trazendo discussões fundamentais para o nosso objeto. 

 

1.1 As TIC e a educação 

 

As TIC podem ser entendidas como o conjunto de ferramentas e processos que 

permitem acessar, recuperar, guardar, organizar, manipular, produzir, trocar e apresentar 

informações de forma eletrônica; estão incluídos tanto o hardware quanto o software 

utilizados através de computadores e programas que permitem diferentes propostas 

multimídia, sistemas de banco de dados e o uso da Internet, a partir de uma comunicação 

tanto síncrona como assíncrona (ORTEGA, 2014). 

Segundo Sancho (2006), as pessoas que vivem em lugares influenciados pelo 

desenvolvimento tecnológico conseguem perceber facilmente como a generalização das TIC 

trouxeram transformações em numerosos aspectos da vida, sendo que até mesmo em países 

onde muita gente não tem acesso à água potável, luz elétrica ou telefone, é possível perceber o 

fenômeno da globalização propiciado pelas redes digitais de comunicação. O autor afirma que 

o mundo do trabalho, da produção científica, da economia, da cultura e do lazer passou por 

grandes transformações e que até mesmo atividades tão tradicionais como a agricultura se 

viram profundamente afetadas pelas TIC, sendo, portanto difícil negar a influência das 

tecnologias da informação e da comunicação na configuração do mundo atual. 
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Esteve (2009) apresenta dez indicadores básicos para resumir as principais mudanças 

que a educação sofreu nos últimos anos. Um deles é a compreensão, pelo professor, sobre a 

internet e os meios de comunicação como fontes de informação alternativas que precisam ser 

incorporadas a sua dinâmica de trabalho. O autor ressalta ainda que muitas vezes os 

estudantes dominam e incorporam as novas tecnologias da informação e da comunicação com 

mais propriedade do que o fazem alguns professores.                          

O que se pode verificar é que a escola necessita acompanhar a evolução tecnológica 

mais de perto, já que de acordo com Kenski (2007), em um momento caracterizado por 

mudanças velozes, as pessoas procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes 

possibilite o domínio de conhecimentos e melhor qualidade de vida. 

Entretanto, conforme alerta Barreto (2003), “para além da racionalidade meramente 

técnica, é preciso reconhecer que a presença das TIC, a despeito da sua importância, não 

constitui condição suficiente para o encaminhamento das múltiplas questões educacionais, 

sejam elas novas ou velhas”. Em consonância, Freitas (2008, p. 3) afirma que 

computadores e internet são introduzidos na escola como símbolo de 

renovação e modernidade, centrando-se a inovação na tecnologia como 

elemento inovador. Isso é superficial e muito pouco, pois, por si só, essa 

tecnologia não pode realizar a esperada revolução pedagógica. Só equipar as 

escolas com laboratórios de informática e acesso à internet não é garantia de 

um avanço pedagógico. Também a introdução do uso computador/internet 

não pode se dar apenas porque essa é uma demanda da sociedade atual. É 

importante compreender que esses instrumentos, considerados por si 

mesmos, são apenas objetos, coisas, máquinas e que é a mediação humana 

em seu contexto de utilização que os transforma como meios de ensino e 

instrumentos de aprendizagem. 
 

Nesse ângulo, Valente e Almeida (1999), alertam que o papel que o computador deve 

desempenhar no processo educacional não é o de automatizar o ensino ou preparar o aluno 

para ser capaz de trabalhar no computador, mas proporcionar mudanças pedagógicas 

profundas, as quais não dependem simplesmente da instalação de computadores nas escolas.  

Sancho (2006) afirma que a estrutura pedagógica e organizativa da escola atual não é a 

mais adequada para a incorporação das TIC e faz a apresentação dos sete axiomas para 

converter as TIC em motor de inovação pedagógica, segundo as concepções de Robert 

McClintock (2000), professor da Universidade de Columbia e diretor do Institute of Learning 

Technologies. No quadro 1, elencamos os aspectos centrais abordados pelos autores.  
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Infraestrutura tecnológica adequada 

Utilização dos novos meios nos processos de ensino e aprendizagem 

Enfoque construtivista da gestão 

Investimento na capacidade do aluno adquirir sua própria educação 

Impossibilidade de prever os resultados da aprendizagem 

Ampliação do conceito de interação docente 

Questionar o senso pedagógico comum 

Quadro 1: Sete axiomas para a prática educativa utilizando as TIC 

Fonte: Adaptado de McClintock (2000) apud Sancho (2006) 

  

Desse modo, as TIC, à medida que se inserem na sala de aula e na dinâmica do 

cotidiano da escola e da vida dos estudantes, resultam na constituição de uma nova rotina do 

trabalho docente. Isso implica o professor sob dois vieses. Por um lado, o professor pode 

tomar a presença das TIC como uma possibilidade a mais de busca de informações e de 

construção e enriquecimento de conhecimentos tanto para o aluno como para o professor. Por 

outro lado – e de modo antagônico – caso o professor não tenha abertura para lidar com 

diferentes situações, as TIC podem se configurar como algo que atrapalha sua didática e seu 

processo de ensino-aprendizagem como um todo. 

 
1.2 Formação de professores para o uso das TIC 

 

No contexto da utilização das TIC em sala de aula, é latente a preocupação com a 

formação dos professores, pois concordamos com Nóvoa ao salientar que “não há ensino de 

qualidade, nem reforma educativa, tampouco inovação pedagógica, sem uma adequada 

formação de professores” (1997, p. 09). Nesse sentido, Sampaio e Leite (1999) afirmam que 

“[...] vivenciar novas formas de ensinar e aprender incorporando as tecnologias, requer 

cuidado com a formação inicial e continuada do professor” (p. 66-67). 

Entendemos como formação inicial aquela que confere ao professor a habilitação para 

o exercício da profissão, ao passo que a formação continuada se pauta na lógica do 

desenvolvimento profissional docente, por meio da participação dos professores em processos 



23 

 

formativos ao longo do exercício da carreira, seja por meio de cursos de pós-graduação, 

participação em grupos de estudos ou até mesmo pela experiência profissional. 

A formação dos professores é essencialmente um ato político de formação de 

cidadania e não um simples fornecimento de conteúdos para serem 

assimilados, usando esses poderosos recursos de informação e comunicação. 

Mais do que tudo, a formação dos professores no mundo contemporâneo tem 

que se dar de forma continuada e permanente e, para tal, nada melhor do que 

termos todos - professores, alunos e escolas - conectados através de 

modernos recursos tecnológicos de informação e comunicação. (PRETTO, 

2001, p. 51) 

 

Por conseguinte, a formação dos professores deve acontecer de modo que os prepare 

para reconhecer as possibilidades pedagógicas que as tecnologias proporcionam ao ambiente 

educacional, considerando que “muitas vezes o mau uso dos suportes tecnológicos pelo 

professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das 

tecnologias em atividades educacionais” (KENSKI, 2003, p. 50-51). Na visão da autora, é 

preciso que os professores compreendam as características desses recursos e suas melhores 

formas de uso no trabalho pedagógico, pois a utilização inadequada das TICs compromete o 

ensino e cria aversão em relação a seu uso em atividades pedagógicas. 

Perrenoud (2000, p. 128) afirma que 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso critico, o 

pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de 

pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a 

análise de textos e imagens, a representação de redes, de procedimentos e de 

estratégias de comunicação. 

 

 

Dessa maneira, tratando do papel das licenciaturas de promover o desenvolvimento de 

competências para o uso das tecnologias em processos de ensino-aprendizagem, Ponte, 

Oliveira e Varandas entendem que “a tarefa dos programas de formação não é ajudar os 

futuros professores a aprender a usar essas tecnologias de um modo instrumental, mas 

considerar como é que elas se inserem no desenvolvimento de seu conhecimento e de sua 

identidade profissional” (2003, p.190). Ao que complementa Richt (2005) ao afirmar que nos 

cursos de licenciatura a utilização das mídias informáticas não deve estar restrita a uma 

disciplina específica e isolada das demais, mas deve estar incorporada às disciplinas que 

compõem estes currículos e às práticas pedagógicas dos professores formadores, como uma 

maneira de influenciar a ação docente dos futuros professores. 
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André (2002) traz os resultados de um trabalho que analisou o tema formação de 

professores nas dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação 

do Brasil, nos artigos publicados em periódicos da área e pesquisas apresentadas no Grupo de 

Trabalho Formação de Professores, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) ao longo da década de 1990. A autora afirma que são raros os trabalhos 

que abordam o papel das tecnologias de informação e comunicação (TIC) aplicadas à 

formação de professores. 

No final da década de 1990 esse cenário vai se modificando sobretudo em virtude dos 

seguintes fatos: criação da Secretaria de Educação à Distância (SEED-MEC) em 1995; TV 

Escola em 1996; Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo) e  Programa de 

Apoio à Pesquisa em Educação à Distância (PAPED), ambos em 1997.  

Barreto (2003) faz críticas às políticas de inclusão de tecnologias na educação 

adotadas pelo Ministério da Educação no período supracitado, pois segundo a autora, essas 

políticas reforçavam o discurso dos organismos internacionais quanto à redução do papel do 

Estado no financiamento da educação e à diminuição dos custos do ensino. Esse discurso de 

ordem econômica “veicula um modelo de substituição tecnológica, fundado na racionalidade 

instrumental e ancorado nos materiais de ensino” (BARRETO, 2003, p. 276), que faz com 

que ao professor seja atribuída apenas a tarefa de racionalizar o contato dos alunos com os 

materiais instrucionais, dos livros didáticos aos multimidiáticos (BARRETO, 2000). Da 

mesma forma, exerce impacto na formação docente já que  

Com o conhecimento inscrito nos softwares, nos vídeos e nos livros 

didáticos, um único docente pode atender a um maior número de estudantes, 

permitindo cortar custos, com a vantagem adicional de uma formação 

docente mais flexível e condizente com o mundo “globalizado”: 

preferencialmente à distância e em menor tempo! (BARRETO, 2003, p. 276) 

 

A autora supracitada identifica nas linhas de ação da SEED o posicionamento das 

tecnologias no lugar do sujeito, o que denota uma relação direta, mecânica, entre um sistema 

tecnológico e um novo paradigma para a educação brasileira. 

Se o discurso dos organismos internacionais promove o centramento das 

tecnologias da informação e da comunicação, o do MEC vai além, operando 

o deslocamento sintático que, articulado aos semânticos (de trabalho docente 

para atividade e para tarefa docente), remete à negação dos professores como 

sujeitos. Em movimento de fetichização máxima, as ações e transformações 

listadas são atribuídas a um sistema tecnológico (artigo indefinido a ser 

destacado). O discurso do MEC opera, assim, duas inversões: substitui a 

lógica da produção pela da circulação e a lógica do trabalho pela da 

comunicação. (BARRETO, 2003, p. 276) 
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Nesse sentido, o discurso do MEC denota a crença de que “sem alterar o processo de 

formação de professores do ensino básico e sem alterar seus salários aviltantes, tudo irá bem 

na educação desde que haja televisões e computadores nas escolas” (Chauí, 1999, p. 33). 

Barreto et al. (2005), em estudo do Estado do Conhecimento na área de Educação e 

Tecnologia no período de 1996 a 2002 afirma o crescimento das pesquisas nessa área, 

notadamente no que tange à utilização das TIC no ensino presencial e à educação à distância 

em prol da formação continuada de professores. A tabela 1 mostra os resultados do referido 

estudo, trazendo a distribuição das Teses e Dissertações (T&D) encontradas seguindo o foco 

da pesquisa. 

Tabela 1 - Distribuição das T&D por focos – 1996 a 2002 

 
Fonte: BARRETO et al. (2005) 

 

Santos (2009) traz uma análise da produção de trabalhos encontrados nos Grupos de 

Trabalho (GT) 8 e 16 das Reuniões Anuais da ANPEd, no período de 2000 a 2008. Os 26 

textos encontrados foram organizados de acordo com seus focos, conforme mostra a Tabela 2. 

É notável que a maioria dos trabalhos encontrados (42,3%) versam sobre a formação 

continuada para o uso das tecnologias da informação e comunicação. Logo em seguida, 

encontram-se trabalhos relacionados a tecnologias contribuindo para formar o professor à 

distância e reflexões teóricas – ambas as temáticas com 19,2 %. Em menor número, seguem 

os trabalhos sobre formação inicial (7,7%), formação inicial e continuada (7,7%) e estado da 

arte (3,8%). 
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Tabela 2 - Distribuição dos trabalhos publicados nas reuniões da ANPEd – 2000 a 2008 

Foco Total Percentual 

Formação inicial  2 (7,7%) 

Formação continuada e em serviço 11 (42,3%) 

Formação inicial e continuada  2 (7,7%) 

Tecnologias contribuindo para formar o professor à distância  5 (19,2%) 

Reflexões teóricas  5 (19,2%) 

Estado da arte  1 (3,8%) 

Fonte: Adaptado de Santos (2009) 

 

A partir dessas compreensões e com o intuito de acompanhar o que tem sido 

pesquisado e publicado sobre o campo temático abrangido pelo objeto de estudo desta 

pesquisa, analisaremos, a seguir, trabalhos apresentados nas Reuniões da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd) e os trabalhos publicados no portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no período de 2009 

a 2015 com o objetivo de mapear as produções que tratam das TIC aplicadas à formação de 

professores. 

Apresentaremos os resultados de uma pesquisa exploratória com coleta de dados por 

meio de pesquisa bibliográfica e elaboramos uma espécie de estado da arte, que segundo 

Romanowski  e Ens (2006, p.39),  

 

(...) pode significar uma contribuição importante na constituição do campo 

teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 

disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem 

alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecer as 

contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada.  

 

Segundo Gil (2008, p. 27), as pesquisas exploratórias “têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Para o mesmo 

autor, a pesquisa bibliográfica se desenvolve a partir de materiais já elaborados, tais como 
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livros e artigos científicos, o que permite ao pesquisador alcançar uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia registrar diretamente. 

Tendo em vista este objetivo, analisamos os trabalhos na modalidade Comunicação 

Oral apresentados nos Grupos de Trabalho Formação de Professores (GT 08) e Educação e 

Comunicação (GT 16) no período de 2009 a 2015. Os sites das reuniões da ANPEd foram 

acessados inicialmente para buscar os trabalhos pertencentes aos GT referenciados. Foram 

selecionados, então, os trabalhos cujos títulos fizessem referência às TIC aplicadas à 

formação de professores. Com a leitura dos artigos foi possível identificar o foco de pesquisa 

de cada um deles e assim realizar o agrupamento segundo este critério. 

Foram analisados também os periódicos, teses e dissertações disponíveis no portal da 

CAPES. Para a identificação dos trabalhos, foi realizada busca avançada utilizando o descritor 

formação de professores para uso das TIC e data de publicação entre 2009 e 2015. 

Posteriormente, através da leitura dos resumos, foi possível realizar uma seleção dos trabalhos 

que conversam diretamente com o tema aqui proposto. 

Foram encontrados 23 trabalhos na ANPEd, dos quais 8 pertencem ao GT 08 –

Formação de Professores e 15 pertencem ao GT 16 – Educação e Comunicação. A tabela 3 

traz a distribuição dos trabalhos por foco e por ano. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos trabalhos publicados nas reuniões da ANPEd – 2009 a 2015 

Foco 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Total 

Formação Inicial 0 1 1 0 0 2 4 

Formação Continuada 1 2 3 2 2 2 12 

Educação a Distância 1 1 1 0 2 1 6 

Estado da arte 1 0 0 0 0 0 1 

Total 3 4 5 2 4 5 23 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Os dados confirmam a tendência dos estudos de Santos (2009), demonstrando a 

predominância da formação continuada de professores para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação (52,2%). Em menores escalas, percebemos a presença de trabalhos 

com enfoque na formação de professores mediada pela educação à distância (26,0%), 
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formação inicial de professores para o uso de tecnologias da informação e comunicação 

(17,4%) e estado da arte (4,3%). 

No portal da CAPES, o descritor selecionado resultou em 40 trabalhos, e após leitura 

dos resumos, foram selecionados 19 trabalhos, classificados conforme mostra a tabela 4. 

Dentre os trabalhos selecionados, 9 são artigos (representando 47,4% do total), 8 são 

dissertações de mestrado (42,1%) e apenas 2 são teses de doutorado (10,5%). 

 

Tabela 4 - Classificação dos trabalhos publicados no portal da CAPES – 2009 a 2015 

Trabalhos Quantidade % 

Artigos 9 47, 4 

Dissertações de Mestrado 8 42,1 

Teses de Doutorado 2 10,5 

Total 19 100 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A tabela 5 traz a distribuição em relação ao foco da pesquisa: formação inicial, 

formação continuada, formação inicial e continuada, estado da arte. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos trabalhos publicados no portal da CAPES – 2009 a 2015 

Foco 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Formação Inicial 0 1 1 0 0 0 0 2 

Formação 

Continuada 

0 2 4 2 2 1 0 11 

Formação Inicial e 

Continuada 

0 1 1 0 1 1 0 4 

Estado da arte 1 1 0 0 0 0 0 2 

Total 1 5 6 2 3 2 0 19 

Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Assim como nos trabalhos da ANPEd, os trabalhos publicados no portal da CAPES 

mostram uma predominância bastante significativa de trabalhos que tratam sobre a formação 

de professores para o uso das TIC sob a ótica da formação continuada (57,9%). Em seguida, 

temos aqueles que versam sobre a formação inicial e continuada (21,0%), e por último, 

formação inicial (10,5%) e estado da arte (10,5%). 

Faremos a seguir uma breve apresentação dos assuntos discutidos em cada trabalho. 

Para tanto, tomaremos como referência para a apresentação algumas categorias, a saber: a) 

TIC e formação inicial; b) TIC e formação continuada: c) TIC e formação inicial e 

continuada; d) TIC e educação à distância; e d) TIC e outros temas relacionados á formação 

de professores. 

 

1.2.1 TIC e Formação Inicial 

 

Lopes e Fürkotter (2010) se propuseram a estudar se os cursos de licenciatura estão 

formando professores para utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) nas escolas da Educação Básica. Estas autoras tomam o termo numa perspectiva mais 

atenta para as mudanças que ocorrem na própria dinâmica das TIC. Nesse sentido, é que se 

acrescenta o digital, pois incorpora a natureza da produção e dos usos das tecnologias nos 

diferentes setores da sociedade, de modo que agrega a possibilidade de se comunicar 

simultaneamente, mesmo à distância, escrever em conjunto um único texto, compartilhando-

se essa escrita com autores que podem estar em diferentes localizações ao redor do mundo. 

Nesse estudo, as autoras analisaram os currículos e projetos pedagógicos de cursos de 

licenciatura presenciais das universidades paulistas, partindo do pressuposto de que formar 

para a utilização das TDIC significa proporcionar ao futuro professor condições de ir além da 

técnica, formando-o no e pelo trabalho com as TDIC, para que não considere as mesmas 

como meros instrumentos para quaisquer finalidades, mas utilize-as para uma educação 

transformadora. 

As autoras anteriores publicam outro estudo na mesma temática em 2015, onde 

analisam como ocorre a formação para o uso das TDIC nos cursos de Licenciatura em 

Matemática de uma universidade pública do Estado de São Paulo, segundo as concepções e 

práticas daqueles que a protagonizam. Ressalta-se que estas autoras também agregam a 

dimensão digital das TIC. Os dados foram coletados através de questionários aplicados aos 
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formandos e entrevistas semi-estruturadas feitas com professores e coordenadoras de curso 

em dois institutos da referida universidade. Nos resultados, destaca-se o caráter não 

intencional da formação para o uso das TDIC (LOPES; FÜRKOTTER, 2015).  

Nesse mesmo sentido de analisar os usos que estudantes e professores fazem das TIC 

na formação inicial de professores, Lara e Quartiero (2011) apresentam os resultados de um 

estudo feito nas universidades públicas de Santa Catarina. Os autores afirmam que a chamada 

“sociedade da informação” pressiona as instituições educacionais a aderirem ao uso das TIC 

em suas práticas, entretanto, constatam que o ensino superior tem contribuído pouco para a 

vivência de experiências sobre as tecnologias digitais.  

Tomando as TIC em na dimensão da mobilidade, Nichele e Schlemmer (2015) 

pesquisaram como as tecnologias móveis e sem fio (TMSF) podem contribuir para o ensino e 

a aprendizagem em Química, através do desenvolvimento de uma prática pedagógica no 

âmbito da formação inicial de professores. 

Maia (2011) analisou os cursos de Licenciatura em Biologia da Universidade de 

Brasília (UnB), nas modalidades presencial e à distância, buscando investigar qual a 

contribuição do curso para o adequado uso das TIC pelo futuro professor e se a modalidade 

(presencial ou à distância) poderia influenciar o egresso a usar TIC no ensino de ciências 

quando professor. Por sua vez, Silva (2010) traz uma pesquisa voltada ao uso das TIC na 

Educação Matemática. A partir de um grupo de estudos formado por futuros professores de 

Matemática, o autor tem por objetivo verificar como seus membros se apropriam de um 

software de geometria dinâmica de modo a utilizá-lo em sua prática docente e identificar as 

dificuldades que apareceram durante os estudos, preparação de atividades e seu 

desenvolvimento em sala de aula. A pesquisa também mostra evidências das possíveis 

contribuições que o trabalho em um grupo de estudos propicia a seus participantes. 

A partir dos trabalhos dessa categoria, verificamos a preocupação dos autores para que 

a formação dos professores para utilizar as TIC em sala de aula seja feito no âmbito da 

formação inicial, ou seja, nos cursos de licenciatura. Nesse sentido, os trabalhos trouxeram 

análises dos currículos dos cursos de licenciatura e verificação das concepções e práticas dos 

protagonistas desse processo (professores, estudantes, coordenadores), e revelando que ainda 

há muito que avançar para que os futuros professores saiam da universidade com uma boa 

formação para utilizar as TIC em sala de aula de maneira profícua.  
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1.2.2 TIC e Formação Continuada 

 

Assim como dito anteriormente, os trabalhos classificados na categoria de formação 

continuada superam a quantidade dos trabalhos encontrados nas demais categorias e 

apresentam diversas iniciativas e discussões sobre a formação de professores no exercício da 

docência para a utilização das TIC. Barcelos, Passerino e Behar (2012) elaboraram uma 

proposta de formação continuada, para os professores recém-formados da licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF 

Fluminense), no início de sua prática docente. A proposta foi denominada T-PROIM – 

Tecnologias na Prática docente de pROfessores Iniciantes de Matemática e uma rede social 

na Internet (RSI) foi implementada por meio da plataforma Elgg para apoiar a formação T-

PROIM com o objetivo de incentivar a integração das TIC à prática docente e fundamentou-

se na teoria sócio-histórica. Pinto e Aires (2013) também desenvolveram um curso online de 

formação continuada em TIC, cujo público alvo era professores do 1º ciclo. Os referidos 

autores puderam constatar que esta formação, realizada através da plataforma Moodle e 

centrada em lógicas colaborativas, é mobilizadora de dinâmicas conjuntas entre os formandos, 

o que beneficia o desenvolvimento das competências instrumentais dos professores, assim 

como leva à inclusão das TIC em sala de aula. 

Ainda na senda de cursos de formação continuada para uso das TIC, Tocantins (2012) 

discute a apropriação de Tecnologias da Informação e Comunicação por professores no 

contexto da educação do corpo na escola. A análise parte do curso de formação continuada 

para professores Elaboração de Projetos: TIC e educação do corpo, parcialmente integrante 

do programa Proinfo Integrado – MEC. Por sua vez, Serra (2013) traz um estudo de caso 

realizado com um grupo de professores dos Ensinos Público e Privado, em que foram 

analisadas suas ações e práticas pedagógicas antes e após um curso de formação continuada: 

“Uso das TIC como recurso educacional para professores de ciências”, com o objetivo de 

verificar de após um curso de formação continuada foi desenvolvida a autonomia docente 

quanto à escolha e utilização de recursos tecnológicos informacionais, como estratégia de 

ensino e de aprendizagem. 

Soares e Valentini (2011), Linhares e Ferreira (2012) e Pischetola (2015) trazem 

estudos que analisam experiências de projetos ou programas de inserção de um computador 

por aluno e, dentre os diversos aspectos, discutem quanto à necessidade de formação de 

professores para mediar o processo ensino aprendizagem utilizando esse novo recurso.  
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O estudo de Soares e Valentini (2011) diz respeito ao letramento digital a partir de 

uma experiência piloto de inserção de laptops educacionais na modalidade 1:1 (um para um) 

em uma escola pública da região sul do Brasil. A pesquisa procura identificar práticas de 

letramento digital por parte dos professores e alunos envolvidos. As autoras tomam por 

letramento digital o uso das tecnologias digitais numa prática crítica e consciente com vistas a 

dar sentido a esse uso de maneira que tenha relevância na sua atuação enquanto sujeito agindo 

e sendo no mundo. Os resultados apontam movimentos de letramento digital ainda numa fase 

inicial, mas com perspectivas de evolução, considerando a continuidade do processo de 

inclusão dos laptops e de formação dos professores. 

O PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) foi o objeto de estudo de 

Linhares e Ferreira (2012), no qual analisam o perfil tecnológico dos professores no curso de 

formação para o referido programa. O PROUCA foi lançado pelo governo brasileiro em 2010 

como parte de sua política de efetivação da presença das TIC no espaço escolar. Inicialmente 

os autores trazem uma reflexão sobre o fazer pedagógico com as TIC, e logo depois indicam 

um perfil tecnológico dos professores em formação no Núcleo de Itabaiana-SE. Tendo como 

base os achados da pesquisa, Linhares e Ferreira (2012) buscaram identificar as dificuldades 

encontradas pelos docentes da escola do PROUCA de Itabaiana, as limitações e desafios no 

tocante à formação continuada de professores para uso das tecnologias no ambiente escolar e, 

finalmente foram elencadas linhas que definem o entorno da gestão das TIC na escola. 

Nesse mesmo sentido, Pischetola (2015) apresenta uma pesquisa qualitativa 

comparativa a respeito do projeto One Laptop Per Child/Um Computador por Aluno, 

realizada em escolas de ensino fundamental de três contextos socioculturais muito diferentes: 

Itália, Etiópia e Brasil. Os resultados da pesquisa destacam o lugar da cultura local e dos 

aspectos sociais de cada contexto escolar, assim como apontam para a necessidade de apoio 

formativo e de assistência técnica para viabilizar projetos culturalmente sustentáveis. Por fim, 

a autora propõe uma reflexão acerca da sustentabilidade como conceito abrangente para a 

educação, no sentido de um novo paradigma de ensino-aprendizagem. 

Tendo em vista as práticas de formação continuada de professores para o uso das TIC, 

Antão da Silva e Garíglio (2010) discutem como as mesmas se inserem na atual política 

pública de inclusão digital, implantada pela Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais (SEE-MG) – o projeto Escolas em Rede. Os autores analisam as metodologias de 

ensino utilizadas nos processos de formação dos professores, assim como os ambientes de 

aprendizagem e materiais didáticos privilegiados nas ações do programa em questão. Além 
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disso, Antão da Silva e Garíglio (2010) analisam também o processo de formação dos 

professores a partir da documentação do projeto da SEE-MG, buscando compreender 

paralelamente a visão dos professores, formadores e coordenadores envolvidos na proposta de 

capacitação. 

Na perspectiva de analisar algumas questões relativas às TIC em escolas de educação 

básica da rede pública de ensino, Santos (2011) buscou compreender como as escolas têm 

incorporado o uso das TIC em seus currículos, como as tecnologias estão sendo empregadas 

de modo a contribuir com o ensino e aprendizagem e se os professores estão preparados para 

inserir as TIC em suas práticas. Os resultados da pesquisa apontam que grande parte dos 

professores apresentou dificuldades para lidar com o computador, então foram realizadas 

ações de formação para a utilização das tecnologias de modo articulado com o currículo. 

Entretanto, o que se percebe é que em grande parte da rede pública essas ferramentas não 

estão sendo utilizadas para potencializar a aprendizagem, pois estão desarticuladas dos 

objetivos e dos conteúdos dos componentes curriculares presentes na grade.  

Discussões semelhantes são apresentadas por Silva (2013) ao analisar a inserção do 

computador na educação escolar e suas relações com a formação docente sob a perspectiva do 

professor pesquisado. Os resultados mostram a ausência, insuficiência ou inadequação do 

modelo de formação docente para a utilização do computador no processo educativo, que 

acaba por levar à subutilização desse recurso. A autora detectou necessidades formativas 

docentes sobre o ensinar e o aprender com as tecnologias e aponta ainda para a necessidade de 

uma compreensão, por parte dos professores, de que a formação para o uso técnico e 

pedagógico do computador deve estar alicerçada sobre as suas próprias práticas, de modo que 

o professor seja produtor de saberes. Nesse sentido, Ruivo e Mesquita (2010) afirmam que a 

escola pública contribui para diminuir a exclusão digital, entretanto a formação dos 

professores nestas matérias deve ser considerada prioritária, já que as TIC na educação, bem 

como a informação por elas disponibilizada, correspondem à descoberta de uma nova 

dimensão pedagógica: uma dimensão pedagógica ativa, que incorpora as exigências da 

sociedade do século XXI, que confere às novas tecnologias um papel de relevo, enquanto 

mediadoras do ato educativo. 

Fantauzzi (2011), Silva (2011) e Lopes e Sousa (2011) apresentaram estudos quanto à 

utilização de alguns recursos tecnológicos específicos e suas implicações nas práticas 

pedagógicas. Fantauzzi (2011) discute o potencial uso da televisão digital – TVD no campo 

pedagógico, tendo como ponto de partida os desafios impostos à prática docente frente ao 
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constante aparecimento de tecnologias interativas no que se refere à aquisição de novas 

habilidades e competências para uso das TIC, nos processos de ensino existentes. Por sua vez, 

Silva (2011) aborda a organização da prática pedagógica do professor de matemática do 

ensino médio quanto ao uso do vídeo da TV Escola. São analisadas as influências das 

diretrizes de formação continuada para o uso das tecnologias da informação e comunicação na 

escola pública no que diz respeito ao ensino médio e também as políticas públicas de 

formação do professor para uso das TIC, contrapondo as orientações previstas nos cursos de 

formação continuada com a prática docente e verificando de que modo o professor de 

matemática organiza a prática com o vídeo. Já Lopes e Sousa (2011) trazem o resumo do 

projeto “Inovar com QI” - Introdução dos Quadros Interativos MagicBoard em sala de aula. 

Os autores partem da convicção de que a tecnologia, para ter impacto, precisa de responder às 

necessidades dos seus utilizadores, de facilitar-lhes a vida, ou de melhorar significativamente 

as suas atividades, para o que precisam aqueles de saber tirar partido das potencialidades que 

a tecnologia coloca ao seu dispor. Desse modo, o projeto teve o objetivo de formar e 

acompanhar os professores que quiseram fazer o uso os quadros interativos na sua sala de 

aula. 

A formação de professores alfabetizadores foi o objeto de estudo de Machado (2011), 

que investigou o uso do computador e seus recursos no processo de alfabetização. Para 

diagnosticar o contexto e a abordagem do professor diante do uso do computador, foram 

realizadas observações das aulas na Sala Ambiente de Informática (SAI) e com o diagnóstico 

obtido, foi possível efetuar a intervenção por meio de uma formação continuada dos 

professores para uma prática docente diferenciada, mediada pelos recursos do computador. 

Existem também vários estudos na perspectiva da formação docente através da 

utilização de blogs, redes sociais e outras ferramentas de conectividade. Em seu estudo, 

Halmann e Bonilla (2009) analisaram os diários eletrônicos (blogs) de professores que 

compartilhavam sobre a prática docente, buscando identificar formas de ocorrência, 

implicações com a web e com práticas docentes. Os blogs foram analisados sob a ótica de 

que, no exercício da escrita e do registro, se tornam um guia para investigação de problemas e 

concepções docentes na transformação da prática. Articulando-se em grupos, os professores 

buscavam soluções conjuntas, formando redes de aprendizagem cooperativa e à inteligência 

coletiva. Discussão semelhante à de Santos e Silveira (2013), que abordam as perspectivas 

para formação continuada de professores presentes nos blogs de educadores. Em razão dos 

blogs serem ferramentas de interação, possuírem fácil acesso e uso, e possibilitarem o 
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agrupamento de pessoas com interesses comuns, proporcionam diferentes maneiras de 

colaborar para a formação e a prática docente. A partir dos blogs, os docentes não mais se 

isolam com suas dúvidas, incertezas e insegurança, mas, a partir da democratização da 

informática, utilizam a internet para socializar saberes e compartilhar práticas em uma rede de 

colaboração mútua. 

Investigando a formação continuada com foco na conectividade, Lopes (2011) buscou 

entender como os participantes de uma comunidade concebem suas implicações no fazer 

pedagógico e no aprender em rede. A pesquisa, de cunho qualitativo, teve os dados coletados 

em uma rede social chamada NING, analisando as trocas realizadas na interface do blog no 

ano de 2010. O grupo era composto por profissionais de diferentes instituições de educação 

superior e por profissionais de escolas de educação básica que decidiram aprofundar os 

conhecimentos prático, teórico e pedagógico referentes às realidades que envolvem contextos 

educacionais, tecnológicos e digitais. A preocupação consistia em promover a participação e a 

colaboração, com vistas a fazer do grupo uma comunidade de prática e a intensificar práticas 

de ensino e de aprendizagem sob uma perspectiva da conectividade. Já Santos e Santos (2012) 

investigaram a maneira como os professores vêm empregando as mídias digitais em rede com 

as abordagens da pesquisa-formação multirreferencial, com as pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos, os estudos da cibercultura da educação online. Apresentam ações formativas 

desenvolvidas com os professores através da imersão nas mídias e redes sociais da internet 

(Orkut, Twitter, YouTube, Blogger, Moodle).  

O trabalho apresentado por Vizentim e Pesce (2010) se baseia na realização de um 

estudo de caso em um curso de formação de professores universitários para docência online. 

Tendo como instrumentos de coleta de dados análise documental e entrevistas semi-

estruturadas, o objetivo do referido estudo foi contribuir com o desenvolvimento e 

implantação de ações de formação docente online, voltadas ao humanismo e à emancipação 

do profissional da educação. Os resultados da pesquisa mostram que, mesmo com as 

dificuldades encontradas pelos professores, o curso ofereceu experiência cultural que faz com 

que estejam em posição privilegiada em sua formação, por possibilitar que entendam como se 

dão as práticas educativas mediadas pelas linguagens midiáticas e suas formas de apropriação. 

Fantin e Rivoltella (2010) buscaram entender como as tecnologias estão presentes na 

vida pessoal e profissional dos professores, o que eles fazem no seu tempo livre e como 

usufruem dos bens culturais. Essa investigação foi motivada pelo fato de diversos estudos 

anteriores relacionarem os consumos culturais dos professores aos usos das mídias na 
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educação e também pela existência de diversos discursos sociais que alegam que a escola e 

seus professores não acompanham as mudanças que a tecnologia promove na sociedade. Os 

autores afirmam que, pensando a construção de outra ideia de formação, supõe-se que seja 

impossível relacionar educação e mídia sem um contato com as tecnologias da informação e 

comunicação. Nesse mesmo sentido, Rossini e Santos (2015) apresentam os resultados de 

uma pesquisa de doutorado em educação em um curso de graduação de pedagogia de uma 

universidade pública no sudeste do Brasil que atualiza a pesquisa-formação para a docência e 

aprendizagem na cibercultura com alguns princípios da pesquisa-design. A pesquisa prevê 

como resultados não apenas colaborar com a formação dos professores-autores envolvidos, 

mas também produzir uma metodologia de design para dar suporte aos processos de 

construção de Recursos Educacionais Abertos na essência da cibercultura. 

Ao analisar as diversas abordagens de formação continuada encontradas nos trabalhos 

aqui apresentados, reiteramos as inúmeras possibilidades de inserção das TIC em sala de aula. 

A maioria dos trabalhos dessa categoria mostram pesquisas cujo objetivo foi analisar a 

utilização das TIC em um determinado contexto escolar, verificando também a formação dos 

professores envolvidos. Foram encontradas iniciativas de cursos de formação continuada para 

os professores em exercício, projetos de inserção de recursos tecnológicos em sala de aula, 

verificações de como as escolas estão se comportando em relação às novas tecnologias e 

experiências de formação de professores utilizando blogs, redes sociais e outras mídias. A 

partir dessas discussões foi possível perceber como as TIC vêm ganhando espaço nos 

contextos escolares e como os esforços para formar os professores para mediar esse processo 

têm melhorado. 

 

1.2.3 TIC e Formação inicial e continuada 

 

Alguns trabalhos desenvolvem tanto a perspectiva da formação inicial quanto da 

formação continuada, e por esse motivo não foram abordados nas duas sessões anteriores.  

Iniciaremos apresentando o trabalho de Ortega (2014), que se centra na mudança nas práticas 

pedagógicas a partir do uso das TIC. A partir dos resultados obtidos, desvelam-se aspectos 

que permitem compreender quando o professor adquire suas competências tecnológicas e, 

principalmente, quais são suas motivações. Neste sentido, identificam-se os quatro âmbitos 

das representações sociais dos professores sobre seus processos de mudança no uso das TIC: 

o pessoal, o dos estudos, o trabalhista e o das práticas pedagógicas.  
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Nesse sentido, Rodríguez et al. (2010) traz um estudo aprofundado das habilidades de 

TIC dos professores e sua relação com a utilização destas tecnologias, tanto profissional 

quanto pessoal com seus alunos. A partir da capacitação tecnológica e pedagógica tem sido 

atribuído um perfil de competência pedagógica coerente com quatro níveis crescentes: 

conhecimento, entrada, adoção e inovação. Foi também encontrada uma relação estreita entre 

o perfil e a utilização feita pelo corpo docente, mais relacionada ao uso pessoal do que 

profissional para uso com os alunos. As descobertas fornecem pistas para orientar o 

desenvolvimento profissional e de formação inicial professores. 

Trazendo investigações sobre as interpretações de professores do ensino fundamental 

da rede municipal sobre ensino, aprendizagem e avaliação, o trabalho de Czeszak (2011) 

descreve a situação de infraestrutura quando ao uso dos recursos da web, o perfil de formação 

dos professores e identifica a compreensão que os mesmos têm sobre o fenômeno educativo. 

Percebeu-se que a construção dos saberes dos professores não pode depender exclusivamente 

de sua formação inicial e que a efetividade de projetos com tecnologias requer a formação 

continuada em serviço e espaços pedagógicos efetivos para intercâmbio das atividades e 

compartilhamento de estratégias. 

Por fim, discutindo sobre a fecundidade didática dos recursos educacionais abertos 

(REA) para a docência na contemporaneidade, Pesce (2013) traz uma reflexão a partir da 

contextualização política e cultural, em consonância com a necessária leitura crítica das TIC. 

Traz um panorama do contexto político brasileiro sobre formação de professores para o uso 

pedagógico das TIC, seguido de delineamento de alguns dispositivos digitais estão 

disponíveis ao professor, no exercício da sua prática profissional, para finalmente versar sobre 

os recursos educacionais abertos. 

Em consonância com os autores aqui apresentados, reiteramos a importância de uma 

formação inicial que capacite os professores para a utilização das TIC em sala de aula e de 

ações permanentes de formação continuada com a finalidade de acompanhar as mudanças 

provocadas pelas novas tecnologias e o impacto que elas têm na escola. 

 

1.2.4 TIC e Educação à distância  

 

Ao analisarmos trabalhos sobre as TIC e a formação de professores, não podemos 

deixar de atentar para os trabalhos que versam sobre a Educação à Distância. Alvo de críticas 

por parte de uns e elogios por parte de outros, a EaD é um assunto um tanto polêmico, mas 
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traremos aqui apenas as contribuições para o nosso campo de pesquisa. Com Toledo (2011) 

entendemos que a EaD se caracteriza como uma modalidade de ensino na qual os encontros 

entre professor e alunos não acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar e que, para 

superar a distância, utiliza diversos meios de comunicação, simultânea ou isoladamente, tais 

como: material impresso distribuído pelo correio convencional ou por e-mail, telefone, 

transmissão de rádio ou TV, fitas de vídeo, redes de computadores, sistema de teleconferência 

ou videoconferência, entre outros. 

Lopes e Pereira (2011) analisam a formação dos professores e enfocam os cursos de 

formação inicial na modalidade à distância. No Brasil, houve uma expansão desses cursos a 

partir de 1996, influenciada por documentos do Banco Mundial e da UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), organismos cujas orientações e 

políticas de financiamento têm influenciado a formulação e implementação das licenciaturas 

ofertadas pela EaD. Como resultado da analise, os autores identificaram dois princípios 

orientadores para a oferta da formação de professores pela EaD: autonomia e democracia. A 

partir do estudo destes princípios, mostra-se que não há um único entendimento a respeito, o 

que indica a necessidade de uma investigação que vá além das palavras, dos conceitos 

abstratos, e que antes, analise-os no contexto histórico e nos interesses dos sujeitos que os 

pronunciam. 

Ainda no sentido da formação inicial à distância, Cerny (2010) analisa um sistema de 

gestão pedagógica desenvolvido em uma instituição pública de ensino superior durante o 

processo de implantação dos primeiros cursos de licenciatura à distância. O sistema foi 

produzido sob a ótica de trabalho colaborativo e baseia-se na tríade formação, produção de 

materiais e pesquisa e avaliação. A analise evidenciou que os principais desafios para a 

implantação de cursos à distância são a história da Educação à Distância (EaD), a cultura do 

presencial, o modelo pouco flexível de organização institucional, as políticas públicas e a 

burocracia. Em relação à organização das equipes, percebeu-se que a gestão pedagógica 

reproduz em parte o modelo vivenciado no presencial no que diz respeito à parceria entre os 

centros formadores de professores. 

Desenvolvendo uma pesquisa-intervenção em um ambiente digital de aprendizagem, 

Rinaldi, Dal-Forno e Reali (2009) analisam um programa voltado exclusivamente a 

profissionais em exercício que ocupam a função de formador (coordenador pedagógico, 

diretor, assistente técnico-pedagógico, etc.) na educação básica. Os autores perceberam que o 

ingresso nessa função é um período desafiante e de incertezas e que a participação no 
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programa possibilitou um melhor entendimento do papel e das funções desse profissional na 

escola. Nesse sentido, Grützmann e Del Pino (2013) investigam os saberes docentes presentes 

no processo de ensino-aprendizagem no âmbito da Educação à Distância (EaD).  Os autores 

buscam compreender a relação do tutor com os alunos em um curso de graduação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) de uma Universidade Federal no sul do país. Essa 

relação é considerada como um processo comunicativo, que constitui um repertório específico 

de saberes. 

O trabalho de Barbiero (2013) investiga as influências das experiências de Docência 

Presencial (Dp) e Docência Virtual (Dv) no processo formativo do professor universitário. 

Para tanto, o autor analisa as experiências significativas relatadas pelos professores 

universitários de Dp e na Dv e as influências em sua [trans]formação, busca compreender os 

marcadores estratégicos encontrados nas Coreografias Didáticas e a sua 

transposição/reconstrução da Dp para a Dv e vice-versa, e identifica as inter-relações 

existentes entre as Coreografias Didáticas apresentadas na Dp e na Dv a partir das 

experiências relatadas. 

Por fim, apresentamos o trabalho de Duarte e Maknamara (2015), que realizaram um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados da ANPEd com o objetivo de conhecer as 

conexões entre formação docente e educação à distância na produção acadêmica brasileira em 

nível de pós-graduação stricto sensu. Em virtude da emergência e profusão dos cursos EaD de 

formação de professores no Brasil e da produção de trabalhos a eles relacionados, os autores 

afirmam que a ANPEd tem acompanhado a crescente expansão da educação à distância no 

Brasil e que são necessárias mais pesquisas nesta área para colaborar com uma Educação 

Superior de mais qualidade.  

 

1.2.5 TIC e outros temas relacionados à formação de professores 

 

Além dos temas abordados nas seções anteriores, foram encontrados trabalhos cuja 

proposta era de fazer um levantamento bibliográfico do tipo estado da arte com a finalidade 

de mapear as pesquisas sobre as TIC e a formação de professores em determinados contextos. 

Um exemplo disso é o trabalho de Santos (2009), já mencionado anteriormente, que traz uma 

análise dos trabalhos apresentados nas Reuniões Anuais da ANPEd no período de 2000 a 

2008, abordando a formação dos professores para o uso das tecnologias digitais. 
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O trabalho de Serra (2009) traz uma reflexão a respeito das (Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação) e o ensino de ciências, mais especificamente sobre a formação de 

professores e o uso de computadores, tanto sob a ótica da formação continuada desses 

profissionais quanto da utilização de computadores nos processos de ensino e aprendizagem. 

A autora analisou os resumos apresentados nos ENPECs – Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências no período de 1997 e 2005 para verificar como o assunto está posto 

nos trabalhos desse evento.  Por sua vez, Viol (2010) trouxe uma pesquisa cujo objetivo foi 

identificar, evidenciar e compreender o movimento temático e teórico-metodológico das inter-

relações das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) e a Formação e Prática de 

Professores que ensinam Matemática. Para tanto, realizou um mapeamento da produção 

acadêmica em Educação Matemática, selecionando Teses e Dissertações em Educação 

Matemática, produzidas e defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação do 

Estado de São Paulo. 

Por fim, Nunes, Guerino e  Stanzani (2014) trazem um trabalho que versa sobre a 

produção bibliográfica acerca do tema Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e 

Formação Continuada, presente em onze periódicos nacionais da área da Educação.  Os 

autores selecionaram onze publicações vinculadas a distintas universidades no período de 

1991 a 2013, a fim de reunir artigos que apresentassem experiências e iniciativas que 

coadunassem a formação continuada de professores com o uso de tecnologias direcionadas às 

práticas de ensino e aprendizagem. 

Através dos trabalhos publicados nas Reuniões Anuais da ANPEd e no portal da 

CAPES no período de 2009 a 2015, podemos observar que há uma crescente preocupação 

com a formação de professores para utilizar as tecnologias da informação e comunicação, o 

que evidencia o esforço da escola em acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científico. 

Têm destaque os trabalhos que dizem respeito à formação continuada, mostrando como os 

professores em exercício têm enfrentado os inúmeros desafios da profissão docente, de modo 

a melhorar cada vez mais o seu fazer pedagógico.  

A partir dessa constatação, seria importante também que os cursos de formação inicial 

de professores voltassem o olhar para essa necessidade latente e não deixassem apenas a 

cargo do próprio professor, da escola onde estará em exercício ou de órgãos como as 

secretarias de educação a iniciativa de aprender a utilizar as TIC como instrumento 

pedagógico.  
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2 A LEGISLAÇÃO SOBRE TIC E EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo analisaremos como as TIC estão presentes na legislação educacional, 

especificamente no que diz respeito à legislação relativa à formação de professores. A análise 

foi iniciada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (BRASIL, 1996) e não foi 

encontrada nenhuma referência à formação de professores para o uso das TIC em sala de aula, 

embora admita a possibilidade de formação de professores por intermédio da educação à 

distância. A omissão pode ser entendida pelo fato de ser uma lei promulgada há duas décadas, 

época em que as TIC ainda estavam começando a se popularizar em outros setores e, desse 

modo, demoraram um pouco a chegar ao campo da educação. 

No ano de 1999 foi promulgado o Decreto nº 3.276, tendo como objetivo dispor sobre 

a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica. Em seu artigo 5º, 

o referido decreto atribui ao Conselho Nacional de Educação (CNE), mediante proposta do 

Ministro de Estado da Educação, a responsabilidade de definir as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da educação básica. O parágrafo 1º deste mesmo 

artigo elenca algumas competências a serem desenvolvidas pelos professores da educação 

básica, dentre as quais destacamos a apresentada no inciso IV: “domínio do conhecimento 

pedagógico, incluindo as novas linguagens e tecnologias, considerando os âmbitos do ensino 

e da gestão, de forma a promover a efetiva aprendizagem dos alunos” (BRASIL, 1999). Com 

esse decreto, temos o primeiro passo para o avanço na legislação em termos das TIC na 

educação, pois aponta para a necessidade dos professores estarem atentos às novas linguagens 

e tecnologias a serviço da promoção da efetiva aprendizagem dos alunos. Sendo essa 

necessidade uma competência a ser adquirida pelos professores da educação básica durante o 

seu processo formativo, o decreto determina que as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da educação básica deveriam contemplar em seu texto disposições 

para garantir que essa competência fosse adquirida. 

Como determinava o Decreto nº 3.276, o CNE instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, através da Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2002). O artigo 2º do referido decreto dispõe que a organização curricular de cada 

instituição observará algumas orientações inerentes à formação para a atividade docente, 

dentre as quais destacamos a apresentada no inciso VI: preparo para “o uso de tecnologias da 
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informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” 

(BRASIL, 2002). Já o artigo 7º traz alguns fatores que a organização institucional da 

formação dos professores deverá levará em conta a serviço do desenvolvimento de 

competências, dentre os quais trazemos o que diz o inciso VI: “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” 

(BRASIL, 2002). Por sua vez, o artigo 13, em seu parágrafo 2º prevê que “em tempo e espaço 

curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como 

finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar” e 

que a presença da prática profissional na formação do professor poderá ser enriquecida com 

tecnologias da informação (BRASIL, 2002). Nesse sentido, pudemos observar que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

apresentam contribuições significativas para que, pela força da lei, os currículos dos cursos de 

formação de professores e a infraestrutura das instituições formadoras pudessem fomentar aos 

futuros professores o conhecimento pedagógico das novas tecnologias, conforme requerido 

pelo supracitado Decreto nº 3.276 (BRASIL, 1999).  

Em 2009, o Decreto nº 6.755 instituiu a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que disciplina a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de 

formação inicial e continuada, e dá outras providências. O referido decreto não traz avanços 

muito significativos em relação às TIC na educação, mas em seu artigo 3º, ao elencar os 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, merece destaque aquele trazido pelo inciso IX: “promover a atualização teórico-

metodológica nos processos de formação dos profissionais do magistério, inclusive no que se 

refere ao uso das tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos” 

(BRASIL, 2009). Em verdade, não se pode olvidar da importância das iniciativas da formação 

continuada de professores para o uso das TIC em sala de aula. 

Em 2014, a lei 13.005 aprova o PNE - Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), 

com vigência de 10 anos. No corpo da lei são apresentados os aspectos gerais do plano, tais 

como as diretrizes, formas de monitoramento e avaliação, a importância do trabalho 

articulado entre as diferentes esferas governamentais, a participação da sociedade, prazos para 

a elaboração ou adequação dos planos subnacionais e para a instituição do Sistema Nacional 

de Educação. No anexo da lei, são elencadas as metas e suas respectivas estratégias. As metas 
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são os objetivos quantificados e localizados no tempo e espaço, podendo ser consideradas 

como previsões do que será feito em um determinado período para superar ou minimizar um 

determinado problema. Já as estratégias são as possibilidades de enfrentar os desafios da 

meta, desse modo devem constituir um conjunto coerente de ações consideradas como as 

melhores para alcançar uma determinada meta. 

Chama-nos atenção a meta 7 do PNE, que objetiva “fomentar a qualidade da educação 

básica em todas as etapas e modalidades” (BRASIL, 2014) , e possui em várias de suas 

estratégias a utilização das TIC para atingir tal meta, conforme mostrado no quadro 2. Em 

verdade, apesar de apresentarem grande avanço, são estratégias bastante audaciosas se 

considerarmos o cenário atual das escolas públicas brasileiras, pois além de prever a 

utilização das tecnologias educacionais e o incentivo de práticas pedagógicas inovadoras para 

assegurar a melhoria da aprendizagem, trazem também o desenvolvimento de infraestrutura 

adequada para tal – incluindo a universalização do acesso à internet de banda larga de alta 

velocidade nas escolas públicas brasileiras nos primeiros cinco anos de vigência do plano, 

provimento de equipamentos e recursos tecnológicos diversos e também a informatização da 

gestão das escolas públicas e das secretarias de educação.  

 

Estratégia 7.12 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados 

nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

Estratégia 7.15 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à 

rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e 

triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas 

escolas da rede pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Estratégia 7.20 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 

utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 

públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização 

das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 

digitais de computadores, inclusive a internet. 
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Estratégia 7.22 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das 

secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como manter programa nacional de formação 

inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de 

educação. 

Quadro 2: Presença das TIC nas estratégias do PNE 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014) 

  

Em 2015, a Resolução CNE/CP 1/2002 citada anteriormente é atualizada através da 

Resolução CNE nº 2, de 1º de julho de 2015, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. A 

nova resolução traz vários avanços no que se diz respeito à presença das TIC no processo de 

formação de professores. Em seu artigo 2º, parágrafo 2º dispõe que: 

 

No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação 

básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por 

meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 

metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo 

para ampliar a visão e a atuação desse profissional. (BRASIL, 2015) 

 
 

No artigo 5º, inciso VI, prevê que a formação de profissionais do magistério deve 

conduzir o(a) egresso(a) “ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural 

dos(das) professores(as) e estudantes”. (BRASIL, 2015, grifo nosso). Destacamos aqui a 

mudança na redação em relação à Resolução CNE/CP 1/2002, que previa o preparo para “o 

uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais 

de apoio inovadores” (BRASIL, 2002). O termo “uso competente” é incorporado ao texto, 

ressaltando a necessidade da adequação do uso das TIC em função do aprimoramento da 

prática pedagógica, pois caso contrário os recursos serão subutilizados. Além disso, o artigo 

7º, inciso VIII, dispõe que o egresso da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades que permitam, entre outros, o “desenvolvimento, 

execução, acompanhamento e avaliação de projetos educacionais, incluindo o uso de 

tecnologias educacionais e diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas” (BRASIL, 

2015). 

O artigo 8º traz as aptidões do egresso dos cursos de formação inicial em nível 

superior, dentre as quais destacamos a mostrada no inciso V: “relacionar a linguagem dos 
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meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 

domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da 

aprendizagem” (BRASIL, 2015). Em complemento, o artigo 11º traz algumas garantias a 

serem contempladas pela formação inicial: “projeto formativo que assegure aos estudantes o 

domínio dos conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem 

como das tecnologias” (BRASIL, 2015, art. 11º, inciso V) e “recursos pedagógicos como 

biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da 

informação e da comunicação, com qualidade e quantidade, nas instituições de formação” 

(BRASIL, 2015, art. 11º, inciso V). Essas garantias, salvo pequenas mudanças na redação do 

texto, já estavam contempladas na Resolução de 2002. Por fim, o artigo 22 prevê que os 

cursos formação de professores que se encontram em funcionamento deverão de adaptar à 

Resolução no prazo de dois anos a contar da data de sua publicação. 

Em suma, é perceptível a presença cada vez maior das TIC na legislação educacional, 

seja sob o aspecto de sua incorporação em sala de aula como forma de melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem, seja como habilidade a ser adquirida nos cursos de formação inicial 

e continuada de professores, condição necessária para que o primeiro aspecto seja de fato 

implementado com sucesso. 
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3 OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA DO IFNMG 

 

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) foi criado pela lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica de Januária (CEFET - Januária) e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas 

(EAF - Salinas), instituições com mais de 50 anos de experiência na oferta da educação 

profissional. A referida lei instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, criou outros 37 Institutos Federais e 

definiu as características, finalidades e objetivos dessas novas instituições.   

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei 11.892/2008. A 

oferta formativa deve se orientar ao fortalecimento dos arranjos produtivos locais e ao 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Além disso, trazem como 

algumas das características e finalidades “constituir-se em centro de excelência na oferta do 

ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular” (BRASIL, 2008, art. 6º, 

inciso V) e “qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica 

aos docentes das redes públicas de ensino” (BRASIL, 2008, art. 6º, inciso VI).  

O Ministério da Educação (MEC) realizou a distribuição dos Institutos Federais pelo 

país de acordo com o limite geográfico dos estados federados, pautando-se pela diretriz de 

atendimento à todas as mesorregiões brasileiras. O estado de Minas Gerais é dividido em 12 

mesorregiões, das quais 4 são da área de abrangência do IFNMG: Norte de Minas, Noroeste 

de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, compreendendo 171 municípios e 

ocupando uma área de 249.376,20 Km² com população total estimada de 2.844.039 

habitantes, conforme o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010 (IFNMG, 2013). Nessa abrangência, o IFNMG atualmente realiza 

o atendimento à partir de 11 campi, localizados nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, 

Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni, 

estando a reitoria sediada na cidade de Montes Claros – por assumir posição privilegiada e 

estratégica como centro de referência para essas mesorregiões.  
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Dentre os cursos superiores ofertados pelos Institutos Federais, encontram-se os 

“cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional” (BRASIL, 2008, art. 7º, inc. VI, alínea b), os 

quais devem corresponder a no mínimo 20% das vagas ofertadas (BRASIL, 2008, art. 8º).  

No IFNMG os cursos de licenciatura são oferecidos em dois campi: o campus Januária 

oferece os cursos de Ciências Biológicas, Física e Matemática e o campus Salinas oferece os 

cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química. No presente estudo trataremos 

apenas dos cursos de licenciatura ofertados pelo campus Salinas. O recorte feito para os 

cursos de licenciatura se dá por ser esta pesquisa um estudo que objetiva compreender como 

ocorre a formação de professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do  IFNMG – 

campus Salinas, na perspectiva dos professores e estudantes. 

O IFNMG – campus Salinas situa-se na Fazenda Varginha, rodovia MG-404, a 2 km 

da sede do município de Salinas, cuja extensão territorial é de 1.891,33 km² e a população é 

de 37.234 habitantes, nas zonas urbana e rural. Sua denominação era inicialmente Escola de 

Iniciação Agrícola de Salinas, criada em 20 de janeiro de 1947 pelo Decreto Federal nº 22.470 

e pelas disposições do Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946,  ao passo que deu inicio 

ao funcionamento de suas aulas em 1º de março de 1956. Além das Licenciaturas em Ciências 

Biológicas, Física, Matemática e Química, o campus Salinas também oferece atualmente os 

cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Agroindústria, Agropecuária e Informática, e 

os cursos superiores em Tecnologia em Produção de Cachaça (o primeiro do Brasil e do 

mundo no gênero) e Bacharelados em Medicina Veterinária, Engenharia Florestal e 

Engenharia de Alimentos. (IFNMG, 2016) 

A seguir, passaremos à análise dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura do 

IFNMG – campus Salinas, identificando como as TIC são abordadas por eles. Cabe ressaltar 

que cada curso dispõe de seu projeto pedagógico observando as especificidades da respectiva 

área de atuação e traz como um dos elementos constitutivos o currículo. Por sua vez, o 

currículo é concebido como “um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural, 

fundamentado nos referenciais socioantropológicos, psicológicos, epistemológicos e 

pedagógicos em consonância com o perfil do egresso previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais” (BRASIL, 2006). Nesse importante documento de organização acadêmica estão 

presentes: conhecimentos e saberes considerados necessários à formação das competências 

estabelecidas a partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário; 
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bibliografias básica e complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais; 

serviços administrativos; serviços de laboratórios; e infraestrutura de apoio ao pleno 

funcionamento do curso (BRASIL, 2006). 

 

3.1 Licenciatura em Física 

 

O curso de licenciatura em Física teve inicio no ano de 2010. Segundo consta no 

Projeto Pedagógico do Curso (IFNMG, 2010b), a licenciatura em Física tem como objetivo 

formar profissionais para o exercício do magistério em Física, principalmente na educação 

básica: Ensino Médio. Além disso, espera-se formar cidadãos atuantes na promoção da 

ciência e tecnologia, e capazes de ajudar na redução da desigualdade social brasileira.  

Busca-se nesse curso o perfil profissional do “Físico Educador”, profissional que deve 

dedicar-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber científico em diferentes 

instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, seja através de novas 

formas de educação científica, como vídeos, software, ou outros meios de comunicação.  

O currículo do curso deve propiciar aos alunos oportunidades de vivenciarem 

situações de aprendizagem que os possibilitem a desenvolver competências e habilidades que 

lhes permitam ao final do curso, entre outras coisas, “utilizar os diversos recursos da 

informática, dispondo de noções de linguagem computacional” (IFNMG, 2010b, p. 16) e 

“utilizar tecnologias de informação e comunicação nas práticas educativas, integrando o 

conhecimento científico ao processo de aprendizagem” (IFNMG, 2010b, p. 16). 

No tocante ao Estágio Curricular Supervisionado, o Projeto Pedagógico do Curso 

(IFNMG, 2010b) assinala que a prática docente deve estar voltada para o desenvolvimento de 

competências, e não mais estar centrada apenas no binômio aluno-professor, necessitando da 

atuação de outros atores, novas interlocuções. O Projeto Pedagógico do Curso (IFNMG, 

2010b) aponta também a necessidade de colocar as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no cerne do processo educativo, mediando as relações que ocorrem no 

desenvolvimento da aula, ou seja, ampliando o espaço físico da aula, não se restringindo à 

sala de aula, para que o conhecimento se construa de múltiplas formas. 

Ao analisar a matriz curricular do curso, encontramos 8 (oito) disciplinas que fazem 

menção às TIC, conforme apresentado no Quadro 3. 
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Disciplina: Introdução à Informática 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 1º período – Núcleo Instrumental 

Ementa: Utilização das ferramentas de automação de escritório do pacote BrOffice: 

Writer (editor de textos); Calc (planilha eletrônica) Impress (apresentações multimídia); 

Draw (diagramas e ilustrações 3D); Math (editor de fórmulas matemáticas); Base 

(manipulação de bancos de dados). Introdução aos principais conceitos relacionados ao 

uso da Internet. 

Disciplina: Didática I  

Carga horária: 40h/a 

Período/Núcleo: 4º período – Núcleo Pedagógico 

Ementa: Os fundamentos e a ação docente nas diferentes tendências pedagógicas. 

Introdução à Didática: objeto de estudo, histórico e concepções. Relações conteúdo-

método, teoria-prática, escola-sociedade, professor-aluno. O enfoque tecnicista e sua 

reapropriação contemporânea. 

Técnicas de ensino: aulas expositivas, aulas experimentais em laboratório. Recursos 

audiovisuais.  

Disciplina: Métodos Numéricos 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 4º período – Núcleo Instrumental 

Ementa: Uso de softwares livres e de pacotes específicos para a obtenção dos zeros de 

funções, resolução de sistemas lineares, integração numérica, interpolação e regressão 

linear, ajuste de funções e solução de equações diferenciais.  

Disciplina: Prática Pedagógica IV – Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Mecânica 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 4º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos desenvolvidos na disciplina 

ao conteúdo temático de Mecânica no Ensino Médio a partir dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Elaboração de uma Unidade de Ensino para o nível médio, incluindo 

seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagens, estratégias e atividades 

de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados 

(textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais).  
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Disciplina: Prática pedagógica V – Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Oscilações, Ondas e Termodinâmica 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 5º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos desenvolvidos na disciplina 

ao conteúdo temático de oscilações, ondas e termodinâmica no Ensino Médio a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma Unidade de Ensino para o 

nível médio, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagens, 

estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos 

pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais).  

Disciplina: Prática pedagógica VI – Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de Ótica 

e Astronomia 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 6º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos desenvolvidos na disciplina 

ao conteúdo temático de ótica e Astronomia no Ensino Médio a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma Unidade de Ensino para o nível 

médio, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagens, 

estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos 

pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais).  

Disciplina: Prática pedagógica VII – Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Eletromagnetismo 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 7º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos desenvolvidos na disciplina 

ao conteúdo temático de eletromagnetismo no Ensino Médio a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma Unidade de Ensino para o nível 

médio, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagens, 

estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos 

pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Prática pedagógica VIII – Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Física Moderna 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 8º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos desenvolvidos na disciplina 

ao conteúdo temático de Física Moderna no Ensino Médio a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma Unidade de Ensino para o nível 

médio, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagens, 

estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos 

pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais).  

Quadro 3: Disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Física 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010b) 
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Do quadro 3 depreende-se que há uma significativa quantidade de disciplinas que 

fazem menção às TIC como componente de suas respectivas ementas, o que somado à citação 

das TIC nos objetivos do curso, no perfil profissional do egresso e em aspectos relacionados 

ao estágio curricular obrigatório e à prática docente, resulta no entendimento de que as TIC 

são consideradas como elemento relevante no processo de formação de professores do curso 

de Licenciatura em Física.   

 

 

Gráfico 1: Distribuição das disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Física 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010b) 

  

Através do gráfico 1, é possível verificar dentre o total de 8 (oito) disciplinas 

elencadas, a maioria pertence ao núcleo de Prática Pedagógica, seguidas pelas disciplinas 

pertencentes ao Núcleo Instrumental e ao Núcleo Pedagógico e que nenhuma delas pertence 

ao núcleo específico. 

 

3.2 Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas teve inicio no ano de 2010, e segundo 

consta no Projeto Pedagógico do Curso (IFNMG, 2010a), a licenciatura em Ciências 

Biológicas tem por objetivo formar e qualificar profissionais, para os diversos setores desta 

área de conhecimento, para a atuarem no ensino, pesquisa, principalmente na Educação 

Básica, realizando pesquisa aplicada e promovendo o desenvolvimento tecnológico de novos 

processos, produtos e serviços, buscando assim, novas técnicas que levem a solução dos 

problemas ligados ao desenvolvimento das atividades biológicas, e consequentemente da 
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educação em ciências, visando aumentar uma estreita articulação com os setores educacionais 

e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional. 

Merece destaque o último objetivo específico do referido curso, que é de “promover a 

apropriação de novas tecnologias educacionais na educação científica, de modo que os futuros 

professores possuam uma compreensão dos processos de produção e uso destas tecnologias, 

reconhecendo seu potencial e suas limitações”. (IFNMG, 2010a, p. 13). 

O curso de Licenciatura em Biologia, em seus diferentes momentos, irá propiciar aos 

alunos oportunidades de vivenciarem situações de aprendizagem de maneira a construir um 

perfil profissional adequado à formação de professores para a educação básica, e também 

compatível com a possibilidade de atuação na educação profissional, principalmente no caso 

do ensino médio integrado. O quadro 4 elenca os elementos abordados no perfil profissional 

do egresso que possuem ligação direta com as TIC. 

 

Aplicar novas tecnologias em atendimento à dinâmica do mundo contemporâneo, tendo 

sempre presente à reflexão acerca dos riscos e benefícios das práticas científico 

tecnológicas.  

Ter autonomia para atualização, (re) construção, divulgação e aprofundamento contínuos 

de seus conhecimentos científico, tecnológico e humanístico. 

Desenvolver procedimentos metodológicos adequados à utilização de tecnologias 

aplicadas ao processo de construção de conhecimento e de ambientes de aprendizagem. 

Estar alicerçado em bases científicas, nos conceitos e princípios das ciências da natureza, 

da matemática e das ciências humanas, presentes nas tecnologias e que fundamentam suas 

opções estéticas e éticas e seu campo de atuação. 

Ser capaz de compreender, de forma reflexiva e crítica, o mundo do trabalho, seus objetos 

e sistemas tecnológicos, e as motivações e interferências das organizações sociais pelas 

quais e para as quais estes objetos e sistemas foram criados e existem.  

Analisar a evolução do mundo natural e social do ponto de vista das relações humanas 

com o progresso tecnológico, assim como os produtos e processos tecnológicos são 

concebidos, fabricados e como podem ser utilizados. 

Saber desenvolver comportamentos proativos e socialmente responsáveis com relação à 

produção, distribuição e consumo da tecnologia. 

Dialogar sobre métodos de trabalho dos ambientes tecnológicos e das organizações de 

trabalho. 

Quadro 4: Presença das TIC no perfil profissional do egresso do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010a) 
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No tocante ao Estágio Curricular Supervisionado, o Projeto Pedagógico do Curso 

(IFNMG, 2010a) assinala que a prática docente deve estar voltada para o desenvolvimento de 

competências, e não mais estar centrada apenas no binômio aluno-professor, necessitando da 

atuação de outros atores, novas interlocuções. Aponta a necessidade de colocar as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no cerne do processo educativo, mediando as 

relações que ocorrem no desenvolvimento da aula, ou seja, ampliando o espaço físico da aula 

para que não se restrinja apenas à sala de aula, mas que possibilite que conhecimento se 

construa de múltiplas formas. 

Ao analisar a matriz curricular do curso, encontramos 7 (sete) disciplinas que fazem 

menção às TIC, conforme apresentado no Quadro 5. 

 

Disciplina: Introdução a Informática 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 1º período – Núcleo Instrumental 

Ementa: Utilização das ferramentas de automação de escritório do pacote BrOffice: 

Writer (editor de textos); Calc (planilha eletrônica) Impress (apresentações multimídia); 

Draw (diagramas e ilustrações 3D); Math (editor de fórmulas matemáticas); Base 

(manipulação de bancos de dados). Introdução aos principais conceitos relacionados ao 

uso da Internet. 

Disciplina: Prática Pedagógica IV: Laboratório de Microbiologia 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 4º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

de microbiologia; aplicáveis no ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, 

organização de temas e conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de 

ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados 

(textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Didática I 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 4º período – Núcleo Pedagógico 

Ementa: Os fundamentos e a ação docente nas diferentes tendências pedagógicas. 

Introdução à Didática: objeto de estudo, histórico e concepções. Relações conteúdo-

método, teoria-prática, escola-sociedade, professor-aluno. O enfoque tecnicista e sua 

reapropriação contemporânea. Técnicas de ensino: aulas expositivas, aulas experimentais 

em laboratório. Recursos audiovisuais. 
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Disciplina: Prática Pedagógica V: Laboratório de Evolução 

Carga Horária Total: 40  

Período/Núcleo: 5º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

de Evolução; aplicáveis no ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, 

organização de temas e conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de 

ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados 

(textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Tecnologias no Ensino de Biologia  

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 6º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Conhecimentos básicos das tecnologias aplicadas no Ensino de Ciências e 

Biologia. Como utilizar as tecnologias (vídeos educativos, filmes, documentários, jogos, 

softwares específicos) na escola. Conhecimento, avaliação e uso de multimídia. O uso 

didático da internet. Repositórios e objetos aprendizagem como possibilidades 

pedagógicas para o ensino de Ciências e biologia. 

Disciplina: Prática Pedagógica VII: Laboratório de Genética 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 7º período – Prática Pedagógica 

Ementa Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

de genética, aplicáveis no ensino médio, partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). 

Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, organização de temas e 

conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de ensino, e a preparação, 

seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, 

experimentais e computacionais). 

Disciplina: Prática Pedagógica VIII: Laboratório de Ecologia 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 8º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

de Ecologia; aplicáveis no ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, organização de temas e 

conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de ensino, e a preparação, 

seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, 

experimentais e computacionais). 

Quadro 5: Disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Ciências Biológicas  

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010a) 
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Tal como se analisa a quadro de disciplinas do curso de Física, o quadro 5 também 

evidencia a existência de uma significativa quantidade de disciplinas que fazem menção às 

TIC como componente de suas respectivas ementas. Além disso, houve citação das TIC nos 

objetivos do curso, no perfil profissional do egresso e em aspectos relacionados ao estágio 

curricular obrigatório e à prática docente, o que resulta no entendimento de que as TIC são 

consideradas elementos relevantes no processo de formação de professores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas.  

 

 

Gráfico 2: Distribuição das disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Ciências Biológicas 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010a) 

 

Através do gráfico 2, é possível verificar a predominância das disciplinas pertencentes 

ao núcleo de Prática Pedagógica, já que dentre as 7 (sete) disciplinas elencadas, 5 (cinco) 

delas pertencem ao referido núcleo, uma pertence ao Núcleo Instrumental e outra pertence ao 

Núcleo Pedagógico, ao passo que nenhuma delas pertence ao Núcleo Específico. 

 

3.3 Licenciatura em Matemática 

 

O curso de licenciatura em Matemática teve inicio no ano de 2010 e, segundo consta 

no Projeto Pedagógico do Curso (IFNMG, 2010c), tem por objetivo formar professores para o 

exercício do magistério na Educação Básica (segunda fase do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) em Matemática.  O projeto toma como referencial o entendimento de que o estudo da 

Matemática deve refletir sua natureza dinâmica, articulada, histórica e acima de tudo não 
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neutra; as novas exigências do mundo de hoje, decorrentes dos avanços das Ciências e das 

Tecnologias; os aspectos legais; os Parâmetros Curriculares; e a dimensão da transversalidade 

dos saberes que envolvem as ciências, marca do ideário pedagógico contemporâneo. 

As alterações que estão ocorrendo na Educação Brasileira apontam para uma 

estruturação curricular flexível e focada não apenas nos conteúdos, mas também no 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam aos educandos, numa 

perspectiva crítica, buscarem alternativas que lhes possibilitem tanto se manterem inseridos 

no sistema produtivo que se encontra em constante reestruturação frente aos avanços 

tecnológicos acelerados, principalmente nas últimas décadas, como também lhes oportunizar 

ultrapassar a crise da atualidade com autonomia e espírito investigativo. Um sólido 

conhecimento matemático é imprescindível para o professor, porém, as atividades das 

diversas disciplinas deverão contemplar, paralelamente ao conteúdo específico, metodologias 

e uso de tecnologias que possam auxiliar o futuro professor a ter um bom desempenho no 

exercício da profissão, tornando-o capaz de ajudar seus alunos a serem também agentes de sua 

formação (IFNMG, 2010c). 

O processo de formação do professor no decorrer do Curso de Licenciatura em 

Matemática, em seus diferentes momentos, deve propiciar aos alunos oportunidades de 

vivenciarem situações de aprendizagem que os possibilitem a desenvolver algumas 

competências e habilidades para o uso das TIC, elencadas no quadro 6. 

 

Apresentar domínio de saberes necessários à compreensão das tecnologias em 

atendimento à dinâmica do mundo contemporâneo. 

Reconhecer a importância da Matemática na descrição e explicação dos fenômenos 

naturais, dos processos naturais e dos equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, 

teorias e princípios científicos gerais. 

Desenvolver autonomia para atualização, (re) construção, divulgação e aprofundamento 

contínuo de seus conhecimentos (científico, tecnológico e humanístico). 

Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação nas práticas educativas, integrando o 

conhecimento científico ao processo de aprendizagem. 

Quadro 6: Presença das TIC no perfil profissional do egresso do Curso de Licenciatura em Matemática 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010c) 

 

No tocante ao Estágio Curricular Supervisionado, o Projeto Pedagógico do Curso 

(IFNMG, 2010c) assinala que a prática docente deve estar voltada para o desenvolvimento de 
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competências, e não mais estar centrada apenas no binômio aluno-professor, necessitando da 

atuação de outros atores, novas interlocuções. Aponta a necessidade de colocar as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no cerne do processo educativo, mediando as 

relações que ocorrem no desenvolvimento da aula, ou seja, ampliando o espaço físico da aula, 

não se restringindo à sala de aula, para que o conhecimento se construa de múltiplas formas. 

Ao analisar a matriz curricular do curso, encontramos 3 (três) disciplinas que fazem 

menção às TIC, conforme apresentado no Quadro 7. 

Disciplina: Introdução à Informática 

Carga horária: 40 h/a  

Período/Núcleo: 1º período – Núcleo Instrumental 

Ementa: Utilização das ferramentas de automação de escritório do pacote BrOffice: 

Writer (editor de textos); Calc (planilha eletrônica) Impress (apresentações multimídia); 

Draw (diagramas e ilustrações 3D); Math (editor de fórmulas matemáticas); Base 

(manipulação de bancos de dados). Introdução aos principais conceitos relacionados ao 

uso da Internet. 

Disciplina: Didática I 

Carga Horária Total: 40 

Período/Núcleo: 4º período – Núcleo Pedagógico 

Ementa: Os fundamentos e a ação docente nas diferentes tendências pedagógicas. 

Introdução à Didática: objeto de estudo, histórico e concepções. Relações conteúdo-

método, teoria-prática, escola-sociedade, professor-aluno. O enfoque tecnicista e sua 

reapropriação contemporânea. Técnicas de ensino: aulas expositivas, aulas experimentais 

em laboratório. Recursos audiovisuais. 

Disciplina: (LEM II) Laboratório de Educação Matemática II 

Carga horária: 40h/a  

Período/Núcleo: 6º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Ambientes informatizados de aprendizagem: concepções de conhecimento, 

prática pedagógica e a utilização do computador no processo de ensino e aprendizagem. 

As tecnologias da inteligência, os três tempos do espírito: a oralidade, a escrita e a 

informática. Didática e o computador: o professor informatizado. Ambientes 

informatizados de aprendizagem: metodologia de produção de software educativo; 

avaliação de software educativo. Informática e Educação Matemática: implicações para a 

prática docente; interação à distância; mediação pedagógica e o uso da tecnologia. O papel 

das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) na educação atual. Políticas 

públicas para Informática Educativa. 

Quadro 7: Disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Matemática  

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010c) 

O quadro 7 registra uma quantidade um menor de disciplinas cujas ementas 

apresentam conteúdos voltados para as TIC se comparada à quantidade encontrada nos cursos 
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de Física e de Ciências Biológicas. Não obstante, é possível verificar a presença das TIC nos 

objetivos do curso, no perfil profissional do egresso e em aspectos relacionados ao estágio 

curricular obrigatório e à prática docente. Dessa maneira, assim como nos cursos abordados 

anteriormente, as TIC podem ser consideradas elementos importantes no currículo do Curso 

de Licenciatura em Matemática.  

 

 

Gráfico 3: Distribuição das disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Matemática 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010c) 

 

Conforme mostrado no gráfico 3, das 3 (três) disciplinas elencadas, uma pertence ao 

núcleo de Prática Pedagógica, outra pertence ao Núcleo Instrumental e a terceira pertence ao 

Núcleo Pedagógico. 

 

3.4 Licenciatura em Química 

 

O curso de licenciatura em Química teve inicio no ano de 2010 e de acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso (IFNMG, 2010d), tem por objetivo formar e qualificar 

profissionais para os diversos setores desta área de conhecimento de modo que  atuem no 

ensino, pesquisa, e principalmente na Educação Básica, realizando pesquisa aplicada e 

promovendo o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, 

buscando assim, novas técnicas que levem a solução dos problemas ligados ao 

desenvolvimento das atividades químicas, e consequentemente da educação em química, 
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visando aumentar uma estreita articulação com os setores educacionais e a sociedade, 

especialmente de abrangência local e regional. 

A compreensão dos conceitos e objetos da Química exige dos docentes o 

aprofundamento teórico-prático e domínio das novas tecnologias educacionais que facilitam a 

compreensão do conhecimento a ser ensinado bem como sua efetiva transposição didática. 

Assim, é necessária uma postura teórico-prática que evite a reprodução fragmentada dos 

conteúdos, mas que faça emergir a pesquisa como princípio educativo, como postura 

emergente na sala de aula. A proposta é qualificar a prática docente ao lidar com o ensino e 

aprendizagem de conteúdos da educação básica no campo da Química, numa relação de 

horizontalidade quanto ao processo de produção científica, oportunizando assim a 

investigação em vários contextos em que o objeto de estudo se apresenta em suas relações 

múltiplas, cujas práticas se processarão através de atividades interdisciplinares, 

transdiciplinares e multidisciplinares. (IFNMG, 2010d) 

O curso de Licenciatura em Química, em seus diferentes momentos, deverá propiciar 

aos alunos oportunidades de vivenciarem situações de aprendizagem de maneira a construir 

um perfil profissional adequado à formação de professores para a educação básica, e também 

compatível com a possibilidade de atuação na educação profissional, principalmente no caso 

do ensino médio integrado. O quadro 8 elenca os elementos abordados no perfil profissional 

do egresso que possuem ligação direta com as TIC.  

 

Aplicar novas tecnologias em atendimento à dinâmica do mundo contemporâneo, tendo 

sempre presente à reflexão acerca dos riscos e benefícios das práticas científico 

tecnológicas. 

Ter autonomia para atualização, (re) construção, divulgação e aprofundamento contínuos 

de seus conhecimentos científico, tecnológico e humanístico. 

Desenvolver procedimentos metodológicos adequados à utilização de tecnologias 

aplicadas ao processo de construção de conhecimento e de ambientes de aprendizagem. 

Dialogar sobre métodos de trabalho dos ambientes tecnológicos e das organizações de 

trabalho. 

Quadro 8: Presença das TIC no perfil profissional do egresso do Curso de Licenciatura em Química 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010d) 

 

No tocante ao Estágio Curricular Supervisionado, o Projeto Pedagógico do Curso 

(IFNMG, 2010d) assinala que a prática docente deve estar voltada para o desenvolvimento de 
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competências, e não mais estar centrada apenas no binômio aluno-professor, necessitando da 

atuação de outros atores, novas interlocuções. Aponta a necessidade de colocar as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no cerne do processo educativo, mediando as 

relações que ocorrem no desenvolvimento da aula, ou seja, ampliando o espaço físico da aula, 

não se restringindo à sala de aula, para que o conhecimento se construa de múltiplas formas. 

Ao analisar a matriz curricular do curso, encontramos 7 (sete) disciplinas que fazem 

menção às TIC, conforme apresentado no Quadro 9. 

Disciplina: Introdução à Informática 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 1º período – Núcleo Instrumental 

Ementa: Utilização das ferramentas de automação de escritório do pacote BrOffice: 

Writer (editor de textos); Calc (planilha eletrônica) Impress (apresentações multimídia); 

Draw (diagramas e ilustrações 3D); Math (editor de fórmulas matemáticas); Base 

(manipulação de bancos de dados). Introdução aos principais conceitos relacionados ao 

uso da Internet. 

Disciplina: Didática I 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 4º período – Núcleo Pedagógico 

Ementa: Os fundamentos e a ação docente nas diferentes tendências pedagógicas. 

Introdução à Didática: objeto de estudo, histórico e concepções. Relações conteúdo-

método, teoria-prática, escola-sociedade, professor aluno. O enfoque tecnicista e sua 

reapropriação contemporânea.  

Técnicas de ensino: aulas expositivas, aulas experimentais em laboratório. Recursos 

audiovisuais. 

Disciplina: Prática Pedagógica IV: Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino dos 

Modelos Atômicos 

Carga horária: 40 h/a  

Período/Núcleo: 4º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina. 

Planejamento e Prática Pedagógica aos conteúdos de modelos atômicos; aplicáveis no 

ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, organização de temas e 

conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de ensino, e a preparação, 

seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, 

experimentais e computacionais). 
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Disciplina: Prática Pedagógica V: Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Termoquímica e Transformações Químicas 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 5º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

Planejamento e Prática Pedagógica ao estudo da Termoquímica e Transformações 

Químicas; aplicáveis no ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, organização 

de temas e conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de ensino, e a 

preparação, seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados (textuais, visuais, 

práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Prática Pedagógica VI: Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Equilíbrio Químico e Modelo Cinético Molecular 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 6º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

Planejamento e Prática Pedagógica ao conteúdo de Equilíbrio químico e Modelo Cinético 

Molecular das partículas; aplicáveis no ensino fundamental e médio, partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma unidade de ensino, incluindo seleção, 

organização de temas e conteúdos, formas de abordagem, estratégias e atividades de 

ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos pedagógicos diversificados 

(textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Prática Pedagógica VII: Laboratório de Recursos Didáticos – Ensino de 

Eletroquímica 

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 7º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

Planejamento e Prática Pedagógica ao conteúdo de eletroquímica, aplicáveis no ensino 

médio, partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma unidade 

de ensino, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de abordagem, 

estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de recursos 

pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e computacionais). 

Disciplina: Prática Pedagógica VIII: Laboratório de Recursos Didáticos V – Ensino das 

Funções Orgânicas  

Carga horária: 40 h/a 

Período/Núcleo: 8º período – Prática Pedagógica 

Ementa: Aplicação dos fundamentos teóricos metodológicos desenvolvidos na disciplina 

Planejamento e Prática Pedagógica ao conteúdo de Funções Orgânicas; aplicáveis no 

ensino médio, partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Elaboração de uma 

unidade de ensino, incluindo seleção, organização de temas e conteúdos, formas de 

abordagem, estratégias e atividades de ensino, e a preparação, seleção e adaptação de 

recursos pedagógicos diversificados (textuais, visuais, práticos, experimentais e 

computacionais). 

Quadro 9: Disciplinas relacionadas às TIC da Licenciatura em Química  

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010d) 
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Como ocorreu na análise dos currículos dos demais cursos, as disciplinas do curso de 

Licenciatura em Química também registram a existência de uma preocupação com as TIC 

como componente pertinente à formação de professores desta área do conhecimento, fato que 

se comprova através do quadro 9, dos objetivos do curso, do perfil profissional do egresso e 

dos aspectos relacionados ao estágio curricular obrigatório e à prática docente. O gráfico 4 

destaca a predominância das disciplinas do núcleo de Prática Pedagógica em relação às 

disciplinas dos demais núcleos. Dentre o total de 7 (sete) disciplinas elencadas, 5 (cinco) 

pertencem ao núcleo de Prática Pedagógica, uma pertence ao Núcleo Instrumental, uma 

pertence ao Núcleo Pedagógico e nenhuma delas pertence ao Núcleo Específico. 

 

 

Gráfico 4: Distribuição das disciplinas relacionadas às TIC na Licenciatura em Química 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2010d) 

 

Ao comparar a abordagem que os currículos dos cursos de licenciatura do IFNMG 

adotam em relação às TIC, podemos perceber inúmeras semelhanças, que podem ser 

explicadas pelo fato dos projetos pedagógicos terem sido elaborados no mesmo ano e 

contarem com membros em comum nas equipes organizadoras.  

É possível afirmar que há intencionalidade de conduzir os egressos dos cursos de 

licenciatura ao uso competente das TIC para o aprimoramento da prática pedagógica, em 

atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial em Nível Superior e 

para a Formação Continuada (BRASIL, 2015, art. 5º, inc. VI). Tal intenção fica clara pela 

menção às TIC que os projetos pedagógicos trazem nos objetivos do curso, no perfil 

profissional do egresso, e nas disciplinas da matriz curricular (notadamente aquelas 
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pertencentes ao núcleo de prática docente). Por esse motivo é possível afirmar também que há 

consonância com outra disposição da legislação supracitada, no que se refere a possuir 

“projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos específicos da área 

de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das tecnologias” (BRASIL, 2015, art. 

11º, inciso V, grifo nosso). 

A despeito de todas essas afirmações e inferências baseadas nos currículos dos cursos 

de licenciatura do IFNMG, é preciso verificar como essa intencionalidade de formação para o 

uso das TIC de concretiza na dinâmica da sala de aula. Para tanto, passaremos, nos próximos 

capítulos a abordar a visão que professores e estudantes têm desse processo. 
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4 A VISÃO DOS PROFESSORES 

 

Os professores atuantes nos cursos de licenciatura, enquanto formadores de futuros 

professores, tem papel fundamental na disseminação do uso das TIC como forma de alterar as 

formas tradicionais de aprender e ensinar, trazendo melhorias significativas para o campo da 

educação. Considerando a perspectiva de professores, que trabalham na linha de frente na sala 

de aula, é possível conhecer os processos de transformação que realizam em sua prática 

diária. A postura que assumem frente às novas tecnologias tem o poder tanto de incentivar 

quanto de desencorajar seus alunos a usá-las. Considerar o professor como peça fundamental 

na compreensão dessas mudanças implica em descobrir e compreender aquilo que facilita ou 

dificultam esses processos. 

Eugênio e França (2013) acreditam que em se tratando da formação de professores, o 

grande desafio é ultrapassar obstáculos como a falta de recursos pessoais e de infraestrutura 

de trabalho para aprender e praticar, a resistência à mudança de postura, indisponibilidade de 

horários para estudar, equívocos nos cursos de formação que dão ênfase ao funcionamento 

operacional da máquina e na preparação para o uso dos softwares. 

Nesse sentido, analisamos como os professores que lecionam nos cursos de 

licenciatura do IFNMG - campus Salinas inserem as TIC em sua prática pedagógica, de modo 

ensinar os seus alunos a também utilizar as TIC em sala de aula quando ingressarem na 

carreira docente. Os resultados foram obtidos a partir da aplicação de questionários e a 

pesquisa contou com a participação de quatro professores, cada qual atuante em um curso 

distinto. O questionário aplicado aos professores é constituído por 10 (dez) questões, sendo 6 

(seis) delas abertas, 3 (três) questões e 1(uma) questão na qual apesar de dada uma lista para 

que escolhessem uma das opções apresentadas (característica das questões fechadas), foi 

pedido para que comentassem a escolha (característica das questões abertas). O critério 

utilizado para a escolha dos sujeitos foi o fato de lecionarem no curso desde sua implantação 

ou estar a mais tempo lecionando no curso. No quadro 10 identificamos cada um dos 

professores participantes quanto ao curso de atuação, formação, tempo de serviço no IFNMG, 

tempo de atuação no curso, tempo de magistério e tempo de atuação na formação de 

professores. 
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Professor Curso em 

que atua 

Formação Tempo de 

serviço no 

IFNMG 

Tempo de 

atuação no 

curso 

Tempo de 

magistério 

Tempo de 

atuação na 

formação de 

professores 

Professor 1 Física Bacharelado 6 anos 6 anos 10 anos 6 anos 

Professor 2 Ciências 

Biológicas 

Bacharelado 1,5 anos 1,5 anos 3 anos 3 anos 

Professor 3 Matemática Licenciatura 6 anos 6 anos 17 anos 6 anos 

Professor 4 Química Licenciatura 

e 

Bacharelado 

5,6 anos 5,6 anos 9 anos 5,6 anos 

Quadro 10: Identificação dos professores participantes da pesquisa  

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Além das informações sobre a formação dos professores mostradas no quadro 10, é 

importante mencionar também a titulação de cada um deles. O professor 1, além de ter 

cursado Bacharelado em Física, é Mestre em Física Aplicada. O professor 2 cursou 

Bacharelado em Ciências Biológicas; Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em 

Entomologia. O professor 3 cursou Licenciatura Plena em Matemática e Mestrado 

Profissional em Matemática (PROFMAT). E o professor 4, por sua vez, cursou Licenciatura e 

Bacharelado em Química e Mestrado em Físico Química – Eletroquímica. Ressaltamos aqui a 

formação linear de muitos dos professores, isto é, que na pós-graduação permaneceram na sua 

área de formação inicial e também ressaltamos o fato de entre quatro professores participantes 

da pesquisa, dois deles possuírem formação inicial em nível de licenciatura. 

Para que os professores sejam capazes de incluir em suas práticas pedagógicas a 

utilização de tecnologias, faz-se necessário que primeiro tenham acesso facilitado a elas para 

que possam explorar as mais diversas possibilidades de diálogo entre as propostas 

desenvolvidas em sala de aula e as contribuições que as TIC possibilitam. Eugênio e França 

(2013) chamam atenção para o fato de nem todos os professores possuírem computador em 

casa e que, além disso, o acesso à internet ainda é bastante limitado, principalmente no que se 

diz respeito à internet banda larga. 

Os quatro professores afirmam possuir computador em casa e quando perguntados 

quanto à frequência em que o utilizam, três deles responderam que utilizam sempre, enquanto 

um deles respondeu que utiliza às vezes. Dentre os recursos tecnológicos que mais utilizam, 
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os professores citaram celular/smartphone e computador/notebook, seguidos de maneira 

menos expressiva por: tablet, internet, vídeo game, televisão, impressora, computador e 

aparelho de DVD (Digital Versatile Disc – Disco Versátil Digital), conforme mostrado no 

gráfico 5. 

 

Não obstante a utilização cotidiana desses recursos tecnológicos, que é um processo 

importante de treinamento, buscamos verificar também verificar a utilização das TIC sob o 

âmbito laboral e quando perguntados sobre a frequência que utilizam o computador para 

preparação das aulas, todos os professores responderam que sempre utilizam. 

A seguir, analisaremos de maneira mais aprofundada as respostas dos professores em 

relação a vários aspectos relacionados às TIC e à educação. 

 

4.1 Infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação na instituição 

 

Para que as TIC sejam de fato incorporadas em sala de aula, é preciso que as 

instituições escolares possuam boa infraestrutura que possibilite a disponibilidade dessas 

tecnologias. Os professores foram solicitados a avaliar a infraestrutura de TIC na instituição, 

dizendo quais das tecnologias são encontradas no campus e se o acesso a elas é facilitado. 

O professor 1 relata que praticamente todas as salas de aula possuem projetores 

multimídia disponíveis para utilização, mas que a internet do campus é um problema, já que 

não chega à sala de aula. Ao que o professor 2 alega que infraestrutura de tecnologia de 
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Gráfico 5: Utilização dos recursos tecnológicos pelos professores 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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informação do campus é bastante limitada e o professor 4 alerta que há muito que melhorar, 

pois se tem acesso a algumas tecnologias, contudo ainda é muito pouco. 

Por sua vez, o professor 3 afirma que o campus possui diversos laboratórios de 

informática e que o curso de Matemática, em que atua, possui inclusive laboratório próprio. 

Por conseguinte, considera que o acesso aos laboratórios é facilitado. Entretanto, notifica que 

há dificuldades em relação à internet, que classifica como lenta e insuficiente para a demanda 

atual do campus.  

Apesar de indispensável, uma boa infraestrutura de tecnologias de informação e 

comunicação, por si só, não garante a melhoria da qualidade da educação, pois não são 

suficientes para persuadir os professores a explorar esses recursos como ferramenta didática e 

garantir a interação das propostas do currículo escolar com as práticas de ensino. É preciso 

conhecimento para utilizá-las e explorá-las de maneira adequada. Concordamos com Bonilla 

(2004, p.3) que 

[...] não basta a universalização do acesso às tecnologias. Esta é uma 

condição necessária mas insuficiente. É preciso investir na democratização 

do uso, ou seja, na participação efetiva da população, de forma que tenham a 

capacidade não só de usar e manejar o novo meio, mas também de aprender, 

prover serviços, informações e conhecimentos, articular redes de produção 

que permitirão e potencializarão a emergência do novo, a proposição, a 

efervescência da diversidade. 

 

Dessa maneira, é latente a preocupação com a melhoria da infraestrutura de 

tecnologias de informação e comunicação do campus, não dispensando porém uma boa 

formação para que essa infraestrutura seja aproveitada da melhor maneira possível, trazendo 

benefícios para os professores em suas práticas pedagógicas e refletindo por consequência na 

aprendizagem de seus estudantes. 

 

4.2 Capacidade de utilização do computador 

 

Corroborando com o que foi exposto no tópico anterior, ao se abordar questões 

relacionadas à tecnologia na educação, Gabriel (2013) afirma que geralmente o foco é em 

inclusão digital, verificando quais sistemas e equipamentos disponibilizar, mas que não 

adianta discutir ferramentas sem capacitar o seu uso. Para que a utilização de ferramentas 

tecnológicas em sala de aula de maneira satisfatória, é preciso que o professor tenha domínio 

das mesmas, se sinta seguro em utilizá-las e se sinta capaz de ensinar aos seus alunos.  
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Partindo desse pressuposto, os professores foram questionados sobre como classificam 

sua capacidade de utilização do computador. Foram-lhes dadas cinco opções de resposta: 

excelente, muito bom, bom, regular e ruim e, em seguida foram solicitados a comentar suas 

respostas. 

O professor 1 classifica sua capacidade de utilização do computador como excelente e 

afirma ter habilidade para manusear o sistema operacional, editores de texto e planilhas 

eletrônicas, além de ser capaz de solucionar possíveis problemas. 

O professor 2 classifica como muito boa a sua capacidade de utilização do 

computador, uma vez que se sente capaz de utilizar todas as ferramentas que necessita. Neste 

mesmo sentido, o professor 3 também classifica como muito boa a sua capacidade de 

utilização do computador, assegurando que fez alguns cursos de computação básica e que 

utiliza rotineiramente diversos programas e softwares educacionais. 

Por sua vez, o professor 4 alega que sua capacidade de utilização do computador é 

boa, pois apesar de não ter domínio total da máquina, consegue utilizá-la com razoável 

performance. 

A partir das respostas dadas pelos professores, é perceptível que, apesar da variedade 

de níveis de capacitação para utilização do computador, todos eles são capazes de realizar as 

tarefas que lhes são necessárias no ambiente profissional. 

 

4.3 Presença de disciplinas voltadas à utilização das TIC na educação em sua formação 

 

Para além de um conhecimento simplesmente operacional das TIC, os professores 

precisam ser capazes de mobilizar esses conhecimentos em função de sua prática pedagógica, 

criando múltiplas formas de utilização e descobrindo como pode se beneficiar delas. 

Outrossim, Kenski (2006, p.78) afirma: 

 
Os professores treinados insuficientemente reproduzem com os 

computadores os mesmos procedimentos que estavam acostumados a 

realizar em sala de aula. As alterações são mínimas e o aproveitamento do 

novo meio é menos adequado. Os resultados são professores e alunos 

insatisfeitos e um sentimento de impossibilidade de usar esse recurso 

tecnológico. 
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Assim, buscamos entender como o professor adquiriu conhecimentos e habilidades de 

utilização desses recursos tecnológicos e cada um deles foi arguido se em sua trajetória 

formativa houve a presença de disciplinas voltadas à utilização das TIC na educação e que 

comentassem sobre o assunto. 

Os professores 1, 2 e 4 admitem a ausência de disciplinas voltadas para TICs na 

educação. O professor 1 afirma que quando se formou a internet não era tão acessível como 

hoje, mas que houve uma disciplina sobre computação e os conhecimentos aprendidos em tal 

disciplina também podem ser utilizados em sala de aula. Já professor 2 relata que houve uma 

disciplina de análises estatísticas utilizando software livre. Ao contrário, o professor 3 afirma 

que houve apenas uma disciplina de 40hrs e que a mesma não lhe trouxe conhecimentos 

suficientes. 

Notamos aqui a predominância do caráter operacional tratado anteriormente, já que 

nas trajetórias formativas dos professores entrevistados não se observou a presença de 

nenhuma disciplina que tratasse especificamente das TIC na educação. Coube então aos 

professores buscar outras fontes de conhecimento para que pudessem adaptá-los em sala de 

aula. 

 

4.4 Importância e vantagens da utilização das TIC em sala de aula 

 

Brito (2006) aponta para a necessidade de que o professor entenda a tecnologia como 

um instrumento de intervenção na construção de uma sociedade democrática, em oposição às 

tendências que a direcionem a uma visão tecnicista, à coisificação do saber e do ser humano, 

pois como afirma Gabriel (2013), o que importa não é a tecnologia em si, mas sim o que 

fazemos com ela e como ela pode melhorar as nossas vidas.  

Valente (1998, p.6-7) já chamava atenção para o fato de que: 

 

A mudança da função do computador como meio educacional acontece 

juntamente com um questionamento da função da escola e do papel do 

professor. A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de 

ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isto significa que o 

professor deve deixar de ser o repassador do conhecimento – o computador 

pode fazer isto e o faz mais eficientemente do que o professor – e passar a 

ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de 

desenvolvimento intelectual do aluno. 
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Nesse sentido, buscamos compreender qual a percepção do professor quanto à 

importância das TIC no processo educativo e quais as vantagens ele percebe na utilização dos 

recursos computacionais em suas aulas. 

 O professor 1 afirma que as TIC são muito importantes e que é necessário utilizar 

recursos com os quais os estudantes tem contato diário. Argumenta ainda que não há como 

negar que o mundo está cada dia mais conectado e que a aula tem que ser diferente, sendo as 

TIC uma forma de tornar a aula mais atrativa do que somente o professor falando. 

Para o professor 2, as TIC são essenciais para o processo ensino-aprendizagem, uma 

vez que desenvolvem os diferentes temas abordados em sala de aula de forma mais próxima e 

efetiva da realidade dos discentes, fazendo com que haja uma interação entre o currículo 

escolar e o cotidiano. 

O professor 3 defende que o uso das TIC no ensino é de grande importância e afirma 

que na Matemática, área em que atua, existem muitos softwares voltados para o ensino. Ele 

acredita que essas ferramentas facilitam a visualização, a representação gráfica e impõe 

dinamismo e agilidade às aulas. 

Por fim, o professor 4 afirma que nos dias atuais as TIC são muito importantes e que a 

tecnologia aproxima o aluno do conteúdo ministrado e auxilia a compreensão e a 

visualização. Dessa maneira, acredita que a tecnologia encurta caminhos, mas que em razão 

da pequena duração da aula, necessita de preparo para melhor aproveitamento.  

A partir desses relatos, fica clara a compreensão de que os professores participantes da 

pesquisa consideram que a inserção das TIC no processo educativo é muito importante e que 

conseguem enxergar várias contribuições para a melhoria da qualidade da educação.  

 

4.5 Emprego das TIC na prática pedagógica 

 

Com a chegada de novas tecnologias na escola, os professores se deparam com uma 

realidade que aponta para novos desafios para a comunidade escolar. Nesse novo cenário, o 

professor que desenvolvia sua ação pedagógica da maneira como havia sido preparado 

durante a vida acadêmica e de acordo com sua experiência em sala de aula agora tem diante 

de si uma situação que implica novas aprendizagens e mudanças na prática pedagógica. 
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Nessa senda, buscamos verificar como os professores de adaptaram a essas mudanças 

e como empregam as TIC de modo a ensinar e a incentivar seus alunos – futuros professores – 

a fazerem o uso das mesmas em função do processo de ensino e aprendizagem. 

O professor 1 afirma utilizar vídeos curtos de situações cotidianas vistas à luz da 

física, planilhas para registro de marcação de questões de uma metodologia chamada Peer 

Instruction
1
, animações como laboratório virtual (algumas não necessitam de acesso à internet 

para funcionar) e aplicativos de celular para fins educacionais.  

O professor 2, diz que ao lecionar a disciplina “Ecologia do semi-árido” solicitou aos 

alunos a construção de um site para informar e divulgar os biomas áridos da região. Cita 

também ter orientado um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) onde foi feita a construção 

de um aplicativo para informar a comunidade sobre a biologia do mosquito Aedes Aegypti. 

O professor 3 assegura incentivar rotineiramente a utilização das TIC e informa que 

praticamente em todas as suas aulas faz uso da tecnologia, seja com planilhas eletrônicas, 

editores de texto e de apresentação ou com uso de softwares matemáticos. Afirma ainda que 

em muitas aulas os alunos são conduzidos ao laboratório de informática para manusearem 

softwares matemáticos. 

O professor 4 relata que faz a utilização esporádica das TIC, e que isso ocorre no 

estudo de programas que auxiliam a apresentação de alguns conteúdos. Afirma ainda que seus 

alunos fazem a utilização de algumas tecnologias na apresentação de trabalhos, ocasião em 

que a utilização das mesmas é alvo de discussão em sala. 

Percebemos que seja no sentido de organização da aula, seja na melhor exposição dos 

conteúdos, os professores incluem o uso das TIC em sala de aula. Cabe salientar que fatores 

como domínio do professor na utilização de recursos tecnológicos, disponibilidade de 

infraestrutura propícia à incorporação dos mesmos em suas aulas e até mesmo especificidades 

das disciplinas que lecionam podem influenciar de maneira positiva ou negativa a adoção das 

TIC em sala de aula.  

 

 

 

                                                      

1
 Metodologia ativa criada nos anos 1990 pelo professor de física Eric Mazur da Universidade de Harvard, com 

intenção de promover a interação estudante-estudante em sala de aula, por meio de discussão de questões 

conceituais, e a partir destas enviar um feedback para o professor do nível de conhecimento.  
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4.6 Softwares educacionais utilizados em sala de aula 

 

Segundo o pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) e 

professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) José Armando Valente (1998), 

na educação o computador pode ser usado sob dois aspectos distintos: ensino de computação 

e ensino através do computador. O autor esclarece que no ensino de computação, o aluno usa 

o computador como objeto de estudo, já que a finalidade da utilização é a aquisição de 

conceitos computacionais tais quais os princípios de funcionamento do computador, noções 

de programação e implicações sociais do computador na sociedade. Para a temática do nosso 

estudo, interessa o segundo aspecto, sobre a qual passaremos a discorrer.  

O ensino pelo computador implica que o aluno utilize a máquina para adquirir 

conceitos sobre praticamente qualquer domínio. Através do software (o programa de 

computador que permite a interação homem-computador), o computador ensina o aluno, 

situação em que o computador assume o papel de máquina de ensinar e a abordagem 

educacional é a instrução auxiliada por computador. Esse tipo de abordagem tem origem nos 

métodos de instrução programada tradicionais, entretanto, no lugar do papel ou do livro, é 

usado o computador. Existem duas categorias de softwares que implementam essa 

abordagem: tutoriais e exercício-e-prática (“drill-and-practice”).  Além destes, existem dois 

outros tipo de softwares que ensinam: jogos educacionais e simulação, mas nesse caso a 

pedagogia utilizada é a exploração autodirigida ao invés da instrução explícita e direta. 

(VALENTE, 1998).  

Os professores foram arguidos quanto à utilização destes softwares educacionais em 

sala de aula e o professor 1 afirma utilizar o software Phet, que funciona como um laboratório 

virtual para demonstrar fenômenos da física e teorias que são trabalhados em sala de aula. Por 

sua vez, o professor 3 cita a utilização dos softwares Geogebra, Winplot e Mathematics no 

estudo de funções, edição e construção de gráficos, figuras tridimensionais, estudo de 

geometria, equações, vetores, integrais, dentre outros assuntos relacionados à matemática. 

Tendo em vista os tipos de softwares educacionais elencados por Valente (1998), os softwares 

citados pelos professores 1 e 3 (professores de física e matemática, respectivamente) 

caracterizam-se como softwares de simulação. 

Os professores 2 e 4 (professores de biologia e química, respectivamente) afirmam não 

fazer a utilização de softwares educacionais. O professor 4 justifica que na área na qual 
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trabalha os softwares já desenvolvidos precisam de muitas melhorias e que há muitos projetos 

ainda a serem desenvolvidos para sala de aula. 

Pode-se perceber que determinadas áreas do conhecimento possuem maior 

quantidade de softwares educacionais desenvolvidos e dessa maneira possibilitam maior 

exploração deste recurso em sala de aula. Dos professores que participaram da pesquisa 

apenas os professores de Física (professor 1) e Matemática (professor 3) afirmaram utilizar 

softwares educacionais, citando quais deles utilizam e suas respectivas funcionalidades.   
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5 A VISÃO OS ESTUDANTES 

 

A integração das TIC na formação inicial docente é um fator determinante para o 

sucesso da incorporação das mesmas na educação. Entendendo a importância das TIC para a 

melhoria da qualidade da educação e aprendendo como utilizá-las de maneira eficaz em suas 

práticas pedagógicas, os então estudantes de licenciatura se tornarão capazes de proporcionar 

mudanças significativas e necessárias no ambiente escolar.  

Ortega (2014) chama atenção para o fato de que apesar dos estudantes atuais de 

educação sejam considerados nativos digitais
2
, se revela a necessidade de aplicação desta 

formação de maneira específica e contextualizada ao mundo escolar. Igualmente, Brun (2011) 

notifica o estabelecimento de um novo desafio: como ensinar a utilização das TIC e obter os 

recursos para transferir seus ensinamentos para o mundo educacional. 

A partir dessas compreensões, este capítulo se destina a analisar como os estudantes 

dos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas compreendem o uso das TIC como 

instrumento de melhoria da prática pedagógica. Para isso, apresentaremos as informações 

produzidas por meio da realização de questionários com 8 (oito) estudantes, 2 (dois) de cada 

curso de Licenciatura. Na seleção dos sujeitos, foi dada preferência para os estudantes 

matriculados nos últimos períodos de seus respectivos cursos. O questionário aplicado contou 

em sua maioria com questões abertas, sendo que do total de 10 (dez) questões, 6 (seis) delas 

foram questões abertas, 2 (duas) foram questões fechadas e 2 (duas) foram questões fechadas 

nas quais foi pedido que fizessem um comentário ou a justificativa da resposta. No quadro 11 

identificamos cada um dos estudantes participantes quanto ao curso e período no qual está 

matriculado, ano de ingresso e previsão de formatura. 

 

Estudante Curso Período Ano de ingresso Previsão de formatura 

Estudante 1 Física 8º 2012 2017 

Estudante 2 Física 8º 2012 2016 

Estudante 3 Ciências Biológicas 8º 2013 2016 

Estudante 4 Ciências Biológicas 8º 2013 2016 

                                                      

2
  Prensky (2001) considera a tecnologia digital como uma nova forma de linguagem e define como nativos 

digitais estes jovens que estão habituados a obter informações de maneira muito rápida, e que “falam” esta 

linguagem desde que nasceram. 
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Estudante 5 Matemática 8º 2013 2016 

Estudante 6 Matemática 8º 2013 2016 

Estudante 7 Química 8º 2013 2017 

Estudante 8 Química 8º 2013 2016 

Quadro 11: Identificação dos professores participantes da pesquisa  

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Os oito estudantes afirmam possuir computador em casa e quando perguntados quanto 

à frequência em que o utilizam, os oito responderam que utilizam sempre. Dentre os recursos 

tecnológicos que mais utilizados, os estudantes citaram celular e notebook/computador, 

seguidos em menor proporção por: tablet, internet, softwares, televisão, conforme mostrado 

no gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6: Utilização dos recursos tecnológicos pelos estudantes 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

A seguir, analisaremos de maneira mais aprofundada as respostas dos estudantes em 

relação a vários aspectos relacionados às TIC e à educação. 

 

5.1 Utilização do computador para as atividades do curso de licenciatura 

 

Os estudantes foram perguntados sobre o modo e a frequência com que utilizavam o 

computador para as atividades do curso de licenciatura. Todos os estudantes responderam que 

sempre utilizam o computador no desenvolvimento das atividades relativas ao curso. O 
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resultado já era esperado, pois assim como afirma Prensky (2001), estes estudantes já se 

encontram inseridos no meio digital, tomando-o inclusive como fonte primária de consulta em 

detrimento de outras mídias impressas. 

Em relação à frequência de utilização das TIC, os estudantes 1 e 7 afirmam utilizar o 

computador no desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, principalmente no que diz 

respeito à busca de referencial teórico. Já os estudantes 2, 3 e 8 destacam o uso do 

computador para pesquisas e estudo, ao que o estudante 3 complementa afirmando a 

utilização para confecção de apresentações de slides, preparação de aulas, envio e 

recebimento de e-mails, dentre outros. Por fim, o estudante 5 alega fazer a utilização de 

softwares na interpretação e resolução de problemas e o estudante 6 cita a utilização de 

softwares matemáticos. 

Pode-se perceber que os estudantes utilizam as TIC para os mais diversos tipos de 

atividades dentro de seus respectivos cursos, ressaltando a importância que estas ferramentas 

tecnológicas possuem durante seu percurso formativo e posteriormente em sua prática 

profissional. 

 

5.2 Capacidade de utilização do computador 

 

Para Serra (2013), embora não seja necessário ao professor ter domínio completo da 

informática ou da programação, é preciso que seja um usuário alerta e criativo para poder 

selecionar softwares educativos, utilizar aplicativos que facilitem o trabalho intelectual dos 

educandos, possuir imaginação didática fértil para saber usar os recursos com habilidade 

didática de forma a contribuir com a aprendizagem e para a construção e preservação da ética 

em seus alunos.  

Atentando para essa necessidade de sua futura profissão, os estudantes participantes 

desta pesquisa foram questionados sobre como classificam sua capacidade de utilização do 

computador. Os referidos estudantes deveriam escolher uma dentre as cinco opções de 

resposta, a saber: excelente, muito bom, bom, regular e ruim e, em seguida eram solicitados a 

comentar a resposta dada. Três estudantes alegam que sua capacidade de utilização do 

computador é excelente, enquanto quatro deles afirmam que é muito boa e apenas um avalia 

como boa. 
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Os estudantes 1, 3, 4 e 7 afirmam que conseguem desenvolver bem as tarefas 

cotidianas, entretanto o estudante 1 revela que tem um pouco de dificuldade quando há 

necessidade de utilizar algum recurso ou ferramenta diferente e o estudante 4 diz não ser 

capaz de fazer a resolução de eventuais problemas que surjam durante a utilização do 

computador. 

Situação diferente ocorre com os estudantes 2, 5 e 6, já o estudante 2 alega que além 

das atividades básicas, é capaz de fazer manutenção de computadores e programação em 

linguagem de marcação de hipertexto (HTML) – utilizada para desenvolvimento de páginas 

para internet –, além de afirmar que gosta muito de sistemas Linux. Já o estudante 6 informa 

que é técnico em informática e o estudante 5 que já realizou vários cursos de capacitação com 

vistas a melhorar a utilização desses recursos.  

Assim como nas respostas dos professores a essa pergunta, é possível notar que ainda 

que haja diferentes perfis de utilização do computador, todos os estudantes se sentem capazes 

de executar as atividades necessárias para a vida acadêmica ou mesmo no cotidiano. 

 

5.3 A importância das TIC dentro do processo educativo 

 

Como futuros protagonistas do processo educativo, os estudantes de licenciatura, por 

serem considerados nativos digitais, trazem consigo a capacidade de provocarem as 

transformações necessárias à incorporação das TIC em sala de aula. Entretanto, como alerta 

Bettega (2010, p. 19), “não deve se reduzir apenas à aplicação de técnicas por meio de 

máquinas ou apertando teclas e digitando textos, embora possa limitar-se a isso, caso não haja 

reflexão sobre a finalidade da utilização de recursos tecnológicos nas atividades de ensino.”. 

Nesse sentido, verificamos qual a concepção dos estudantes quanto à importância das 

TIC no processo educativo e quais vantagens são percebidas na utilização dos recursos 

computacionais em sala de aula. Todos os estudantes ressaltaram a importância do uso das 

TIC no processo educativo, trazendo justificativas e elencando as vantagens.  

Os estudantes 1, 2 e 5 apontam para a necessidade de integrar as inovações 

tecnológicas ao ambiente escolar, já que nos demais espaços os alunos tem contato direto com 

tais inovações. Os estudantes 3, 6 e 7 complementam destacando o papel fundamental das 

TIC para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, citando a existência de softwares que 

auxiliam os professores na explanação do conteúdo e como consequência melhoram a 
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assimilação dos alunos. Outro aspecto importante foi citado pelos estudantes 4 e 8, que 

afirmam que ao usar as TIC em sala de aula, os professores conseguem maior atenção e 

envolvimento dos alunos durante as aulas. 

A partir dos apontamentos feitos pelos estudantes quanto à importância das TIC no 

processo educativo e as vantagens de sua utilização, fica clara a percepção de que estão 

atentos à constante evolução tecnológica e as inúmeras possibilidades de aplicação na 

educação. 

 

5.4 Aprendizados e experiências de utilização das TIC ao longo do curso 

 

Brito (2006) indica que é imperativo investir na formação docente para o uso 

pedagógico das TIC desde a graduação. Ao longo do curso de licenciatura, diversos 

momentos podem proporcionar aos estudantes a vivência de experiências que trazem 

aprendizados e possibilitam a utilização das TIC. Com a finalidade de identificar essas 

experiências, pedimos então aos estudantes que relatassem em que momentos se deram estes 

aprendizados e em que momentos a utilização das TIC foi incentivada. 

 O mais citado pelos estudantes foi o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

considerado por quatro deles (estudantes 1, 3, 5 e 7) como um momento de destaque quando 

se fala de aprendizado e utilização das TIC. Os estudantes 3 e 4 citam também a presença de 

uma disciplina específica sobre ferramentas de informática no primeiro período do curso, que 

julgam ter contribuído muito para esse aprendizado.  

 Outros momentos citados pelos estudantes foram a elaboração de trabalhos, 

escrita de artigos, apresentação de seminários, participação em programas de iniciação à 

docência e iniciação científica, realização de estágio e participação em eventos. O estudante 7 

destaca também a utilização de softwares da área de química nas aulas de prática pedagógica. 

Já os estudantes 2 e 8 relataram que esses aprendizados não foram adquiridos em 

nenhum momento do curso e o estudante 6 afirma já ter entrado no curso de Matemática com 

um conhecimento prévio a respeito de tecnologias, tanto de computadores quanto de celulares 

e tablets. 
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Aqui percebemos certa discrepância nos relatos dos estudantes, inclusive entre 

estudantes do mesmo curso/período. Enquanto uns afirmam utilizar as TIC ao longo de todo o 

curso, outros alegam não ter momentos de aprendizado e utilização das TIC. 

 

5.5 Capacitação dos professores para utilizar as TIC em sala de aula 

 

A forma como os professores utilizam as TIC em sala de aula influencia de maneira 

significativa o modo com que os estudantes vão lidar com esses recursos quando ingressarem 

na carreira docente. Com a finalidade de identificar essas influências, pedimos para que os 

estudantes avaliassem a capacitação dos seus professores para fazer uso dessas tecnologias em 

sala de aula.  

Os estudantes 1, 5 e 7 afirmam que em geral a capacitação dos professores é boa, mas 

que ainda assim as capacitações constantes são necessárias. A mesma visão tem os estudantes 

2, 3, 6 e 8 que afirmam que alguns professores têm uma boa capacitação, mas que outros 

ainda têm muita dificuldade para utilizar as tecnologias em sala de aula. Em contrapartida, o 

estudante 4 avalia que seus professores são excelentes ao fazer o uso das TIC a serviço da 

educação. 

A partir da avaliação dos estudantes, é possível perceber que ações de formação 

continuada sobre o uso das TIC em sala de aula precisam ser estudadas na instituição, já que 

nem todos os professores têm domínio pleno dessas ferramentas. Soma-se a isto o fato de que 

a frequência com que novas tecnologias surgem é cada vez maior, exigindo dos professores 

constante atualização de conhecimentos nesta área. Dessa maneira, a instituição poderia 

incentivar a participação ou até mesmo promover cursos de capacitação dos seus professores, 

tendo em vista que quando utilizadas da maneira correta, as TIC tem a capacidade de 

promover muitos benefícios à aprendizagem dos estudantes e consequentemente uma 

melhoria na qualidade da educação, sobretudo em se tratando de uma instituição que oferece 

cursos de formação inicial de professores. 
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5.6 Avaliação da infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação na 

instituição 

 

Assim como solicitado aos professores, os estudantes também foram convidados a 

avaliar a infraestrutura de TIC na instituição, dizendo quais das tecnologias são encontradas 

no campus e se o acesso a elas é facilitado. 

Os estudantes 2, 4, 5 e 6 afirmam que a infraestrutura é excelente, tendo 

disponibilidade de internet, laboratórios de informática disponível aos professores e alunos, 

projetor multimídia, lousa digital e laboratório de Matemática com computadores onde é 

possível utilizar diversos softwares matemáticos para auxílio nas aulas. Entretanto, o 

estudante 2 afirma que apesar de uma boa infraestrutura, o acesso dos estudantes não é 

facilitado. 

Já o estudante 1 alega que a infraestrutura deixa a desejar, pois apesar da presença de 

vários projetores, não há locais adequados para fazer a projeção. Este mesmo estudante cita 

ainda que as lousas interativas do campus não são utilizadas pelos professores e já o estudante 

3 afirma o campus possui uma estrutura adequada para a região na qual se insere, 

principalmente pela presença de um curso técnico na área de informática, mas acredita que 

ainda há muito a melhorar, pois há muitos projetores multimídia quebrados. 

Para o estudante 7, o campus tem uma boa estrutura, mas acredita ser necessário que 

se tenha mais computadores para o uso diário dos alunos na biblioteca. Ademais, o estudante 

8 classifica como boa a infraestrutura, mas alega que o acesso não é facilitado, justificando 

que o uso dos computadores é permitido aos alunos apenas durante as aulas. 

Uma análise da expressão dos estudantes em comparação com o que expressam os 

professores, permite levantar algumas observações que se sustentam, inclusive, com a análise 

que temos feito como professora da disciplina Introdução à Informática nos cursos de 

Licenciatura do IFNMG – campus Salinas. De modo geral, os estudantes participantes da 

pesquisa avaliam a infraestrutura de TIC do campus de maneira mais positiva do que o fazem 

os professores, considerando que estes últimos tem uma visão mais clara das ferramentas 

tecnológicas que são necessárias ao exercício da profissão, tanto no âmbito das práticas 

pedagógicas quanto no âmbito de suporte à atividade docente (preparação de aulas, registro de 

frequências e notas, etc.). Soma-se a isso o fato de que a realidade das demais escolas públicas 

diferencia-se em muito daquela vivenciada pelos estudantes do IFNMG em relação à 



81 

 

infraestrutura de TIC, tanto em quantidade de recursos quanto na qualidade deles. Dessa 

maneira, ao se depararem com uma instituição onde há presença de projetores multimídia, 

laboratórios de informática, acesso a internet sem fio, sistemas informatizados, dentre outros 

recursos, são conduzidos a uma visão mais otimista. 

 

5.7 Capacidade de utilização das TIC em sala de aula 

 

Estando os estudantes participantes da pesquisa na etapa de finalização dos seus 

respectivos cursos de Licenciatura, se encontram próximos do ingresso na carreira docente e 

de todos os desafios que a cercam. Um dos desafios muito discutido até aqui é a adoção das 

TIC como instrumento pedagógico, por isso buscamos entender as percepções dos estudantes 

quanto à sua capacidade de utilização das TIC em sala de aula quando ingressasse na 

docência.  

Para o estudante 1, fazendo uma comparação a quando ingressou na instituição, se 

considera capaz, já que no ensino médio as TIC eram dificilmente usadas. Os estudantes 2 a 7 

se consideram preparados, apesar de o estudante 2 afirmar que não foi no curso que adquiriu 

esse aprendizado. Já os estudantes 3, 4 e 5 afirmam ter muita facilidade e também interesse 

pelo assunto, sempre buscando aperfeiçoar seus conhecimentos. O estudante 6 justifica com o 

fato de sempre ter utilizado as TIC no estágio, no programa de iniciação à docência e que 

inclusive o TCC que está desenvolvendo tem como temática o uso das tecnologias em sala de 

aula. O estudante 7 ressalta ainda o fato das TIC serem muito importantes para a compreensão 

dos alunos com programas na área de química. 

Por outro lado, o estudante 8 não se considera muito preparado, pois afirma que não 

adianta utilizar as TIC de qualquer forma, é preciso utilizá-las para melhorar a aprendizagem 

dos alunos, corroborando com as discussões trazidas nesse estudo.  

Pode-se verificar que a grande maioria dos estudantes se sente preparado para utilizar 

as TIC em sala de aula quando ingressar na carreira docente, o que indica que durante seu 

percurso formativo as várias experiências vivenciadas nos espaços formais de educação, nas 

atividades complementares ou em ambientes externos à instituição foram capazes de lhes 

proporcionar uma série de conhecimentos que levarão para o exercício profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do percurso feito durante esse estudo, percebemos a crescente preocupação 

das instituições escolares em acompanhar o desenvolvimento das TIC, incentivando a 

capacitação de seus professores e implantando ambientes que permitam a sua utilização. Há 

muito ainda a ser feito, mas muitos passos já foram dados. 

A partir da análise da legislação educacional, verificamos que as contribuições 

começaram a surgir no Decreto nº 3.276 (BRASIL, 1999), que dispunha sobre a formação em 

nível superior de professores para atuar na educação básica e trazia como uma das 

competências a ser adquirida pelos professores o domínio do conhecimento pedagógico, 

incluindo as novas tecnologias. Entretanto, foi somente em 2002 com a Resolução CNE/CP, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2002) que são trazidas orientações mais efetivas para que os 

currículos dos cursos de formação de professores e a infraestrutura das instituições 

formadoras pudessem fomentar aos futuros professores o conhecimento pedagógico das novas 

tecnologias.  

Em 2009, com a instituição da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009), percebemos a presença das TIC de maneira 

bastante tímida, já que aparece apenas em um de seus objetivos, apresentando-se sob a ótica 

da promoção da atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos 

profissionais do magistério. Por outro lado, acontece em 2014 a aprovação do Plano Nacional 

de Educação (PNE), que traz grande avanço ao abordar as TIC em várias estratégias de 

promoção da melhoria na qualidade da educação. São estratégias bastante audaciosas se 

considerarmos o cenário atual das escolas públicas brasileiras, pois além de prever a 

utilização das tecnologias educacionais e o incentivo de práticas pedagógicas inovadoras para 

assegurar a melhoria da aprendizagem, trazem também o desenvolvimento de infraestrutura 

adequada para tal – incluindo a universalização do acesso à internet de banda larga de alta 

velocidade nas escolas públicas brasileiras nos primeiros cinco anos de vigência do plano, 

provimento de equipamentos e recursos tecnológicos diversos e também a informatização da 

gestão das escolas públicas e das secretarias de educação. 

Já em 2015, o CNE atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial 

em nível superior e para a formação continuada, trazendo avanços no sentido de conduzir o 



83 

 

egresso ao uso competente das TIC para o aprimoramento da prática pedagógica e a 

ampliação da formação cultural dos professores e estudantes.  

É perceptível a presença cada vez maior das TIC na legislação educacional, na 

tentativa de fazer com que os recursos tecnológicos sejam utilizados pelas escolas para uma 

melhoria no processo de ensino aprendizagem e consequentemente uma melhoria da 

qualidade da educação. Tal presença também se sustenta na necessidade que as escolas têm de 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico que se faz presente na vida das pessoas que 

compõem o universo escolar (professores, estudantes, corpo técnico-administrativo e pais de 

estudantes). 

As instituições formadoras de professores, tendo grande papel em todo esse processo e 

assim como foi apontado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, devem implementar em 

seus cursos elementos que possibilitam aos futuros professores aprenderem a utilizar as TIC 

em sua prática pedagógica. Ao analisar os currículos dos cursos de licenciatura do IFNMG – 

campus Salinas, percebemos a presença das TIC nos objetivos do curso e perfil profissional 

do egresso, assim como também nas disciplinas que compõem a grade curricular. Além de 

uma disciplina de caráter instrumental, percebemos a presença de várias disciplinas voltadas a 

prática pedagógica que abordam as TIC como um instrumento de promoção do aprendizado. 

A partir da investigação empírica realizada com os professores e estudantes, foi 

possível compreender como aquilo que foi previsto no projeto pedagógico é desenvolvido na 

prática e as percepções que os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem possuem em 

relação à utilização das TIC. Os professores e estudantes reconhecem a importância das TIC 

na educação, seu papel fundamental no desenvolvimento das atividades inerentes à sua 

condição de estudante ou professor e a necessidade constante de formação. Foi possível 

identificar no percurso formativo dos licenciandos os vários momentos em que puderam 

elaborar e colocar em prática os conhecimentos sobre as tecnologias a serviço da educação, 

momentos estes que não se limitaram às disciplinas da matriz curricular do curso, mas que 

perpassaram por atividades de estágio, iniciação à docência, iniciação científica, eventos e até 

mesmo cursos e experiências externas à instituição formadora. Percebemos também algumas 

fragilidades da instituição em relação à infraestrutura de TIC e à formação dos professores 

para uso das mesmas, o que aponta para a necessidade de um processo contínuo de melhorias. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

DOS CURSOS DE LICENCIATURA DO INSTITUTO FEDERAL DO 

NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS SALINAS 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

 

Esta entrevista compõe um trabalho acadêmico realizado por mim para a conclusão do curso 

Stricto Sensu - Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

Campus Vitória da Conquista.  O objetivo desta pesquisa é compreender como ocorre a 

formação de professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do IFNMG – Campus 

Salinas, na perspectiva dos professores e estudantes. Não existem respostas certas nem 

erradas, o que importa é a sua opinião sincera. A sua participação ao responder as perguntas é 

muito valiosa para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada! 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Curso em que atua: _______________________________________ 

Tempo de serviço no IFNMG: _________ 

Tempo de atuação no curso: __________ 

Tempo de magistério: ___________ 

Tempo de atuação na formação de professores: __________ 

Formação/Titulação: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1. Possui computador em casa? 

(  ) sim   (  ) não 

 

2. Com que frequência utiliza o computador em casa?  

(  ) sempre   (  ) às vezes  (  ) nunca 
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3. Quais recursos tecnológicos mais utiliza em casa? 

 

 

 

 

4. Com que frequência utiliza o computador para a preparação de suas aulas? 

(  ) sempre   (  ) às vezes  (  ) nunca 

5.  Como classifica sua capacidade de utilização do computador? 

(  ) excelente (  ) muito bom (  )  bom (  )  regular (  )  ruim 

Comente sua resposta. 

 

 

 

 

6. Na sua formação, estudou disciplinas voltadas para a utilização das TIC na Educação? 

Comente sua resposta. 

 

 

 

 

 

7. Na sua percepção, qual a importância das TIC dentro do processo educativo? Quais 

vantagens você percebe na utilização dos recursos computacionais para suas aulas? 
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8. Na sala de aula, emprega as TIC de modo a ensinar e a incentivar seus alunos (futuros 

professores) a fazerem uso das mesmas em função do processo de ensino e aprendizagem? 

Em caso afirmativo, explique em que momentos ou disciplinas isso ocorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Você utiliza algum software educacional em suas aulas? Em caso afirmativo, cite quais são 

e como utiliza. 

 

 

 

 

 

 

10.  Em relação à infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação, como 

avalia o seu campus? Há presença de quais delas? O acesso é facilitado? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES DOS 

CURSOS DE LICENCIATURA DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE 

DE MINAS GERAIS – CAMPUS SALINAS 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

 

Esta entrevista compõe um trabalho acadêmico realizado por mim para a conclusão do curso 

Stricto Sensu - Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

Campus Vitória da Conquista.  O objetivo desta pesquisa é compreender como ocorre a 

formação de professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do IFNMG – Campus 

Salinas, na perspectiva dos professores e estudantes. Não existem respostas certas nem 

erradas, o que importa é a sua opinião sincera. A sua participação ao responder as perguntas é 

muito valiosa para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada! 

 

QUESTIONÁRIO 
 

 

Curso/Período: _____________________________________ 

Ano de ingresso: ________________________ 

Previsão de formatura: ___________________ 

 

1. Possui computador em casa? 

(  ) sim   (  ) não 

 

2. Com que frequência utiliza o computador em casa?  

(  ) sempre   (  ) às vezes  (  ) nunca 

 

3. Quais recursos tecnológicos mais utiliza em casa? 
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4. Com que frequência utiliza o computador para as atividades do curso de licenciatura? 

(  ) sempre   (  ) às vezes  (  ) nunca 

 De que modo? 

 

 

 

 

5. Como classifica sua capacidade de utilização do computador? 

(  ) excelente (  ) muito bom (  )  bom (  )  regular (  )  ruim 

Comente sua resposta. 

 

 

 

 

 

6. Na sua percepção, qual a importância das TIC dentro do processo educativo? 

 

 

 

 

 

 

7. Durante o curso, em que momentos adquiriu aprendizados e experiências de utilização das 

TIC? (Disciplinas, estágio, iniciação científica, iniciação à docência, projetos) 
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8. Como avalia a capacitação dos seus professores para utilizar as TIC em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

9. Em relação à infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação, como avalia o 

seu campus? Há presença de quais delas? O acesso é facilitado? 

 

 

 

 

 

 

10. Se sente preparado para utilizar as TIC em sala de aula quando ingressar na docência? 

Comente sua resposta. 
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APÊNDICE C - TLCE PROFESSORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Sou Danielle Miranda Rodrigues, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, juntamente com o Profº. DSC. Claudio Pinto Nunes, docente orientador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/Campus de Vitória da Conquista, viemos por meio deste convidá-lo a participar do 

estudo intitulado “As TIC e a Formação Inicial de Professores: Usos em Sala de Aula”, e 

em atendimento a resolução n°466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde vamos esclarecê-lo sobre alguns aspectos essenciais do estudo para que possa ter uma 

noção sobre o mesmo. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade do(a) 

participante.  

A participação nesse estudo é voluntária e o professor poderá desistir de continuar 

em qualquer momento, tendo absoluta liberdade de fazê-lo. O (a) professor (a) não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

O estudo tem como objetivo geral é compreender como ocorre a formação de 

professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do IFNMG – Campus Salinas, na 

perspectiva dos professores e estudantes.  

De modo específico objetiva: a) analisar como as TIC estão presentes no currículo 

dos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas; b) compreender como os 

professores que lecionam nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas utilizam as 

TIC para ensinar o uso para os seus alunos; e c) verificar como os estudantes e docentes dos 

cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas compreendem o uso das TIC como 

instrumento de melhoria da prática pedagógica.   

A contribuição dos professores dos cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Física, Matemática e Química do IFNMG - campus Salinas consiste em responder 

questionário objetivando compreender como os mesmos utilizam as TIC em sala de aula, 

inclusive de modo a ensinar os seus alunos a aplicar essas tecnologias de modo a melhorar o 
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aprendizado de seus futuros alunos. A aplicação dos questionários terá duração máxima de 60 

minutos. 

Ao ser convidado(a) a participar desta pesquisa o(a) professor(a) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes que 

possibilite a compreensão das TIC nos cursos de licenciaturas do IFNMG. 

Nesta pesquisa emprega-se a metodologia qualitativa, largamente utilizada no 

campo social, e a técnica para coletar os dados será a aplicação de questionário.  

Destaca-se que sua participação será respondendo as perguntas que constam no 

questionário; é voluntária e livre de qualquer forma de remuneração; e que você poderá retirar 

seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento e seu nome não será 

identificado e o caráter confidencial das informações relacionadas à privacidade será mantido.  

Esta pesquisa poderá lhe proporcionar o desconforto ou incômodo de ter que 

compartilhar informações pessoais em alguns tópicos da entrevista.  

No entanto é muito importante sua participação efetiva, pois diante da importância 

do assunto e da sua dimensão torna-se perceptível entender o papel das TIC nos cursos de 

licenciatura do IFNMG – Campus Salinas. 

No final do documento disponibiliza-se os contatos da instituição a qual estamos 

vinculados (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Vitória da Conquista), 

onde poderá nos encontrar para tirar alguma dúvida e do Comitê de Ética em Pesquisa, que é 

um órgão onde o nosso projeto está cadastrado e que foi criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro de padrões éticos. Se você está de acordo com as descrições acima leia e 

preencha os dados abaixo com seu nome completo. 

 

Consentimento para participação:  

Eu _____________________________________________________, estou de 

acordo com a participação no estudo descrito acima, fui devidamente esclarecido quanto os 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos 

envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer 

esclarecimento adicional, que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 

qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo 
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dos dados referentes a minha identificação, bem como de que a minha participação neste 

estudo não me trará nenhum beneficio econômico. Assim aceito livremente participar do 

estudo intitulado “As TIC e a Formação Inicial de Professores: Usos em Sala de Aula”, 

desenvolvido por Danielle Miranda Rodrigues e Claudio Pinto Nunes, e declaro ainda que 

assinei 2 vias deste documento, onde me foi informado que uma das vias ficará comigo e a 

outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos.  

 

Nome da Participante__________________________________________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR  

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha opinião 

que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa.  

_________________________________   Salinas-MG  Data: ____ /____ /____        

Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Vitória da Conquista 

Estrada do Bem Querer, KM 04,  

Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45031-900 

Telefones: (077) 34248749/ (38) 9.9237-5655 

E-mail: daniellemirandarodrigues@gmail.com ; claudionunesba@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510 

Jequié – Bahia  

Telefone:(73) 3528 9727 / E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

 

  

mailto:lacestari@hotmail.com
mailto:rosemarybsm@gmail.com
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE D - TLCE ESTUDANTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Sou Danielle Miranda Rodrigues, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, juntamente com o Profº. DSC. Claudio Pinto Nunes, docente orientador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/Campus de Vitória da Conquista, viemos por meio deste convidá-lo a participar do 

estudo intitulado “As TIC e a Formação Inicial de Professores: Usos em Sala de Aula”, e 

em atendimento a resolução n°466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde vamos esclarecê-lo sobre alguns aspectos essenciais do estudo para que possa ter uma 

noção sobre o mesmo. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade do (a) 

participante.  

A participação nesse estudo é voluntária e o (a) estudante poderá desistir de 

continuar em qualquer momento, tendo absoluta liberdade de fazê-lo. O (a) estudante não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

O estudo tem como objetivo geral é compreender como ocorre a formação de 

professores para o uso das TIC nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas, na 

perspectiva dos professores e estudantes.  

De modo específico objetiva: a) analisar como as TIC estão presentes no currículo 

dos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas; b) compreender como os 

professores que lecionam nos cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas utilizam as 

TIC para ensinar o uso para os seus alunos; e c) verificar como os estudantes e docentes dos 

cursos de Licenciatura do IFNMG – campus Salinas compreendem o uso das TIC como 

instrumento de melhoria da prática pedagógica.   

A contribuição dos estudantes dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Física, Matemática e Química do IFNMG - campus Salinas consiste responder questionários 

com a finalidade de identificar como percebem o uso das TIC em função do processo de 
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ensino e aprendizagem e o quão preparados se julgam estar para realizar a aplicação das TIC 

em sala de aula. A aplicação do questionário terá duração máxima de 60 minutos. 

Ao ser convidado (a) a participar desta pesquisa o (a) estudante não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes que 

possibilite a compreensão das TIC nos cursos de licenciaturas do IFNMG. 

Nesta pesquisa emprega-se a metodologia qualitativa, largamente utilizada no 

campo social, e a técnica para coletar os dados será a aplicação de questionário. 

Destaca-se que sua participação será respondendo as perguntas que constam no 

questionário; é voluntária e livre de qualquer forma de remuneração; e que você poderá retirar 

seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento e seu nome não será 

identificado e o caráter confidencial das informações relacionadas à privacidade será mantido.  

Esta pesquisa poderá lhe proporcionar o desconforto ou incômodo de ter que 

compartilhar informações pessoais em alguns tópicos da entrevista.  

No entanto é muito importante sua participação efetiva, pois diante da importância 

do assunto e da sua dimensão torna-se perceptível entender o papel das TIC nos cursos de 

licenciatura do IFNMG – Campus Salinas. 

No final do documento disponibiliza-se os contatos da instituição a qual estamos 

vinculados (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Vitória da Conquista), 

onde poderá nos encontrar para tirar alguma dúvida e do Comitê de Ética em Pesquisa, que é 

um órgão onde o nosso projeto está cadastrado e que foi criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro de padrões éticos. Se você está de acordo com as descrições acima leia e 

preencha os dados abaixo com seu nome completo. 

 

Consentimento para participação:  

Eu _____________________________________________________, estou de 

acordo com a participação no estudo descrito acima, fui devidamente esclarecido quanto os 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos 

envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer 

esclarecimento adicional, que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 

qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo 
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dos dados referentes à minha identificação, bem como de que a minha participação neste 

estudo não me trará nenhum beneficio econômico. Assim aceito livremente participar do 

estudo intitulado “As TIC e a Formação Inicial de Professores: Usos em Sala de Aula”, 

desenvolvido por Danielle Miranda Rodrigues e Claudio Pinto Nunes, e declaro ainda que 

assinei 2 vias deste documento, onde me foi informado que uma das vias ficará comigo e a 

outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos.  

 

Nome da Participante__________________________________________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR  

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha opinião 

que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa.  

_________________________________   Salinas-MG  Data: ____ /____ /____        

Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Vitória da Conquista 

Estrada do Bem Querer, KM 04,  

Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45031-900 

Telefones: (077) 34248749/ (38) 9.9237-5655 

E-mail: daniellemirandarodrigues@gmail.com ; claudionunesba@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510 

Jequié – Bahia  

Telefone:(73) 3528 9727 / E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 
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