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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar como as tecnologias de informação e 
comunicação se inserem na educação e, em especial, como esta temática é 
abordada nos currículos na formação inicial de professores, nos cursos de 
licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial do município de São Paulo. O 
quadro teórico centra-se em três linhas orientadoras: currículo, tecnologias de 
informação e comunicação na educação e formação inicial de professores. A 
metodologia utilizada foi a análise documental utilizando abordagem qualitativa. Para 
tanto foram investigadas, nas matrizes curriculares dos cursos, os componentes 
curriculares com a temática relacionada às tecnologias em onze instituições do 
ensino superior do município de São Paulo, que obtiveram no índice geral de cursos 
o conceito preliminar de curso 4 e 5, que oferecem o curso presencial de licenciatura 
em Pedagogia. A primeira parte do levantamento foi realizada para conhecer as 
condições de oferta do curso de Pedagogia na modalidade presencial, em que 
analisamos as matrizes curriculares apresentadas nos endereços eletrônicos das 
instituições de ensino das onze instituições do município de São Paulo. A 
investigação realizada permitiu identificar que existem indicadores de componentes 
curriculares relacionados às tecnologias presentes em quase todas as matrizes 
curriculares das instituições de ensino superior pesquisadas. Consideramos, 
contudo, que há necessidade de reflexão mais aprofundada sobre as tecnologias de 
informação e comunicação na formação inicial de professores, na possibilidade de 
inserção de ações relacionadas à sua prática pedagógica numa perspectiva de 
mudanças de paradigma em sintonia com a sociedade altamente digital nos dias de 
hoje. 
 

Palavras-chave: Currículo, licenciatura em Pedagogia, formação inicial de 

professores, novas tecnologias na educação, tecnologias de informação e 
comunicação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate how information and communication technologies 
are included in education and, in particular, as this issue is addressed in the 
curriculum in initial teacher education in degree courses in pedagogy in classroom 
mode of São Paulo. The theoretical framework focuses on three guidelines: 
curriculum, information and communication technologies in education and initial 
teacher education. The methodology used was the documentary analysis using 
qualitative approach. Therefore, we investigated on curricular outlines of the courses, 
the curriculum components to the theme related to technologies in eleven institutions 
of higher education in São Paulo, who obtained the overall index courses the 
preliminary concept of course 4:05, which offer the actual course of degree in 
Pedagogy. The first part of the survey was conducted to know the course of the offer 
conditions of pedagogy in classroom mode, where we examine the curriculum 
matrices presented in the electronic addresses of the educational institutions of the 
eleven institutions in the city of São Paulo. The investigation identified that there are 
curriculum components related indicators to the technologies present in almost all 
curricular matrices of the surveyed higher education institutions. We believe, 
however, that there is need for further reflection on information and communication 
technologies in initial teacher education, the possibility of inserting actions related to 
their practice with a view to paradigm shifts in line with the highly digital society in 
days today. 

Keywords: Curriculum, degree in Pedagogy, initial teacher training, new technologies 

in education, information and communication technologies. 

 



 

SUMÁRIO 

PRIMEIROS FLUIDOS .......................................................................................................... 1 

Aproximações com meu objeto de pesquisa .......................................................................... 5 

Problema da pesquisa ......................................................................................................... 10 

Delimitação do estudo ......................................................................................................... 10 

Objetivos .............................................................................................................................. 10 

Objetivos específicos ........................................................................................................... 11 
 

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................... 12 

1.1 Breve histórico do Ensino Superior no Brasil .............................................................. 13 

1.2 Perspectivas para formação de professores .................................................................. 20 

1.2.1 O perfil do docente do século XXI: novas competências para ensinar ..................... 24 

1.2.2  Políticas de Formação ............................................................................................ 29 

1.2.2.1 Diretrizes Curriculares Nacionais: cursos de licenciatura ...................................... 30 

1.2.2.2 LDB/96 e o Curso de Pedagogia........................................................................... 32 

1.3 O Curso de Pedagogia no Brasil .................................................................................... 37 

1.3.1 História da Pedagogia: da antiguidade ao século XXI .............................................. 37 

1.3.2 As licenciaturas no Brasil: formação inicial de professores ...................................... 38 

1.3.3 A importância das tecnologias na formação inicial ................................................... 45 

1.3.4 Porque os licenciados precisam aprender a usar tecnologias .................................. 48 

 

1.4 - Tecnologias e Educação .............................................................................................. 52 

1.4.1 Conceito de tecnologia ............................................................................................ 52 

1.4.2 Sociedade da Informação x Sociedade do Conhecimento ....................................... 54 

1.4.3 As tecnologias na Educação: um breve histórico ..................................................... 55 

1.4.4 As tecnologias nas escolas brasileiras ..................................................................... 61 

1.4.5 A utilização de computadores pelos professores de escolas brasileiras .................. 61 



 

1.5 O Currículo e suas relações ........................................................................................... 70 

1.5.1 Definições de currículo ............................................................................................ 70 

1.5.2 O currículo e tecnologia ........................................................................................... 72 

CAPÍTULO 2  OS CAMINHOS DA PESQUISA: CONSTRUINDO A METODOLOGIA ......... 75 

2.1 Definição do tipo de Pesquisa ........................................................................................ 75 

2.2 Coleta de dados ............................................................................................................. 76 

2.3 Variáveis investigadas ................................................................................................... 81 
 

CAPÍTULO 3  ANÁLISE DE DADOS ................................................................................... 82 

Distribuição dos componentes curriculares .......................................................................... 97 
 

CONSIDERAÇÕES ........................................................................................................... 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 107 



1 
 

 

PRIMEIROS FLUIDOS 

Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com 
facilidade [...] Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas 
neutralizam o impacto e, portanto, diminui a significação do tempo (resistem 
efetivamente a seu fluxo ou tornam irrelevante), os fluidos não se atêm 
muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a 
mudá-la  (BAUMAN, 2005a, p.8 in: CUGINI, 2008, p.161). 

Na atual fase da pós-modernidade pode ser conceituada como líquida, 

conforme pontua Zygmund Bauman (2008), por sua semelhança com a fluidez dos 

líquidos que têm características de mobilidade e inconstância, que suprime o tempo, 

adequando-se às circunstâncias. Ainda segundo Zygmund Bauman (2008), a 

modernidade nasceu fluida; daí a dissolução das forças, da ordem, dos laços e dos 

elos.  

Refletindo sobre este conceito, faço uma relação com meus primeiros contatos, 

com os fluídos, em meados de 1990, quando aluna da Escola Técnica Federal do 

Espírito Santo tive necessidade de me atualizar com relação ao uso de tecnologias, 

o que me levou a fazer um curso sobre programas básicos de computador e, depois, 

sobre outros programas, utilizados para desenho em 3D (três dimensões), que 

surgiram na época. A consequência deste interesse foi optar pelo curso de 

Processamento de Dados no vestibular, no qual ingressei em 1999. 

No curso de graduação, a partir deste momento, o meu interesse para área da 

tecnologias se formalizou. 

Já na forma líquida, podemos dizer assim, atuei na área de tecnologias como 

estagiária de informática na Central de Processamento de Dados - CPD do INSS do 

estado do Espírito Santo – em 1999. 

Minha prática pedagógica na área teve início em uma instituição de ensino de 

cursos livres de informática. Lecionei inicialmente programas básicos para 

computador e linguagens de programação; em seguida, com a inovação dos cursos 

e o crescimento da escola, fui aprimorando meus primeiros fluidos e passei a 

lecionar linguagens web. 
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Os meus primeiros contatos com os fluidos já começavam a mudar, de acordo 

com as características da mobilidade e inconsistência do tempo, e adequou-se às 

novas circunstâncias. Nesta instituição de ensino, onde passei a lecionar linguagens 

web, a direção escolar era preocupada com a qualidade das aulas e acreditava na 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A integração do uso de 

tecnologias nas aulas era preparada pelos professores nos planos de aula para que 

os alunos se interessassem, cada vez mais, pelo curso. A instituição também 

desenvolvia projetos para formação de instrutores; e os melhores alunos, ao final do 

curso, eram selecionados pelos professores para a formação onde eram preparados 

para se tornarem futuros estagiários ou instrutores. Esta mobilidade me permitiu 

ingressar na área de educação e eecnologias, onde comecei atuando na 

coordenação dos cursos tecnológicos da escola. 

O curso de especialização (Lato Sensu) na área de educação no curso 

Magistério do Ensino Superior na PUC/SP, iniciado em 2003, concorreu para a 

mudança do cargo de coordenação de curso para coordenação pedagógica da 

unidade possibilitando, também, colocar em prática os conhecimentos construídos 

no decorrer do curso. 

Ao ingressar no ensino superior, em 2011, fui desafiada a rever a minha 

formação como docente, deste modo, ao lecionar nas disciplinas de tecnologias nos 

cursos de licenciatura em Pedagogia pude observar, mesmo que de forma ingênua, 

o currículo desta instituição de ensino e a prática educativa dos docentes do curso e, 

também, analisar formação inicial dos alunos (futuros pedagogos). 

Observei que a prática docente, na sala de aula, aparentemente ainda se 

pautava no paradigma clássico, segundo Silva (2002) herdado da ciência moderna, 

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

alunos. Não identifiquei, neste cenário, a integração das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) ao currículo dos diversos componentes curriculares que 

compunham a matriz curricular. 

Segundo Sacristán (1998, p. 55), “O currículo pode ser concebido como um 

projeto, trajetória, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, 

implica interdependência entre o que é estabelecido no plano normativo e o que se 
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desenvolve no contexto escolar”. Goodson (2001,p.32) aponta a “[...] articulação 

entre o conhecimento e currículo e o contexto social, destacando que construção 

social, cultural e histórica parte da experiência compartilhada.” Freire e Prado (1996), 

ao analisar a integração das tecnologias ao currículo, ressaltam a importância do 

projeto curricular apresentar clareza de sua intencionalidade pedagógica. 

A integração entre tecnologias e currículo traz contribuições significativas à 
aprendizagem quando acontece integrado a um projeto curricular com 
clareza da intencionalidade pedagógica voltada ao desenvolvimento da 
capacidade de pensar e aprender com tecnologias (Freire & Prado,1996, p. 
33 ). 

Em meus primeiros fluidos, ao concordar com este conceito, pude observar 

apontamentos sobre a integração das tecnologias ao currículo, os quais me 

instigaram a compreender e refletir sobre a contribuição de disciplinas de tecnologias 

na formação profissional dos licenciados em Pedagogia. 

Ao longo do mestrado pude rever alguns conceitos e recontextualizar o que 

havia previamente construído, isto é, ressignificar o que já possuía algum significado 

e tomar consciência de hábitos automatizados sobre os quais deixamos de refletir. 

Afinal, segundo Freire, somos seres inconclusos e em constante processo de 

aprendizagem: 

Há necessidade de sermos homens e mulheres de nosso tempo e 
empregarmos todos os recursos disponíveis para dar o grande salto que 
nossa educação está a exigir (FREIRE, [1969] 1992a, p. 27). 

Por isto autores como Pimenta (2009), Masetto (1998), Ramos (2010) e Farias 

(2009) buscam refletir e analisar as mudanças pedagógicas, didáticas, 

metodológicas e de identidade docente no ensino superior, sob diferentes enfoques, 

que colaboram na compreensão dos desafios da formação e prática docente no 

século XXI. 

Dentre os desafios, Pimenta (2009, p. 47) assinala que: 

[...] aprender é mais do que obter informações, é processá-las, analisá-las, 
compará-las, contextualizá-las, problematizá-las e interpretá-las e que para 
isso é preciso método de estudo e de investigação, então, o que se coloca 
como desafio para os professores é aprenderem a realizar um processo de 
ensinagem, no qual a pesquisa é componente estruturante. 
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Podemos acrescentar que atualmente estamos vivendo “uma nova forma de 

organização econômica, social, política e cultural, identificada como Sociedade da 

Informação” (Coll e Monereo 2010, p. 15). Segundo os autores isto “comporta novas 

maneiras de trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, 

em suma, de viver”. (op cit, p. 15). Neste sentido, surgiu minha inquietação sobre 

como formar professores (futuros pedagogos) para esta a Sociedade da Informação 

e do Conhecimento1. 

Através das transformações apresentadas pelos autores, podemos entender 

diferentes olhares sobre educação e tecnologias tais como: as discussões políticas 

que formulam orientações para a incorporação das TIC na educação; as TIC na 

formação dos professores; o uso das TIC no processo de ensino aprendizagem; 

entre outros. 

Porém, segundo Almeida e Prado (2008, p. 55) emergem estudos que integram 

dois dos mais importantes temas do panorama educativo atual: tecnologias e 

currículo. Conforme autoras os estudos sobre esses dois temas “têm se realizado 

em disciplinas acadêmicas independentes, o que muitas vezes conduzem a práticas 

nem sempre coerentes com as concepções teóricas abraçadas”. 

Contudo, entendemos que a formação inicial de professores dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia pode preparar  os Licencidos para o uso das TIC para 

prática pedagógica. Concordamos com Almeida  e Valente (2011) quando este diz 

que a simples presença das TIC nas escolas não basta para garantir o uso 

significativo na prática dos professores para provocar mudanças na aprendizagem e 

no desenvolvimento do currículo.  

É importante compreender, segundo a autora, como o uso das TIC pode 

contribuir para a educação e a maneira como elas são incorporadas à prática 

pedagógica. Sendo assim, podemos considerar que a formação do professor deverá 

preparar para utilização das novas tecnologias em sua praxis. Não se trata apenas 

de aprender a usar recursos tecnológicos; trata-se, sim, de uma mudança mais 

                                                   
1
 A denominada Sociedade da Informação (Druker, 1999) tem, indiretamente, exigido que as escolas e as 

instituições de ensino superior possam oferecer suporte para o entendimento destas mudanças sociais 
provocadas pela interação, à tempo que também possam auxiliar a todos numa visão crítica e problematizadora 
da própria sociedade, possibilitando uma verdadeira cidadania. 
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complexa de paradigma educacional e da apropriação das TIC à cultura e ao fazer 

pedagógico. 

A presente pesquisa, desta forma, discute as tecnologias na formação inicial 

dos licenciandos em Pedagogia a partir da reflexão sobre o tema quando propõe a 

realização do levantamento dos componentes curriculares que abordam as 

tecnologias de informação e comunicação nos currículos dos cursos de licenciatura 

em Pedagogia. 

Por isso, a partir dessas considerações, minha formação acadêmica e 

experiência/ trajetória profissional e, principalmente, as inquietações vivenciadas 

como docente no âmbito da formação de educadores esclarecem o objetivo de 

pesquisar a oferta de componentes curriculares que tratam das tecnologias de 

informação e comunicação nos cursos presenciais de licenciatura em Pedagogia, na 

formação inicial de professores. 

Aproximações com meu objeto de pesquisa 

O primeiro movimento realizado para a aproximação com o objeto de pesquisa 

foi o de elaborar um levantamento das produções acadêmicas sobre o currículo dos 

cursos de licenciatura em Pedagogia no período de 2000 a 2014, tendo como meta 

verificar as produções realizadas nesta ultima década. Foram pesquisadas 

dissertações, teses e publicações cujas temáticas estavam relacionadas ao currículo 

do curso de Pedagogia.  

A investigação foi iniciada através da busca por palavras-chave que, de forma 

mais abrangente, me levassem a trabalhos relacionados à temática desta pesquisa, 

e, após os resultados, procurava nesses trabalhos os que continham alguma 

articulação com as questões atuais.  

Obteve-se, inicialmente, nesta revisão bibliográfica realizada no portal da 

CAPES2, como resultado da busca em trabalhos relacionados com a palavra-chave 

“formação inicial de professores” um total de 14 (quatorze) teses e dissertações, 

sendo 10 (dez) dissertações de Mestrado e 4 (quatro) teses de Doutorado. Desse 

                                                   
2
 Pesquisa periódicos CAPES. Disponível em:<http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 20 Fev. 2014 
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total apenas 1 (um) estava diretamente ligado ao estudo curricular do curso de 

licenciatura em Pedagogia. Conforme segue a Tabela 1: 

Tabela 1 - Teses e dissertações sobre o currículo e formação inicial de professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Capes, elaborado pela autora. 

O resultado desta busca revelou a não haver continuidade na produção 

acadêmica que envolvesse essa temática. O próximo passo da pesquisa foi o 

levantamento das produções acadêmicas sobre tecnologias e educação em conjunto 

de trabalhos do Grupo de Trabalho-GT Educação; Comunicação da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação-ANPED3, apresentadas nas 

24ª, 25ª e 26ª reuniões anuais dessa associação (Reunião anual da ANPED); anais 

do XIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)4 ;Revista Brasileira 

de Informática na Educação (RBIE)5 e a Revista Brasileira de Política e 

                                                   
3
 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 23ª, 24º e 26º Reunião Anual. GT 

12: Currículo Trabalhos e Pôsteres. <http://www.anped.org.br/reunioes-cientificas/nacionais>. Acesso em: 20 
Fev. 2014. 
 
4
 Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Anais do SBIE 2012. Disponível em: <http://www.br-

ie.org/pub/index.php/sbie/issue/view/45>. Acesso em: 21 fev. 2014. 
 
5
 Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE). Resultados da pesquisa tecnologias, educação e 

currículo. Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/search/advancedResults>. Acesso em: 21 fev. 
2014. 
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Administração da Educação (RBPA)6. Entre os 328 títulos encontrados 130 foram 

encontrados e identificados como ligados à tecnologias e educação, sendo que dois 

trabalhos tratam a temática Informática e Currículo, assunto que será discutido a 

seguir.  A Tabela 2 apresenta os resultados desse estudo. 

Tabela 2 - Estudos sobre tecnologias e educação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANPED; RBIE; RBPA e SBIE 

O levantamento evidenciou que a produção teórico-prática, sobre a temática 

em foco, carece de investigações que contemplem, particularmente, a questão da 

inserção de componentes curriculares relacionados a tecnologias nos currículos do 

curso de licenciatura em Pedagogia. 

Um dos trabalhos identificados foi o de Sommer (2000), exposto no GT 

Educação e Comunicação da 25ª Reunião da ANPED. O trabalho de Sommer 

(2000), apresentado no GT Currículo na 23ª Reunião da ANPED sob o título 

“Informática educativa e currículo”, trata da constituição do discurso da informática 

educativa em Novo Hamburgo, no projeto de Informática Educativa da Secretaria 

Municipal de Educação. O autor destaca que o discurso da Informática Educativa, na 

cidade em pauta, encontra fundamentos nos campos da Economia e da Psicologia 

piagetiana. 
                                                   
6
 Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPA). Resultados da pesquisa tecnologias, 

educação ou currículo. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/search/search>. Acesso em: 21 fev. 
2014. 
 

 

Tecnologias e 

Educação Geral 

Tecnologias 

e Currículo 

Artigos de RBIE 40 1  

Artigos de RBPA 1  0 

Trabalhos ANPED 16  0 

Trabalhos SBIE 73  1 

TOTAL  130  2 
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A pesquisa faz uma reflexão sobre o conhecimento da tecnologias como 

condição para o progresso econômico e social da cidade. E também sobre a 

metodologia de uso das tecnologias com base no como as crianças aprendem, “o 

que é evidenciado pela opção da linguagem Logo como uma metodologia que pode 

ser utilizada sob a medida para as crianças”. O autor chama a atenção para o fato 

de que os impactos relativos à “organização do tempo, do espaço, do currículo e das 

representações de estudantes e docentes”, que podem vir a ocorrer nas escolas, ao 

se inserirem nelas os computadores, não devem ser negligenciados. 

Outro trabalho encontrado é de Leite (2002), sob o título Onde está a 

tecnologias do curso de Pedagogia? O trabalho envolve um estudo feito na disciplina 

eletiva tecnologias educacional de um curso de Pedagogia, em uma universidade 

pública do Rio de Janeiro. O objetivo do trabalho foi “ampliar o debate com outras 

disciplinas do curso, buscando identificar de que modo as tecnologias estava 

fazendo parte da cultura institucional, na formação dos professores” (LEITE, 2002:3). 

O terceiro trabalho cujo conteúdo trata, particularmente, da tecnologias e 

currículo, é o de Ferracioli e Sampaio (2001), sob o título Informação, ciência, 

tecnologias e inovação curricular em cursos de licenciatura, relata a experiência de 

implementação curricular de uma disciplina optativa que aborda tópicos relacionados 

ao tema tecnologias, nos cursos de licenciatura em Física, Química e Biologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Os autores enfatizam a necessidade de 

inserção, na prática pedagógica, de disciplinas da área de tecnologias, a fim de que 

seja estabelecido, na escola, um espaço de discussão sobre o uso das tecnologias 

da informação e comunicação, a fim de mostrar que a mesma pode contribuir para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem na medida em que seja 

adequadamente articulada com conteúdos específicos para a formação de 

professores. 

É Importante salientar que nos três estudos relativos à tecnologias e currículo 

destacam-se questões que se seguem: 

“De que modo a tecnologia está fazendo parte da cultura institucional?” (LEITE, 

2002, p. 3). 
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Nos cursos de formação, temos encontrado planejamentos que explicitam a 
intenção das instituições e de seus professores de romperem com os 
modelos tecnicistas, mas por diversos motivos, suas práticas são 
contraditórias (LEITE, 2002, p. 42) 

É possível identificar, pois duas vontades de poder no discurso da 
informática brasileira: a vontade de soberania e a vontade de progresso 
econômico que são estratégia de poder-saber [...] (SOMMER, 2000, 32). 

“As disciplinas de tecnologia e educação devem se articular com outras do 

currículo da licenciatura” (FERRACIOLI, 2001, p. 22). 

A inserção de uma disciplina desta natureza na grade curricular de cursos 
de licenciatura tem o claro objetivo de estabelecer um espaço de discussão 
sobre a questão da integração das tecnologias na prática pedagógica, com 
um enfoque específico, nos dias de hoje, na tecnologia da informática. 
(FERRACIOLI, 2001, p.7). 

O perfil do profissional exigido pelo mercado de trabalho, no contexto da 
globalização da economia, é o de um cidadão apto para discutir, manusear 
e implementar suas atividades profissionais com o auxílio das novas 
tecnologias (FERRACIOLI, 2001, p.2). 

Porém quanto à temática de formação inicial de professores, Gatti (2008) 

considera que as novas configurações do mundo social e do mundo do trabalho 

tornaram-se mais complexas. Segundo a autora isto torna um desafio para os cursos 

de licenciatura a reformular os seus currículos e preparar melhor os seus alunos 

para o exercício profissional, numa sociedade altamente digital nos dias de hoje. 

Todos estes apontamentos traz uma necessidade de reflexão dos programas 

de formação de educadores. 

É justamente neste sentido que há uma relevância no estudo nos currículos 

dos cursos das licenciaturas, tendo-se em vista uma formação do educador 

contemporâneo. 

A questão inicial que emerge neste trabalho se relaciona à formação inicial dos 

licenciados: Os licenciandos são formados para o uso de tecnologias integradas ao 

currículo e à prática docente? 

Essa é uma temática abrangente e a questão inicial se desdobra em outras 

questões, mas específicas que, embora não sejam respondidas nesta pesquisa, 
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integram o rol de preocupações sobre o contexto mais amplo da relação entre 

formação de educadores, currículo e tecnologias. 

 Os licenciados são formados, para esta realidade em lidar com os 

alunos que chegam à escola e já têm conhecimentos prévios 

tecnológicos no qual estão imersos na cultura digital? 

 Como os licenciados estão preparados para interagir com uma geração 

mais atualizada e mais informada com a facilidade dos alunos para 

buscar o conhecimento por meio das tecnologias colocada à sua 

disposição por meio dos equipamentos modernos e meios de 

comunicação?  

Problema da pesquisa 

A formação inicial de professores nos cursos de licenciatura em Pedagogia 

contemplam temáticas sobre às tecnologias da informação e comunicação.  Estão 

presentes nas matrizes curriculares?  

Delimitação do estudo  

Para responder esta questão, esta pesquisa desenvolverá uma análise 

documental por meio da investigação das matrizes curriculares dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial do município de São Paulo. A 

análise se dará pelo levantamento  da presença de componentes curriculares 

relacionados à temática tecnologias, em dez instituições privadas e uma instituição 

pública do município de São Paulo, que obtiveram um índice geral de cursos o 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) 4 e 5. 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é analisar a matriz curricular dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial de instituições de ensino 

superiores do município de São Paulo e identificar a oferta de componentes 

curriculares relacionados às tecnologias. 
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Objetivos específicos 

- Refletir sobre a importância das TIC na formação inicial dos licenciandos em 

Pedagogia; 

- Levantar a oferta dos cursos de licenciatura em Pedagogia presenciais no 

municipio de São Paulo;  

- Analisar as matrizes curriculares e identificar os componentes curriculares 

relacionados às tecnologias; 

A pesquisa está organizada em cinco capítulos: 

Na Introdução apresentamos os primeiros fluidos, àqueles que deram origem a 

essa proposta de investigação, onde se expõe a delimitação da pesquisa, o 

problema e os objetivos. 

No capítulo 1, apresentamos a fundamentação teórica relacionados ao tema da 

dissertação: formação inicial de professores, tecnologias e currículo. 

No capítulo 2, apresentamos a metodologia da pesquisa, delineando o caminho 

percorrido na investigação, as etapas da pesquisa de campo, os instrumentos e os 

procedimentos utilizados no tratamento dos dados. 

No capítulo 3, apresentamos os dados colhidos sobre as condições de oferta 

de componentes curriculares relacionados às tecnologias nos cursos de  licenciatura 

em Pedagogia na modalidade presencial, das instituições de ensino superior 

públicas e privada na região de São Paulo. 

E por último, nas Considerações finais, são retomados o problema e objetivos 

desta pesquisa e contribuições que poderão subsidiar novas investigações 

relacionadas à temática formação inicial de professores e tecnologias de informação 

e comunicação.  
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Capítulo 1 Fundamentação Teórica 

No presente capítulo serão apresentados os aportes teóricos relacionados ao 

tema da dissertação: formação inicial de professores, tecnologias e currículo. 

Inicialmente é abordada a expansão do ensino superior no Brasil a partir das 

políticas públicas à luz de Rossato (2005), traçando uma perspectiva da educação 

no Brasil no Ensino Superior, especialmente do curso de Pedagogia. 

Para a compreensão dos desafios da formação e da prática docente no século 

XXI, apresentamos, primeiramente, o conceito de formação segundo Imbernón 

(2004), traçando o perfil do docente do século XXI e as novas competências para 

ensinar, segundo a reflexão de autores como Pimenta (2009), Masetto (1998), 

Ramos (2010) e Farias (2009) que buscam refletir e analisar as mudanças 

pedagógicas de identidade docente no ensino superior. 

Nesse sentido, verificamos que nas políticas públicas brasileiras de formação 

de professores é sinalizado o uso pedagógico das TIC, defendida por Libâneo e 

Pimenta (1999), que pontuam questões ambíguas no caráter de formação do 

pedagogo. 

Em seguida são apresentados alguns dados históricos, importantes para o 

aprofundamento da pesquisa, fazendo um recorte na história da Pedagogia, com 

referência ao trabalho do autor Cambi (1999), chegando a história das licenciaturas 

no Brasil.  

A partir da história da inserção das tecnologias na educação serão 

destacados alguns conceitos de tecnologia e indicadores sobre o uso de 

computadores nas escolas brasileiras, a partir de pesquisas como TIC Educação 

2012 e Fundação Victor Civita 2009, relevantes e norteadoras para entendimento da 

evolução da presença e do papel das tecnologias na educação no Brasil. 

E, por fim, são apresentados conceitos de currículo segundo Apple (2006), 

Freire (1991), Giroux (1997) e Goodson (2001) e suas relações com a cultura, 

cultura digital e tecnologias, temáticas essenciais para o desenvolvimento deste 
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trabalho.  São apresentados, ainda, segundo Almeida (2009), a leitura de mundo, de 

práticas, tempos e espaços com perspectiva de um currículo emancipador. 

1.1 Breve histórico do Ensino Superior no Brasil 

Neste tópico abordaremos a expansão do ensino superior no Brasil, do século 

XIX até o ano de 2012, demonstrando o número de instituições no Brasil e os 

índices de criação de vagas no ensino superior presencial no país e, 

especificamente, o curso de licenciatura em Pedagogia. Para isto, consideramos 

importante retomar o conjunto de políticas públicas voltadas ao ensino superior no 

Brasil, relevante para o contexto desta pesquisa. 

As considerações aqui apresentadas partiram da sistematização e análise de 

indicadores estatísticos elaborados a partir do Censo da Educação Superior, de 

2013, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e estudiosos do ensino superior. 

Segundo Rossato (2005), a partir do século XIX, a transferência da Corte 

Portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, no período imperial, impôs a 

necessidade de formação de quadros e burocratas para atender aos interesses da 

Coroa contribuindo, assim, para fomentar a abertura do ensino superior no Brasil. O 

país, no entanto, segundo o autor, só conseguiu registrar a existência efetiva de uma 

Universidade a partir de 1920 e sinais visíveis da real expansão do ensino superior a 

partir de 1945, chegando ao “final da década de 1950 com 21 universidades e mais 

de 100 instituições de ensino superior” (ROSSATO, 2005, p.144). 

A expansão do ensino superior, segundo os autores, passou por duas fases: a 

primeira fase ocorreu no período da ditadura militar e a segunda na década de 1980, 

quando o país chegou ao total de 882 instituições de ensino superior-IES. 

(ANDRICH, ZAINKO, MICHELLOTO, 2006) 

Ainda segundo Rossato (2005), a educação superior passou por reformulações 

substanciais. A reforma de Estado foi efetivada fortemente no governo Fernando 

Henrique Cardoso (Governo FHC). 
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A seguir apresentamos a evolução da quantidade de instituições do ensino 

superior públicas e privadas, do início da década de 1991 até 2007: 

Tabela 3 - Quantidade de instituições de educação superior por categoria administrativa (1991-2007) 

* Ano Total  Públicas  Privadas  

1991  893  222  671  

1992  893  227  666  

1993  873  221  652  

1994  851  218  633  

1995  894  210  684  

1996  922  211  711  

1997  900  211  689  

1998  973  209  764  

1999  1.097  192  905  

2000  1.180  176  1.004  

2001  1.391  183  1.208  

2002  1.637  195  1.442  

2003  1.859  207  1.652  

2004  2.013  224  1.789  

2005  2.165  231  1.934  

2006  2.270  248  2.022  

2007  2.281  249  2.032  

 

Fonte: INEP (2009) 
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Esta tabela nos mostra a expansão do número de instituições de educação 

superior entre o ano de 1991 a 2007. 

A expansão das IES privadas foi fomentada a partir de várias políticas públicas. 

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES), criado em 1999, tem por objetivo 

financiar até 75% dos custos da graduação em instituições privadas para estudantes 

com situação econômica menos privilegiada. A partir de 2005, o FIES passou a 

conceder financiamento também aos bolsistas parciais do Programa Universidade 

para Todos (PROUNI), de 2004. Este concede bolsas de estudo integrais e parciais 

a estudantes que tiverem bom desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) para que frequentem cursos de graduação e sequenciais em instituições 

privadas de Ensino Superior. Em contrapartida, as instituições que aderirem ao 

PROUNI desfrutam de isenção de alguns tributos. 

Tabela 4 - Estatísticas básicas de graduação por categoria administrativa (2010) 

Fonte: adaptado dos dados do Inep, Censo de Educação Superior 2013 

Podemos considerar que tais medidas contribuíram, no impacto, para a criação 

de vagas no ensino superior presencial no país. Segundo o Censo/2013 houve uma 

evolução entre 1991 e 2013, com o crescimento das vagas na iniciativa privada. De 

acordo com a pesquisa os dados são: em 1968, eram 778 IES com 278.295 

matriculados; em 2013 o número chegou a, 7.037.959, matriculados de 2.416 

instituições. O resultado no total foi um aumento de 121% em relação ao número de 

ingressantes no ensino superior no país em quase cinco décadas, segundo a 

pesquisa do Inep Censo/2013. 

A região Sudeste, segundo a pesquisa citada, possui 143 instituições públicas 

e 1.030 instituições privadas, o que a coloca em 1º lugar do ranking populacional de 

Estatísticas 
 Básicas 

Categorias Administrativas 

Graduação 

Pública 

Privada 

Total Geral Total Federal Estadual Municipal 

Instituições 2.377 278 99 108 71 2.099 
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maior número de ingressantes no ensino superior. Podemos destacar, ainda 

segundo o Censo, que o curso de licenciatura em Pedagogia ocupa o 4ª posição 

com maior número de ingressantes, conforme é demonstrado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Matrícula por região: os dez cursos com maior número de alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Inep, Censo de Educação Superior 2013 

 O Gráfico 1 aponta os cursos que possuem maior número de matrículas, 

ocupando o quarto lugar está o curso de licenciatura em Pedagogia. O que podemos 

apontar um crescimento ao acesso no ensino superior, e especificamente, a oferta 

do curso de licenciatura em Pedagogia, devida as iniciativas e criação das políticas 

públicas. 

 Já na Figura 1, a seguir podemos verificar a quantidade de alunos concluintes 

nos dez cursos:  
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Figura 1 - Censo de Educação Superior (2013). 

Os dados apresentados na Figura 1 permite observar que as quantidades dos 

concluintes se concentram em dez cursos (Administração, Pedagogia, direito, 

Enfermagem, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Serviço Social, Formação de 

Professor de Educação Física, Empreendedorismo e Gestão Logística) e ocupando 

a segunda posição encontra-se a oferta do curso de licenciatura de Pedagogia. 

Saviani (2009), pontua que em contraponto ao crescimento da oferta das 

instituições tem-se, como resultado, a baixa qualidade de ensino. Para o autor a 

realidade atual da educação e, mais especificamente da formação de professores no 

Brasil, é caracterizada em grande oferta e baixa qualidade de ensino. Por fim, 

observa-se que, devido à democratização do acesso ao curso superior, a expansão 

do EAD também contribuiu para o crescimento da oferta em instituições públicas e 

privadas do país. 

Segundo Almeida, Ianonne e Silva (2012), a expansão do EAD aconteceu por 

volta dos anos de 2004 e 2005, com a revogação do Decreto nº 2.494 de 10 de 

fevereiro de 1998 e, também, através do Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 

2005 que regulamentou o credenciamento de instituições para a oferta de cursos de 

graduação a distância, com os seguintes critérios: comprovação da experiência, 

recursos, infraestrutura, corpo técnico e docente qualificados e sistema de avaliação. 

Podemos verificar, de acordo com as autoras, que a partir da revogação deste 

Decreto há indicios de avanço em relação à oferta de cursos superiores na 

modalidade EAD.  
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Neste sentido, cabe ainda acrescentar outros estudos e pesquisas 

educacionais como Anísio Teixeira (Inep) 2012. O Brasil, segundo este estudo, 

atualmente forma mais professores para a educação infantil e para o ensino 

fundamental 1 pela via do Ensino a Distância (EAD) do que pela educação 

presencial. A pesquisa afirma que dos 118.376 estudantes que concluíram essas 

habilitações em 2009, 65.354 (55%) graduaram-se por EAD, contra 52.842 (45%), 

egressos da educação presencial. 

A pesquisa ainda aponta que entre os anos de 2000 e 2009, as 

licenciaturas/número de matrículas aumentaram de 1.682 para 427.730; enquanto 

na modalidade presencial passaram de 836.154 para 978.06 matriculas, ou seja, é 

possível observar, de acordo com o número de matrículas, que o ensino presencial 

responde pela maioria dos docentes, porém em termos percentuais o EAD cresce 

mais, afirma a pesquisa. 

Além da UAB7, que também propiciou a expansão de EAD, podemos apontar 

também as políticas públicas adotadas pelo projetos do Ministério da Educação 

(MEC) tais como: o Sistema de Seleção Unificada (SISU), Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Cada um 

desses programas do governo contribuiu para o crescimento da expansão EAD no 

Brasil. 

Para Gatti e Barreto (2009) “[...] a direção almejada pelas políticas públicas é 

que o crescimento da oferta de EAD nas IES públicas supere o das privadas”. 

(GATTI E BARRETO, 2009, p.106). Os dados do Censo do Ensino a Distância 

(EAD), feito pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), em 2010, 

reafirmam este apontamento feito por Gatti e Barreto (2009) e revelam que esse 

crescimento acontece desde o ano de 2005 e, segundo a pesquisa, aumenta a cada 

ano. 

Ainda de acordo com o Censo, os dez cursos de EAD mais procurados no 

Brasil são: 

                                                   
7
 A  Universidade Aberta do Brasil é uma das principais da expansão EAD. Segundo o Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD), o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) - é um programa do Ministério da Educação, 
criado em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação e possui como prioridade a capacitação de 
professores da educação básica. 

http://www.ead.com.br/
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Tabela 5 - Cursos de EAD mais procurados 

Cursos % das matriculas 

Pedagogia 34,20% 

Administração 27,30% 

Serviço social 8,10% 

Letras 5,90% 

Ciências 3,60% 

Matemática 2,80% 

Ciências 2,30% 

História 2,00% 

Comunicação social 1,90% 

Ciências 1,60% 

Fonte: dados do Censo ABED (2010) 

De acordo com o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância (AbraEAD), em sua edição 2008, mais de 2,5 milhões de brasileiros 

estudaram em cursos com metodologias a distância no ano de 2007. E, ainda de 

acordo com a pesquisa em 1998 havia, aproximadamente, 830 mil professores sem 

formação de nível superior atuando na educação básica brasileira (Censo 

INEP/MEC, 1998)8. Em virtude da aprovação da LDB 9394/96 a oferta de tais cursos 

cresceu rapidamente. 

A Lei LDB/96 propunha que ao final da “Década da Educação” somente seriam 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 

serviço, porém ocorreu uma grande corrida de professores que tinham apenas o 

magistério em nível médio em busca de certificação. Os dados do INEP/MEC 

referentes às licenciaturas mostram que em 2005 dos 189 cursos de graduação à 

distância ofertados 99 eram relacionados à formação de professores. Este cenário 

                                                   
8
 Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Órgão ligado ao Ministério da Educação do governo brasileiro. 
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abriu um nicho de mercado para as instituições de ensino, destacando-se, nesse 

contexto, as universidades e instituições privadas de ensino que logo deram conta 

de ampliar sua oferta de cursos, criando a modalidade à distância. 

Faz-se necessário contudo, para que possamos identificar uma visível 

expansão do ensino superior no Brasil tecer considerações sobre este crescimento 

para que, deste modo, se possa compreender o atual panorama da qualificação dos 

educadores no Brasil especificamente a formação inicial de professores o curso de 

Pedagogia. 

1.2 Perspectivas para formação de professores 

A obra “Escola”, de Cândido Portinari representa o cenário onde ocorre a 

prática docente, objeto de reflexão deste estudo. Ação docente que representa, ao 

mesmo tempo, trabalho coletivo e solitário. O item em questão visa explicitar 

algumas questões referentes à formação de professores na atualidade e conceituar 

como se dá esta formação no mundo contemporâneo. 

Essa seção visa explicitar algumas questões referentes à formação de 

professores no cenário atual e conceituar como se dá a formação dos professores 

por competências no mundo contemporâneo. 

1.2 Formação inicial de professores para o uso das tecnologias 

A formação de professores tem sido um tema bastante debatido ao longo da 

história da educação brasileira. A redefinição das atribuições do professor em face 

às novas tecnologias foi um dos questionamentos introduzido nos debates ainda na 

década de 1970. Naquela época a formação de professores e as novas tecnologias 

configuraram-se como assuntos de interesse restrito, destinados aos especialistas 

da área. Porém, foi no século XX que o tema passou a constituir foco de debate em 

educação pelo interesse despertado nos educadores e na sociedade em geral. 

Assim, abordar o conceito de formação é o primeiro passo. 
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De acordo com o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa9, o vocábulo 

“formação” deriva do latim formatione e tem o sentido de formar, construir, que por 

sua vez está em processo de interação e de transformação de conhecimentos.  

O educador Paulo Freire (1996) se referiu à formação como um fazer 

permanente que se refaz constantemente na ação.  

Garcia (1999) contribui com essa reflexão ao enfocar que a formação pode 

adotar diferentes aspectos, de acordo com o sentido que se atribui ao objeto da 

formação, ou a concepção que se tem do sujeito. Para este autor a formação pode 

ser compreendida a partir de três aspectos: como função social de transmissão de 

saberes, de saber-fazer ou de saber ser, que se referem, respectivamente, aos 

conceitos, aos procedimentos e às atitudes. Esta classificação, segundo o autor 

corresponde às perguntas: o que se deve saber? O que se deve saber fazer? E 

como se deve ser? A formação de professores entendida por Garcia deve preparar 

os professores para um trabalho profissional que não é exclusivamente de aula, 

ainda que o seja em grande parte, pois que o professor tem, cada vez mais, 

necessidade de realizar trabalhos em colaboração para fazer em face da 

concretização dos projetos curriculares de escola. 

Na ótica de Sacristán (1990), a formação tornou-se uma verdadeira ponte na 

confluência das posições teóricas em propostas de intervenção prática. Para o autor 

esta ponte permite a elaboração de teorias práticas sobre o ensino. Segundo o 

autor, os modelos e teorias sobre a escola, o currículo, o ensino e a inovação 

precisam ser ajustados, adaptados, transformados quando analisados à luz da 

perspectiva da formação de professores. 

Feiman (1983), distingue quatro fases na formação de professores: fase de 

pré-treino, fase de formação inicial, fase de iniciação e fase de formação 

permanente. São assim descritas: 

                                                   
9 Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 214. 
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a) Fase de pré-treino: inclui as experiências prévias de ensino que os 

candidatos a professor viveram, geralmente como alunos, que podem ser 

assumidas de forma crítica e influenciar de modo inconsciente o professor. 

b) Fase de formação inicial: é a etapa de preparação formal numa instituição 

específica de formação de professores, na qual o futuro professor adquire 

conhecimentos pedagógicos e de disciplinas acadêmicas, assim como realiza 

as práticas de ensino. 

c) Fase de iniciação: corresponde aos primeiros anos do exercício profissional 

do professor, durante os quais os docentes aprendem na prática, em geral 

através de estratégias de sobrevivência.  

d) Fase de formação permanente:, inclui todas as atividades planificadas pelas 

instituições ou até pelos próprios professores de modo a permitir o 

desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento de seu ensino. 

Vamos destacar o conceito de formação inicial importante para este trabalho. A 

formação inicial do professor, segundo Imbernón, é mais do que aprender, é um 

ofício no qual predominam estereótipos técnicos; é aprender os fundamentos de 

uma profissão, o que significa saber que se realizam determinadas ações ou se 

adotam algumas atitudes, concretas, e quando e porque será necessário fazê-lo de 

outro modo. (Imbernón, 2004, p. 65) 

O autor descreve que a formação inicial deve oferecer as bases para a 

construção do conhecimento pedagógico especializado de uso restrito do professor. 

Afirma ainda que a formação e a socialização profissional deve abandonar modelos 

técnicos-instrumentais, o tradicional, e se apoiar numa perspectiva mais crítica e 

reflexiva. Ainda acrescenta que cada pessoa aprende de um jeito e ninguém se 

desenvolve sozinho. O indivíduo tem que crescer no grupo, reagir de forma 

diferenciada diante das inovações. 

Assim, Imbernón destaca que aprender para por em prática uma inovação, é 

um processo complexo. Para o autor essa complexidade é superada quando a 

formação se adapta à realidade educativa da pessoa que aprende. Para Imbernón 
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(2004), quanto maior a capacidade de adaptação, mais facilmente pode ser posta 

em prática e, em sala de aula, será incorporada às práticas profissionais habituais. 

Entretanto o debate sobre a formação de professores tem mudado seu foco 

nos últimos 20 anos. Segundo Teixeira, Grígoli e Lima (2003), em um primeiro 

momento a análise centrava-se na formação inicial na academia, enfatizando os 

estudos nas teorias, métodos e currículos. Depois, ainda segundo os autores, 

passou-se enfatizavar os estudos na profissão docente, sua prática e a 

complexidade que envolve as dificuldades do profissional e da profissão docente, 

bem como aspectos práticos e científicos, conhecimentos e competências 

necessárias para o bom desempenho da profissão. 

No entanto, estudos sobre a formação de professores nos séculos XX e XXI, 

segundo os autores: Medeiros (2005); Pereira (2000), Imbernón (2004); Habermas 

(1987) nos traz um conceito de formação que se utiliza do contexto e do local de 

trabalho para que se produza os saberes necessários a prática docente. 

E quando discutimos a função docente, neste trabalho, levamos em 

consideração este conceito de formação de professores conforme citamos os 

autores anteriormente que permeiam esta prática. Desta forma, apropriamos este 

conceito de formação segundo autores: Medeiros (2005); Pereira (2000), Imbernón 

(2004), para debater a formação inicial de professores e sua preparação para o uso 

das TIC no presente trabalho. 

Para isto autores tais como Vieira (2003), Fagundes (2004) e Almeida (2000), 

buscam refletir e analisam quanto a formação de professores e o uso de tecnologias. 

Vieira (2003) relata que: 

[...] a capacitação dos professores para o uso do computador tem se 

caracterizado como sendo uma formação aligeirada, onde os professores 

recebem grande número de informações em curto espaço de tempo, sem 

levar em consideração que o tema tecnologia na educação na formação 

inicial desses profissionais nunca foi abordado  (VIEIRA, 2003, p. 99). 

Fagundes (2004), também concorda com esta consideração, dizendo que o 

auxílio de que o professor precisa, e merece receber, deve se constituir num apoio 
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em serviço e em experiências de capacitação, em que ele possa experimentar por si 

mesmo as novas práticas de uso das tecnologias na educação, interagindo com 

seus colegas na realidade de sua escola. Fagundes (2004), adverte que para que 

isso aconteça, é necessário que os responsáveis pela formação se apropriem de 

recursos tecnológicos e reformulem espaços, tempos e organizações curriculares. 

Entretanto, segundo Almeida (2000), a formação do professor deve acontecer 

no lócus, ou seja, no próprio ambiente escolar: 

[...] quando a inserção do computador é uma opção da instituição, a  
formação do professor deve ocorrer no próprio contexto e incluir  
atividades que contemplam a conexão entre conhecimento sobre  
teorias educacionais, além do domínio do computador  (ALMEIDA, 2000, 
p.49). 

A autora ainda destaca que essa formação de professores para o uso 

pedagógico do computador no lócus escolar é uma “formação contextualizada que 

se origina na e da prática do professor. [...] A formação de professores 

caracteriza-se na imersão de formando e formadores na realidade da instituição”. 

(ALMEIDA, 2000, p.104) 

Porém a autora nos ressalta: 

As disciplinas que contemplam conteúdos de tecnologia aplicados à 
educação mais frequentes, ainda são específicas, que enfocam a teoria 
distanciadas da prática, desarticuladas das demais disciplinas sem a 
oportunidade de analisar as dificuldades, as potencialidades de seu uso e, 
de realizar reflexões da prática pedagógica (ALMEIDA, 2000, p. 95). 

Diante do exposto, consideramos pertinente conhecer a realidade da formação 

inicial dos professores especificamente do curso de Pedagogia,  sua preparação para 

o uso das TIC na prática pedagógica e aprofundar o estudo dessas questões para 

vislumbrar possíveis alternativas nesse processo de formação. 

1.2.1 O perfil do docente do século XXI: novas competências para ensinar 

A docência na contemporaneidade não é mais uma profissão com função de 

transmissão de conhecimentos como fora antes. Com base nisto, a docência, 

segundo Imbernón (2004, p.22) é definida como uma profissão de seu exercício e os 

conhecimentos dela derivados se estiverem a serviço da mudança e da dignificação 
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da pessoa. Hoje, no século XXI, para o autor, se exige posturas comportamentos e 

destrezas diferenciadas: uma nova competência contemporânea para animar, 

mediar, informar, formar e transformar. 

Ainda podemos acrescentar autores como Pimenta (2009), Masetto (1998), 

Ramos (2010), Farias (2009) que buscam refletir e analisar estas mudanças 

pedagógicas, didáticas, metodológicas e de identidade docente no ensino superior. 

Onde o enfoque nos colabora na compreensão dos desafios da formação e prática 

docente no século XXI. 

Dentre os desafios atuais, Pimenta (2009, p. 47) assinala que: 

Aprender é mais do que obter informações, é processá-las, analisá-las, 
compará-las, contextualizá-las, problematizá-las e interpretá-las e que para 
isso é preciso método de estudo e de investigação, então, o que se coloca 
como desafio para os professores é aprenderem a realizar um processo de 
ensinagem, no qual a pesquisa é componente estruturante. 

Para Masetto (2003), destaca que durante o século XXI o ensino superior 

sofreu diversas mudanças, dentre elas podemos destacar: 

a) quanto ao processo de ensino: O foco transferiu-se da ênfase em transmissão de 

conhecimentos para uma valorização do aluno como capaz de buscar esses 

conhecimentos. 

b) quanto ao incentivo à pesquisa: cabe ao professor orientar o aluno, e ao aluno 

pesquisar. 

c) quanto a parceria e coparticipação entre professor e aluno de aprendizagem: o 

aluno tem que se considerar o sujeito do processo de aprendizado, e ver no 

professor um aliado em sua formação. 

d) quanto ao perfil do professor: deixar de ser especialista para ser mediador de 

aprendizado. O professor deve incentivar e motivar o aluno a aprender, mas nem por 

isso ser negligente em suas pesquisas. 

Ao tratarmos deste tema, o perfil do docente do século XXI, temos como fio 

condutor a competência do educador frente ao ofício de ensinar. Para falar em 
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competência, temos que nos reportar ao seu significado.  

Segundo a definição de Rios (1993, p. 47), competência significa sinônimo de 

“saber fazer bem”, nas dimensões técnica e política. A autora afirma ainda que: 

O saber fazer bem tem uma dimensão técnica, a do saber e a do  
saber fazer, isto é, do domínio dos conteúdos de que o sujeito  
necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se requer  
dele socialmente, articulado com o domínio das técnicas, das...  
Mas é preciso saber bem, saber fazer bem, e o que parece  
nuclear nessa expressão é esse pequeno termo - “bem” - porque  
ele indicará tanto a dimensão técnica, quanto uma dimensão  
política [...].  

Para Zabalza (2006, p. 70) competência significa um conjunto de 

conhecimentos e habilidades de que o docente necessita para desenvolver algum 

tipo de atividade.  Perrenoud e Thurler (2002, p. 19) ainda acrescenta: 

[...] atualmente define-se um competência como aptidão para enfrentar um 
conjunto de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, 
pertinente e criativa, múltipla recursos cognitiva: saberes, capacidades, 
micro competências, informações, valores, atitudes, esquemas de 
percepção, de avaliação e de raciocínio. 

A partir deste conceito de competência, como aptidão para enfrentar um 

conjunto de situações, Perrenoud (2000, p.15), anuncia que existem dez famílias 

de competências para ensinar, são elas: 

Tabela 6 – Dez novas compeências para ensinar 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de 
conhecimento. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens 

Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de 
aprendizagem 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas 
simples de ensino mútuo 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 
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Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o 
sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade 

de auto avaliação. 

5. Trabalhar em equipe 

Elaborar um projeto em equipe, representações comuns. 

6. Participar da administração da escola 

Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos 
alunos. 

7. Informar e envolver os pais 

Envolver os pais na construção dos saberes 

8. Utilizar novas tecnologias 

Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação 
aos objetivos do ensino. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

Desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e o 
sentimento de justiça. 

10. Administrar sua própria formação contínua 

Negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, 
escola, rede). 

Fonte: adaptado pela autora, Philippe Perrenoud (2000) 

Dentre elas podemos ressaltar a oitava competência, que se refere a utilização 

de novas tecnologias. Assim Perrenoud (2000, p. 126), declara ser difícil dissociar 

estas competências da questão de saber que formação em tecnologias, o professor 

deva dar aos alunos. Valente (1999c) revela que o desenvolvimento dessas 

competências, conforme Perrenoud (2000), por parte do docente facilita a criação 

de ambientes pedagógicos que favoreçam o acesso ao diversificado mundo da 

informação, que exploradas de modo compartilhado, possibilitem ao aluno 

diferentes formas de ler, interagir e interpretar uma realidade, propiciando, 

inclusive, a geração de novas informações e novos significados. 
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Entretanto, ao refletir sobre as novas competências do docente para o século 

XXI, Masetto (2003) declara que ainda é necessário que o docente se disponha a 

modificar suas aulas, utilizando para isso novas tecnologias, selecionando 

conteúdos significativos. Ainda referente a formação de professores, podemos 

ressaltar algumas considerações em Nóvoa (2009), que afirma haver necessidade 

de uma formação de professores construída dentro da profissão. O autor esboça 

alguns apontamentos nos levando a algumas características do trabalho docente na 

sociedade contemporânea, e destaca: 

 Práticas: a formação de professores deve assumir uma forte componente 

prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 

tendo como referência o trabalho escolar; 

 Profissão: a formação de professores deve passar para dentro da profissão, 

isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos 

professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens; 

 Pessoa: a formação de professores deve dedicar uma atenção especial às 

dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação 

e de comunicação que define o tato pedagógico; 

 Partilha: A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipe e o 

exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos da 

escola; 

 Público: a formação de professores deve estar marcada por um princípio de 

responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação 

profissional no espaço público da educação. 

Estes apontamentos descritos pelo autor são princípios para profissão do 

docente na contemporaneidade. Segundo Nóvoa (2009) valorizar a componente 

prática, a cultura profissional, as dimensões pessoais, as lógicas coletivas e a 

presença pública dos professores. O autor aponta, ainda, que há um excesso de 

discursos sobre a formação de professores. 
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A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 
perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 
conseguimos definir lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantes 
e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas  (NÓVOA, 2009, p. 2). 

Em relação a esta questão, os autores Carvalho; Simões; André, e Brzezinski 

(1999), juntamente com Nóvoa (2009), também nos aponta um excesso de discurso 

sobre o tema formação docente e ainda acrescenta que há uma escassez de dados 

empíricos para referenciar práticas e políticas educacionais. Nóvoa (1999b), também 

ressalta que nos últimos anos especialistas internacionais de grandes organizações 

(UNESCO, OCDE, União Europeia etc), afirmam que um dos pontos aos quais mais 

lhe chamaram atenção é a formação inicial de professores. 

Assim, podemos apontar diante dos autores apresentados até aqui, que há 

uma significativa preocupação com relação a formação inicial de professores.  

Contudo, diante do exposto até aqui refletimos que neste século XXI há um 

pano de fundo e uma convicção de que estamos a assistir a um regresso dos 

professores ao centro das preocupações educativas, levando-nos a pressupor 

inúmeras reflexões, questionamentos a respeito da TIC para a formação de 

professores. 

1.2.2  Políticas de Formação 

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

conceitual entre a Pedagogia e formação de professores. Nos guiamos por este 

autor para situar a Pedagogia como campo científico e campo profissional: 

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

O curso de Pedagogia está definido nas DCNS como um curso de licenciatura, 

o que fortalece a formação tendo a prática como a base da reflexão e da teorização, 

conforme preconiza o parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução CNE/CP no 01/2006: 

§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 
investigação e reflexão crítica, propiciará:  

I – o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 
II – a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental, 
ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, 
o cultural (BRASIL, 2006). 

Podemos verificar uma mudança na concepção do currículo a partir das 

diretrizes do curso de Pedagogia, indicando um currículo fundado em conhecimentos 

de distintos campos científicos que nos ajuda a compreender o campo da Pedagogia 

e a atuação do pedagogo. Podemos dizer, assim, que as diretrizes nos propõem 

uma superação dos modelos baseados nas habilitações incorporadas, a partir da Lei 

no 5 692/71, entre a formação pedagógica e as habilitações. 

As diretrizes curriculares também são orientações para elaboração dos 

currículos e que devem ser relativamente seguidas pelas Instituições do Ensino 

Superior, no qual estão amparadas pela Lei no. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, no art. 53º, inciso II que diz: fixar os currículos dos seus 

cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 

Porém é importante considerar, ainda, em relação aos currículos, que a Lei nº 

9.131/95, art. 9º, parágrafo 2º, na alínea c) determina entre outras atribuições da 

Câmara de Educação Superior: deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas 

pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação de modo 

que os currículos, organizados pelas universidades para os cursos de licenciatura, 

presenciais, devem orientar- se pelo que delibera a Câmara de Educação Superior 

sobre as diretrizes curriculares. 
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Ao analisar as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciaturas, 

conforme quadro 1, podemos identificar o que se espera dos formandos acerca das 

TIC: 

Quadro 1 - Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de licenciatura 
Área Curso Parecer/Resolução O que se espera 

 

 

Ciências Humanas 
e Sociais 

 

 

Pedagogia 

 

 

Parecer CNE/CP 
nº:1/2006 

o art. 5º estabelece que o 

egresso do curso deverá estar 

apto a: relacionar as 

linguagens dos meios de 

comunicação à educação, nos 

processos didático-

pedagógicos, demonstrando 

domínio das tecnologias de 

informação e comunicação 

adequadas ao 

desenvolvimento de 

aprendizagens significativas 

Fonte: DCNS 

Analisando o Quadro 1 podemos observar que as diretrizes curriculares 

incorporam em suas orientações, de forma direta (ao considerar nos conteúdos ou 

nas competências e habilidades), e indireta (ao considerar em atividades 

complementares), o conhecimento e utilização das TIC. Neste sentido podemos 

identificar nas políticas públicas brasileiras de formação de professores sinalizam o 

uso pedagógico das TIC nas escolas de educação básica das redes públicas. 

Verificamos também que são estabelecidas competências para utilização de 

recursos de tecnologias, uma vez que consta “[...] que o profissional deve 

demonstrar domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas”. (DCNS, 2005, p.9). 

Tais diretrizes se aproximam da formação do pedagogo defendida por Libâneo 

e Pimenta (1999, p. 14) em “[...] um curso que oferece formação teórica, científica e 

técnica para interessados no aprofundamento da teoria e da pesquisa pedagógica e 

no exercício de atividades pedagógicas específicas”. 

Já na legislação, instituída pelo Ministro da Educação em 2001, verificamos 

impactos diretamente relacionados à questão das TIC na formação dos pedagogos. 

A partir da Portaria 2253, de 18/10/2001(BRASIL, 2001) as instituições de ensino 

superior credenciadas como universidades ou centros universitários estão sendo 

desafiados a modernizarem seu projeto pedagógico. Em 2004, a portaria 2.253 de 
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18/1/2001 foi revogada pela portaria 4.059 de 10 de dezembro, que nomeou a 

modalidade como “semipresencial” e caracterizou as atividades que podem ser feitas 

a distância, especificando que os 20% se referem à carga horária máxima total do 

curso.  Assim, a partir disto muitas instituições de ensino superior brasileiras 

começaram a fazer experiências com a internet e os ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), nos cursos regulares. 

Para Marinho (2003), em relação aos impactos da Portaria o autor aponta que 

há uma tendência da incorporação das tecnologias na educação superior brasileira 

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

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

Assim diante do exposto até aqui, percebe-se a complexidade da educação 

em nosso país especialmente no que tange a formação de professores para o uso das 

TIC, bem como o uso das mesmas na educação. No curso de Pedagogia, 

especificamente na inserção das TIC nos processos de formação dos professores, 

esta realidade ainda parece estar longe de acontecer, apesar dessas tecnologias 

estarem dimensionadas nas diretrizes que orientam a elaboração dos currículos dos 

cursos. 

Em síntese, as diretrizes estabelecidas levam-nos a entender que envolve 

vários aspectos que tornam a formação do pedagogo cada vez mais complexa, 

quando se utilizam as TIC como instrumentos de mediação dos processos de ensino 

e aprendizagem. Nesse contexto, buscamos com essa pesquisa, contribuições para 

os debates no âmbito da formação do pedagogo no Brasil. 

1.2.2.2 LDB/96 e o Curso de Pedagogia 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 atribuiu importante 

papel para a educação, estabeleceu parâmetros e novas orientações para o Ensino 

Superior, induzindo a realização de estudos e análises sobre o ensino brasileiro. E, 

com o objetivo de tornar a educação condizente com o preconizado na lei, foram 

produzidos pareceres e sugestões, que culminaram com a segunda Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei n° 9 394/96.  
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A LDB propõe uma mudança na formação docente para atuar na educação 

básica, ao inserir no Artigo 62 a exigência do nível de graduação plena para o 

exercício profissional, inclusive nas séries iniciais. No entanto, o Decreto nº 3276/99 

vinculava a formação dos professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, exclusivamente, aos cursos normais superiores e aos Institutos 

Superiores de Educação, sinalizando uma política educacional voltada a uma 

formação acelerada por meio de cursos de curta duração, com tendência a um 

nivelamento inferior.  

O Decreto Presidencial n° 3.554/00 substituiu a exigência de exclusividade pela 

preferência de formação nos cursos normais superiores. Neste sentido, o Parecer n° 

133/2001 deu nova redação ao § 2° do Artigo 3º do Decreto nº 3 276/99, ao dispor 

sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica.   

a) quando se tratar de universidades e de centros universitários os cursos 

poderão ser oferecidos, preferencialmente, como Curso Normal Superior 

ou como curso com outra denominação, desde que observadas as 

respectivas diretrizes curriculares; 

b) as instituições não universitárias terão que criar Institutos Superiores de 

Educação, caso pretendam formar professores em nível superior para 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, esta formação 

deverá ser oferecida em Curso Normal Superior, obedecendo ao disposto 

na Resolução CNE/CP 1/99. (BRASIL, 1999) 

O curso normal superior sugerido na lei foi interpretado como uma evolução 

do curso normal, com a atribuição de formar profissionais para a educação básica. 

Contudo ele difere do curso de Pedagogia em relação ao ingresso, já que nas 

universidades e nos centros universitários só poderiam ingressar alunos que fossem 

portadores de diploma do ensino médio. 

A Nova LDB10 nomeia os seguintes cursos, admitindo, no nível médio, como 

formação mínima, a modalidade normal conforme Quadro 2 e 3 a seguir: 

                                                   
1010

 BRASIL. Lei nº 9.394/96, art.67 
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Quadro 2 - Nova LDB, curso Superior: níveis e programas 

Fonte: CARVALHO (1998, p.85) 

 

Quadro 3 - Nova LDB, cursos: nível médio 

Fonte: CARVALHO (1998, p.85) 

O Sistema Federal de Ensino, de acordo com o art. 8º do Decreto n.º 2.306, de 

19/08/97, comporta as seguintes instituições de ensino superior, todas com 

possibilidade de participar, de alguma forma, do processo de formação de 

profissionais da educação: I – universidades; II – centros universitários; III – 

faculdades integradas; IV – faculdades e V – institutos superiores ou escolas 

superiores. 

Libâneo e Pimenta (1999, p. 16), abordando este aspecto, denunciam a falta 

de definição explícita de uma “[...] estrutura organizacional para um sistema 

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

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

do Título VI da nova LDB, assim resumido: 

a) Cursos de licenciatura plena para formar professores de educação básica, 

em universidades e institutos superiores de educação.  
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- Curso normal superior (licenciatura para formar docente de educação 

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

professores de 5ª a 8ª e ensino médio.  

- Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior.  

- Programas de educação continuada.  

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

profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão 

e orientação educacional.  

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

Nesse sentido Libâneo (2001) declara que as questões ambíguas no caráter 

de formação do pedagogo provocaram uma crise de identidade nos cursos de 

Pedagogia, conferindo a esse profissional em formação múltiplas identidades11, 

abalando o interior das Faculdades de Educação. 

Desta maneira, é pertinente lembrar-se do seguinte trecho de Libâneo (2006, 

p.12) ao fazer uma crítica acerca da abrangência das funções do pedagogo: 

[...] É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores 
para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência, a 
gestão, a pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons 
especialistas, com tantas responsabilidades profissionais a esperar tanto 
do professor como do especialista. Insistir nisso significa implantar um 
currículo inchado, fragmentado, aligeirado, levando ao empobrecimento da 
formação profissional. 

Já para Saviani (2007, p.130) a identidade do pedagogo está intimamente 

relacionada com sua formação profissional: 

De um curso assim estruturado espera-se que irá formar pedagogos com 
uma aguda consciência da realidade onde vão atuar, com uma adequada 
fundamentação teórica que lhes permitirá uma ação coerente e com uma 
satisfatória instrumentação técnica que lhes possibilitará uma ação eficaz. 

                                                   
11

 As questões referentes à identidade do profissional formado no curso de Pedagogia, estão nas pautas dos 
fóruns de discussão como ANFOPE, FORUMDIR, ANPED, FORUM DE PEDAGOGIA, esse último em Belo 
Horizonte- jul.2002/2004 
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Em contrapartida Garcia (1995), defende a identidade do pedagogo como o 

papel de especialista dentro da escola, ou seja, o orientador educacional, o 

supervisor educacional e o administrador escolar. Assim verificamos que existe uma 

área de conflito que situa na função do destino do curso de Pedagogia, ou seja, o 

curso deve formar professores ou especialistas, ou ambos? 

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

que “O eixo nuclear da formação do Pedagogo é o trabalho pedagógico, escolar e 

não escolar, que tem fundamento na docência, compreendida como ato educativo 

intencional”12. Por isto, há algumas considerações a fazer acerca da formação do 

pedagogo, de acordo com a afirmação acima; afinal esta discussão acerca da 

identidade do pedagogo está envolvida diretamente com a sua formação. 

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

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

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

Isso não significa, no nosso entendimento, uma fragmentação ou simplificação 

na formação desse profissional, pois se tomarmos como ponto de partida que o perfil 

do pedagogo está ancorado na docência, fica um pouco mais visível algumas trilhas 

que levam à reformulação dos currículos dos cursos de Pedagogia, inclusive com a 

necessária inserção das tecnologias.   

 
 
 
 

                                                   
12

 Essa posição é defendida pela ANFOPE. Outros autores, como Libâneo e Pimenta, são contrários a esse 
posicionamento. 



37 
 

1.3 O Curso de Pedagogia no Brasil 

1.3.1 História da Pedagogia: da antiguidade ao século XXI 

Fizemos um recorte na história da Pedagogia, especificadamente no trabalho 

do autor Cambi (1999), na busca de entender o termo “Pedagogia”. Segundo Cambi 

(1999) a história é um processo de construção onde existe um tempo “por trás” que 

condiciona e opera o tempo presente. 

“A história da educação que é hoje um repositório de muitas histórias, 
dialeticamente interligadas e interagentes“ (IBIDEM, 1999, pp. 29). 

Para o autor da antiguidade herdamos as estruturas mais profundas que 

delinearam os modelos sócios educativos, como a identidade da família; a instituição 

escola; mitos educativos presentes nas fábulas e os modelos de organização do 

Estado inspirados na polis grega e na res publica romana. É também nesse período 

que se dá à passagem do ethos para a theoria fazendo nascer a Pedagogia com o 

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

educativos. 

Para Cambi a figura do pedagogo aparece na Grécia antiga como o 

acompanhante da criança que a controla e estimula, ou seja, um homem dotado de 

saber e, portanto, encarregado de conduzir os mais jovens. O “peda” do termo 

“Pedagogia” vem dos gregos paidós, que significa “criança”.  Segundo Cambi (1999), 

no mundo mediterrâneo essa figura é enfatizada pelas experiências dos mestres de 

“almas”, enriquecidas pelos educadores do povo, os profetas hebraicos. Portanto, 

para o autor, o mundo antigo agrega ao pedagogo a idéia de missão, ao 

desempenhar o papel de transmissor de saberes divino e, deste modo, 

incontestáveis. Cambi (1999), declara que a partir de Platão será função do 

pedagogo, dos filósofos educadores ou dos pensadores da educação iluminar os 

fins e os processos de educar surgindo um dos legados mais ricos vindos do mundo 

antigo, com a paidéia. Ainda para o autor outro aspecto que se junta ao legado da 

educação antiga, no mundo grego, seria o dualismo entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, que pressupõe dois modelos educativos distanciados: um relacionado à 

práxis e outro de cunho teórico filosófico. 
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Saltamos para o século XIX, considerado pelos historiadores, e segundo Cambi 

(1999), o “Século da Pedagogia”, para o autor nesse período a pedagogia perde sua 

forte conotação filosófica trazido do passado, para se constituir como um 

conhecimento interdisciplinar relacionado às ciências humanas. Em sua obra Cambi 

destaca Dewey (1859-1952) como o maior pedagogo do século XX. O autor, 

descrevendo sobre Dewey, declara que seu pensamento ecoa na Pedagogia 

contemporânea e operou uma profunda transformação nos modelos educacionais 

com o pragmatismo metodológico, “[...] ligados a uma idéia de razão aberta, 

colocada como instrumento na complexa dinâmica da experiência individual e 

histórica”. É atribuído a ele, o que hoje chamamos de educação cognitiva (IBIDEM, 

1999, p.547). Para Cambi a maior transformação na Pedagogia ocorreu na segunda 

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

deslocamento do eixo epistemológico. Até então o autor declara que a Pedagogia, 

antes considerada um saber unitário e fechado, passa a ser conhecida como a 

“ciência da educação” constituída de um saber plural e aberto, mais adequado à 

formação de profissionais capazes de fazer frente às inovações sociais, culturais e 

técnicas. Ainda segundo o autor as ciências que compunham o leque das ciências 

da educação são constituídas. 

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

Este recorte no passado pode nos ajudar a entender, algumas questões do 

século XXI, onde o termo “Pedagogia” vem sendo utilizado com diferentes 

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

recorra. 

1.3.2 As licenciaturas no Brasil: formação inicial de professores 

Os primeiros cursos de formação de professores, as licenciaturas, segundo 

Candau (1987), surgiram no Brasil nos anos 30 (século XX) com a criação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. 
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No período compreendido entre 1931 a 1939 foram criadas novas unidades de 

ensino nos diferentes projetos de Universidade, incluindo-se nesse contexto vários 

modelos de organização das unidades voltadas especificamente para o processo de 

formação de professores. Segundo Candau (1987, p.11) “[...] tomando por base o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, promulgado pelo Governo provisório em 

1931, criou-se, através do Decreto 19.852, a Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras que seria responsável pela qualificação de pessoas consideradas capazes de 

exercer o magistério, utilizando para isso, um currículo que atendesse as exigências 

do momento”. 

Através do Decreto Lei nº. 1.190 de 04 de abril de 1939, durante o Governo de 

Vargas, foi criado o primeiro curso superior de formação de professores, a 

Universidade do Brasil com a Faculdade Nacional de Educação que definiu o curso 

de Pedagogia, composto de um curso de três anos que conferia ao aluno o título de 

bacharel em Pedagogia. 

Conforme Furlan (2005), essa formação contava também com o curso de 

Didática, cuja duração era de um ano, que ao ser cursado por bacharéis do curso de 

Pedagogia daria a eles o título de licenciado, permitindo-lhes, o exercício do 

magistério. Assim surgiram a partir do chamado esquema 3+1. 

Logo após o Conselho Federal de Educação regulamentou os Currículos 

Mínimos e a duração dos cursos universitários através do Parecer Nº 262/62, dos 

quais faziam parte os Cursos das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras. O 

Parecer estabelecia que entre outros aspectos que os currículos mínimos das 

licenciaturas compreenderiam as matérias fixadas para o bacharelado e, ainda, que 

a formação do licenciando deveria ser incluso o aluno e o método. 

Resumindo, conforme Silva (1999), o curso em seu início formava bacharéis e 

licenciados em Pedagogia, sendo os três anos dedicados às disciplinas de 

conteúdo, ou seja, para os próprios fundamentos da educação. O curso de Didática, 

no 4º ano, destinado a todos os cursos de licenciatura, que contava com as 

seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos 
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Sociológicos da Educação. Até ao bacharel em Pedagogia era suficiente cursar as 

duas primeiras disciplinas do curso. (SILVA, 1999).  

Já na década de 60 (século XX), ainda segundo o autor começaram a se 

desenvolver amplas discussões nas universidades brasileiras. No entanto, a Lei nº 

5.540/68 que trata da Reforma Universitária foi promulgada à revelia desses debates 

e discussões. Algumas inovações foram trazidas por esta lei para o cotidiano das 

universidades, dentre podemos destacar: implantação do sistema de créditos; a 

departamentalização; a manutenção dos cursos de pequena duração; manutenção 

da unidade de ensino e pesquisa; a obrigatoriedade de frequência.  

Segundo Silva (1999), foi no início da década de 70 (século XX) que outro 

momento se evidencia através da Lei 5692/71, que permitiu a formação de quadros 

profissionais para o ensino geral, sem incompatibilizar a possibilidade de 

continuidade dos estudos em níveis superiores. A promulgação desta lei, e a política 

do país, provocou ampla discussão ao final da década de 70 que culminou com a 

realização do I Seminário de Educação Brasileira, iniciando-se o movimento de 

reformulação dos cursos de formação de professores no Brasil, tendo como alicerce 

a reformulação dos cursos de Pedagogia, e posteriormente das licenciaturas em 

geral. Para Silva (1999), todas estas discussões citadas anteriormente ganharam 

força para em 1980 quando ocorreu em São Paulo a I Conferência Brasileira da 

Educação e o Comitê Nacional Pró Formação da Educação, que reuniu todos 

educadores e tinha o objetivo de articular as atividades de professores e alunos 

tendo em vista a reformulação dos cursos de formação docente no Brasil. Esse 

Comitê, com intensa atuação de 1980 a 1983, realizou vários seminários tanto 

estaduais quanto regionais, merecendo destaque o Encontro Nacional realizado em 

novembro de 1983, na cidade de Belo Horizonte, onde foi aprovado o “Documento 

de Belo Horizonte”. Ainda segundo o autor foi somente em 1990 que originou-se a 

“Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação” – ANFOPE, 

responsável pela defesa e manutenção dos cursos de formação de professores. 

De acordo com Brzezinski (1996), para o processo de formação do educador 

foi sugerido que não deve se pautar apenas em um currículo mínimo e, sim, como 

uma concepção básica de formação desse educador. 
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Nesse sentido, a concepção da (ANFOPE, 1992, p.14) é de que: 

[...] haverá uma única base comum nacional para todos os cursos de 
formação do educador. Esta base comum será aplicada em cada instituição, 
de forma a respeitar as especificidades das várias instâncias formadoras. 
(Escola Normal, licenciatura em Pedagogia, demais licenciaturas 
específicas). 

Segundo o documento citado por Silva (1999), ficou assim definido o perfil 

comum do pedagogo da época ou sua identidade: 

Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de 
sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 
conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como 
base obrigatória de sua formação e identidade profissional (BRASIL, 1999). 

De acordo com Pereira (2000, p.73), essa lei determina que a formação 

docente para a educação básica aconteça em nível superior, em curso de 

licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitindo como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e séries iniciais a oferta em nível médio, na modalidade normal. 

Com a promulgação desta lei novas medidas foram tomadas em nível federal 

com o intuito de redirecionar o sistema educacional no país. Estas medidas buscam 

definir uma política educacional para as Diretrizes da Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica. 

Ainda segundo a autora, com o propósito de envolver todas as licenciaturas e 

criar alternativas quanto à reformulação dos cursos de formação de profissionais da 

educação foi realizado o II Seminário sobre a Formação do Educador, onde houve a 

participação de todas as licenciaturas.  

A proposta da ANFOPE de 1999, com algumas alterações, foi aprovada em 

2006. O Conselho Nacional de Educação, mesmo com muitas alterações, aprova, 

em 1999, as Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia onde fica definido que 

a formação oferecida deverá abranger integralmente, a docência e também a 

participação na gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e a 

elaboração e execução de atividades educativas. 
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As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de 
modalidade Normal e com cursos de Educação Profissional, na área de 
serviços de apoio escolar, bem como outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. A formação oferecida passou a 
abranger, integralmente a docência, a participação da gestão e avaliação de 
sistemas de instituições de ensino geral, e a elaboração, a execução, o 
acompanhamento de programas e as atividades educativas (DCNS, 2006, 
p.6). 

O documento das diretrizes curriculares, de 2006, deixa claro que a identidade 

do curso de Pedagogia deve ser pautada pela docência, implicando a licenciatura 

como identidade consequente do pedagogo. As habilitações foram extintas, o curso 

de Pedagogia – licenciatura - deverá formar integralmente para o conjunto das 

funções a ele atribuídas. Ainda, segundo o documento, o pedagogo deverá ter uma 

formação teórica e uma diversidade de conhecimentos de práticas, que se articulam 

ao longo do curso. Ainda segundo estas diretrizes a carga horária passou de 2.800 

horas para 3.200 horas. De acordo com a ANFOPE, os cursos de formação dos 

profissionais da Educação devem considerar a diversidade brasileira e respeitar a 

autonomia institucional para elaboração de projetos pedagógicos, com no mínimo 

3.200 horas, em período de formação correspondente a um mínimo de quatro anos 

para a integralização curricular. 

Destacamos, do documento da Associação Nacional pela Formação dos 

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

Pedagogia (BRASIL, 1999), o seguinte: 

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

e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base 

obrigatória de sua formação e identidades profissionais. 

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

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

médio. E ainda:  

- Organização de sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais 

escolares e não escolares.  
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- Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional.  

- Áreas emergentes do campo educacional.  

Conteúdos básicos:  

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

históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos.  

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

educação básica escolar, conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em 

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

linguagens específicas aplicadas ao ensino; processos de organização do trabalho 

pedagógico, gestão e coordenação educacional; relações entre trabalho e educação.  

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

escolares. 

O documento, quanto à organização curricular, reafirma que das 3.200 horas 

de duração do curso 800 devem ser destinadas à dimensão da prática da formação, 

que deverá estar presente desde o início do curso, já incluídas as 300 horas de 

estágio; e sugere também um tempo não inferior a 15% sobre as questões centrais 

da educação e de aprendizagem; 65% de conhecimento sobre os objetos de ensino, 

restando 20% para perspectivas interdisciplinares e projetos de trabalho, além de 

outras opções a critério das instituições. Desta forma os componentes curriculares 

relacionados as TIC deveriam estar entre os 20%. 

Podemos observar no documento citado que 800 horas devem ser destinados 

a prática; porém, em contrapartida, conforme Gatti e Barreto (2009, p. 258), “[...] os 

currículos não se voltam para as questões ligadas ao campo da prática profissional, 

seus fundamentos metodológicos e formas de trabalhar em sala de aula”. Nesse 

sentido, segundo Gatti (2010, p. 1373 e 1374), em uma análise de grades 

curriculares e ementas de curso de formação inicial de professores em Letras, 

Matemática e Ciências Biológicas, destaca-se que na maior parte dos ementários 
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analisados não foi observada uma articulação entre as disciplinas de formação 

específicas (conteúdos da área disciplinar) e a formação pedagógica (conteúdos 

para a docência). Ainda segundo Gatti (2010), no mesmo estudo, foi verificado um 

vasto rol de disciplinas com a ausência de um eixo formativo claro para a docência. 

Para Gatti (2010, p. 1375) no que concerne a formação de professores: 

[...] É necessária uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais 
formativas e nos currículos da formação. As emendas já são muitas. A 
fragmentação formativa é clara. É preciso integrar essa formação em 
currículos articulados e voltados a esse objetivo precípuo  [...] 

Neste sentido, podemos ressaltar que mais complexa ainda se torna, quando 

se utilizam as TIC como instrumentos de mediação dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Para Almeida: 

[...] é preciso considerar as relevantes contribuições das TIC ao currículo, à 
aprendizagem e ao ensino, tecnologias que adentram os espaços escolares 
pela convivência do alunado com as novas linguagens hipermídia, por 
programas públicos de inclusão digital e de inserção de computadores e 
internet nas escolas e na formação de professores como instrumento de 
mediação da EAD.  (ALMEIDA, 2008, pp. 111). 

 Entretanto quanto a inserção de disciplinas relacionadas às tecnologias ao 

currículo, no estudo realizado por Gatti (2010) podemos observar baixas 

expectativas e na categoria saberes relacionados às tecnologias nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia verificamos uma carga horária média, 22h, relacionados a 

disciplinas que envolvem o uso de tecnologias, o que representa uma porcentagem 

média, 0,7%, em relação a esta categoria. 

Nesse aspecto, o que observamos juntamente com os autores Almeida, 

Iannone e Silva (2012), são práticas precárias onde prevalece um modelo de 

formação voltado aos conteúdos culturais, porém ao mesmo tempo vimos que estão 

presentes nos projetos pedagógicos e são lançadas as DCNS para os cursos de 

Pedagogia, um discurso de formação integrada com mediação de tecnologias. 

Segundo Almeida, Iannone e Silva (2012, p.11), as diretrizes estabelecidas 

envolvem conteúdo, metodologia, prática e pesquisa, tornando a formação do 

pedagogo complexa diante das condições concretas das instituições. 
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Neste capítulo de pesquisa são reflexões que podem servir de base para as 

discussões sobre o uso das tecnologias no âmbito dos cursos de Pedagogia que se 

movimentam para ajustar seus currículos aos rumos contemporâneos. Contudo 

observamos um dos aspectos na formação do pedagogo contemporâneo que está 

diretamente relacionado à abertura para acolher as TIC. De modo que possamos 

desenvolver uma prática investigativa articulando os componentes curriculares 

relacionadas às tecnologias ao currículo. 

1.3.3 A importância das tecnologias na formação inicial 

Podemos sintetizar que são muitas as contribuições das tecnologias no sentido 

de uso do computador na educação. Porém, de nada adianta se os professores não 

forem alfabetizados tecnologicamente. No entendimento de Papert, citado por 

Almeida (2000, p.55) “[...] a verdadeira alfabetização computacional não é apenas 

saber como usar o computador e as ideias computacionais. É saber quando é 

apropriado fazê-lo". 

Para Valente (1999), o advento do computador, trouxe novos desafios para os 

cursos de formação de professores, deixando para o passado a simplicidade dos 

computadores do final da década de 80. E, ainda segundo o autor, as inúmeras 

possibilidades de uso do computador na educação, como a multimídia, os sistemas 

de autorias para construção de multimídia, os sistemas de navegação nas redes e 

os inúmeros programas para as mais diferentes áreas, exigem saberes mais 

sofisticados, a serem aprendidos e apreendidos pelos professores. Nesse sentido, 

Valente (1999) orienta que a formação dos professores deve superar: 

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

Autores como Valente (1999), Marinho (1998), Masetto (2003), Moran (2003) e 

Giusta (2003), com os quais nos identificamos, destacam a importância dos 
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ambientes informatizados de aprendizagem, que propiciam a interação e a pesquisa 

em ambientes colaborativos presenciais e virtuais. 

Segundo os autores a medida que se avançam as TIC, com os recursos da 

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

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

Neste sentido buscamos em Moran (2003,) uma melhor definição do papel do 

professor num contexto da sala de aula.  Na visão desse autor, o professor “[...] pode 

se tornar um orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de 

forma equilibrada a orientação intelectual, a emocional e a gerencial" (MORAN, 

2003, p. 30). O seu papel é, portanto, o de orientador/mediador da aprendizagem de 

seus alunos. 

Assim, no dizer de Maia (2003, p. 234), seriam inúmeras as possibilidades do 

uso dos ambientes virtuais, local onde os professores e alunos podem se encontrar 

com a finalidade de ensinar/aprender: 

- enfatizam a aprendizagem; 

- oferecem independência monitorada aos aprendizes; 

-integram sistemas comunicativos e interativos visando o propósito educacional; 

- dão suporte a diferentes estratégias didáticas que busquem a participação ativa 

dos estudantes;  

- abrangem possibilidades didáticas de aprendizagem tanto individuais quanto 

coletivas;  

- oferecem oportunidades de escolhas sobre quais caminhos podem levar à 

aquisição de conhecimento,  

- abrem possibilidades para a exposição de opiniões e da produção intelectual de 

seus usuários; 
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- abrem possibilidades de acesso a outros endereços como forma de expansão e 

enriquecimento de conhecimentos. 

Essas questões sobre a possibilidade do uso das tecnologias em ambientes 

virtuais e inclusão das tecnologias têm ocupado as pautas de discussão sobre a 

formação dos profissionais da educação, nas últimas décadas do século XX. 

(Marchesi e Matín, 2003). 

Podemos citar também os contextos de aprendizagem que promovem a 

colaboração, como o uso da Internet, que estão em confluência com o Relatório da 

Unesco elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI. Os 

quatro pilares apresentados no Relatório, coordenado por Jacques Delors (1998), 

são referências fundamentais para a formação dos pedagogos contemporâneos: 

Aprender a conhecer - aponta para a necessidade na formação inicial 

fornecer os instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das 

ciências e dos paradigmas do seu tempo.  

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

desenvolvimento de capacidades para adaptar num novo contexto, de natureza mais 

intelectual e que exige uma sólida base tecnológica.  

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

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

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

sociedade solidária.  

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

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

espiritualidade, no sentido de levar o aluno a construir pensamentos autônomos e 

críticos. 

Por este motivo, diante dos desafios apontados para uma formação 

contemporânea do pedagogo, consideramos que as tecnologias merecem ser 

contempladas em sua formação inicial. 
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1.3.4 Porque os licenciados precisam aprender a usar tecnologias 

Segundo Assmann (1998, p. 24) a “sociedade da informação” é caracterizada 

pela rápida atualização e socialização dos conteúdos. Ainda segundo o autor, a 

sociedade da informação se refere à aquisição dos conhecimentos através da 

interpretação e processamento da informação. Para o autor os recursos da mídia 

digital trazem novas formas de circulação das informações. 

Desta forma, para Barbero (1997), o receptor não é somente um mero receptor 

de informações produzidas pelos meios de comunicação, também é um produtor de 

significados. Com isso segundo o autor a recepção é sempre mediada por práticas 

cotidianas que estão inseridas no contexto cultural e social do sujeito receptor. 

Para Lemos (2004) o nosso cotidiano é repleto de situações práticas no qual 

nos deparamos diante das tecnologias, assim, em nosso dia a dia, podemos realizar 

várias tarefas por meio de um único dispositivo móvel eletrônico: enviar mensagens 

instantâneas, postar notícias em redes sociais, abrir a correspondência eletrônica, 

pagar contas bancárias, armazenar músicas, tirar uma foto e em seguida 

compartilhar com os amigos etc. Por isto, entendemos que a conexão nos dá a 

possibilidade à mobilidade. 

Neste sentido, Silva (2010) dá a sua contribuição: 

Vivemos sob conexão e em conexão com outros, vivemos num mundo já, 
em parte, imerso na cultura digital, assim vivemos na era da conexão 
(SILVA, 2010, p.1). 

Segundo Silva (2010) a cultura digital, não pode ser conceituada somente pelo 

surgimento de novas tecnologias, mas para autora esta cultura emerge como 

consequência do uso e apropriação das tecnologias de informação e comunicação 

nas situações práticas do dia a dia. 

Santaella (2003, p.25), por sua vez, acrescenta: 

[…] não devemos cair no equívoco de julgar que as transformações culturais 
são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e novos meios de 
comunicação e cultura, pois os meios de comunicação, não passam de 
meros canais para a transmissão de informação. 
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Assim, para a autora a evolução da cultura oral das mídias para a cultura digital 

alterou a forma de pensar, interagir e viver das pessoas e dos grupos sociais. 

Assim, novos universos de sentido convocam a invenção de novas 
metáforas para interpretar a realidade, a desconstrução de mitos sobre a 
tecnologia e a reinvenção do significado de ensinar e aprender (AIRES, 
2009, p.1). 

Com a reinvenção do significado de ensinar e aprender, assim como citado por 

Aires (2009), reconfigurou-se o papel da escola neste contexto. Para reforçar a 

mudança deste papel da escola, citamos Leite (2000, p.40) que diz: 

Diante desta realidade, torna-se necessário que as escolas passem a 
trabalhar visando a formação de cidadãos capazes de lidar, de modo crítico 
e criativo, com a tecnologia no seu dia-a-dia. Cabendo à escola esta função, 
ela deve utilizar como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem 
a própria tecnologia com base nos princípios da Tecnologia Educacional. 

Já com relação o papel do professor, segundo Teixeira (1963, p.19) “o mestre 

ou transmissor da cultura”, como o autor conceitua, era o transmissor da cultura no 

qual a principal função era transmitir informações, para o autor antigo mestre ficava 

em seu poder e comandava a formação dos educandos; com a expansão dos meios 

de comunicação, segundo Teixeira (1963), o mestre perdeu o antigo poder 

passando a ser apenas um contribuinte para a formação do aluno, pois os alunos da 

contemporaneidade não interagem somente com o mestre dentro do contexto 

escolar, mas também com os novos meios de comunicação: imprensa, rádio, 

televisão e internet, ou seja, o aluno vive em conexão com o mundo, imerso em uma 

cultura digital. 

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe 
uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e 
descentralizados. Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é 
um dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação apresenta ao 
sistema educacional (BARBERO, 2011, p.123). 

Infelizmente, na escola predomina ainda a comunicação vertical, respaldada no 

saber do professor como poder. Muitos educadores desconsideram o conhecimento 

não sistematizado, adquirido pelo contato com as mídias (rádio, televisão, internet...) 

e se impõem como autoridade, o que impede a comunicação bidirecional.  

Diante de um professor que sabe recitar muito bem sua lição, hoje senta-se 
um alunado que, por osmose com o meio ambiente comunicativo, está 
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embebido de outras linguagens, saberes e escrituras que circulam pela 
sociedade  (BARBERO, 2000, p.55). 

O professor passa da escola centrada nos conhecimentos, onde o mestre tem 

domínio absoluto do que está propondo, para uma visão de professor que, ao 

construir o conhecimento junto com seus alunos, questiona, duvida, enfrenta 

conflitos, contradições e divergências, e utiliza para tais ações o apoio das 

tecnologias. Os licenciados, então, necessitam estar preparados para interagir com 

uma geração mais atualizada e mais informada, pois os modernos meios de 

comunicação, liderados pela Internet, permitem o acesso instantâneo à informação e 

os alunos têm mais facilidade para buscar o conhecimento por meio das tecnologias 

colocada à sua disposição que trabalhada adequadamente pode leva-los  à produzir 

conhecimento. 

A escola não pode desconsiderar ou negar a presença das mídias no cotidiano 

dos alunos, pois as novas tecnologias fazem parte do mundo da escola, do 

educando e do educador e todos vivem e convivem numa sociedade movida pela 

informação, segundo McLuhan (1074) os meios de comunicação são a extensão do 

homem. 

McLuhan (1974) foi o primeiro autor que se atentou para este fato de que as a 

evolução das tecnologias transformaria as relação humanas e, ainda segundo o 

autor, essa nova geração é formada, especificamente, por pessoas que não se 

intimidam diante dos desafios expostos pelas tecnologias que vivenciam todas as 

possibilidades oferecidas pelos recursos digitais. Por isso as tecnologias utilizadas 

na educação exigem que os licenciados sejam capazes de conhecê-las, entendê-las 

e de utilizá-las em benefício do aprendizado do aluno.  

Entendemos que, em tese, a formação inicial do professor, especificamente os 

curso de licenciatura em Pedagogia, deve haver componentes curriculares 

relacionados às tecnologias, pois os licenciados devem estar preparados para esta 

realidade em lidar com os alunos que já estão acostumados e imersos na cultura 

digital e têm conhecimentos prévios tecnológicos. 

Devemos, deste modo, repensar o tipo de formação oferecida hoje pela 

academia aos profissionais da educação, especificamente nas licenciaturas em 
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Pedagogia pois temos uma nova geração, imersos na cultura digital, que interage a 

todo o momento com as novas e velhas mídias ficando claro que estes alunos não 

possuem mais o perfil para o qual o nosso sistema educacional foi concebido. Não 

devemos pensar na educação a partir de métodos retrógados e ultrapassados, 

porque os avanços tecnológicos mudaram a forma de ser, agir e pensar da 

sociedade, pois estamos imersos na cultura digital. 
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1.4 - Tecnologias e Educação 

1.4.1 Conceito de tecnologia 

Para Kenski (2008, p.15), as tecnologias são tão antigas quanto á espécie 

humana; na verdade foi a engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu 

origem às mais diferenciadas tecnologias. Em Kenski (2003, p. 18), segundo o 

Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (1982), “A tecnologia é o estudo dos 

processos técnicos de um determinado ramo de produção industrial ou de mais 

ramos".   

Ainda segundo Kenski (2008), tecnologia é poder, seja em qualquer período 

da vida humana. A autora revela acontecimentos pelos quais a evolução do 

homem comprova isso: 

Tecnologia é poder. Na Idade da Pedra, os homens – que eram frágeis 
fisicamente diante dos outros animais e das manifestações da natureza - 
conseguiram garantir a sobrevivência da espécie e sua supremacia, pela 
engenhosidade e astúcia com que dominavam o  
uso de elementos da natureza. A água, o fogo, um pedaço de pau ou o osso 
de um animal eram utilizados para matar, dominar ou afugentar os animais 
e outros homens que não tinham os mesmos conhecimentos e habilidades. 
A ação bem-sucedida de grupos ‘armados’ desencadeou novos sentimentos 
e ambições em nossos ancestrais. Novas tecnologias foram sendo criadas, 
não mais para a defesa, mas para o ataque e a dominação. A posse de 
equipamentos mais potentes abriu espaço para a organização de exércitos 
que subjugaram outros povos por meio de guerras de conquista ou pelo 
domínio cultural. [...] assim, sucessivamente, com o uso de inovações 
tecnológicas cada vez mais poderosas, os homens buscavam ampliar 
seus domínios e acumular cada vez mais riquezas (KENSI, p. 15).  

Kenski (2008), ainda menciona que hoje essa relação não mudou e que 

grandes potências investem em pesquisa de inovações para garantir a 

manutenção da supremacia. Muitas vezes, ainda segundo a autora, descobre-se um 

uso doméstico para diversas invenções então estas adentram toda a sociedade, 

modificando, assim, o modo de vida das pessoas. 

Com a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Industrial houve uma 

aceleração da criação das tecnologias por todo o mundo. Em 1973, no entanto, 

com a crise do petróleo, houve uma divisão internacional dessa produção. 

Almeida (2005), acrescenta que, mesmo não fazendo parte dos grandes, o 
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Brasil busca se tornar autônomo nesse campo. Foi nesse momento que a educação 

passou a ser considerado um setor promissor para ampliar os campos de suporte à 

indústria de informática nacional. 

“É verdade que a educação não representava o grande mercado, mas pode 

ser fator decisivo enquanto formadora da mente e das necessidades dos 

usuários das próximas décadas” (ALMEIDA, 2005, p. 33).  

Tecnologia é fundamental. Tecnologia é ferramenta. E ferramenta é 
ferramenta. Eu não tenho uma escada para ficar na escada, mas para ir a 
algum lugar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, 
já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. As pessoas ficam 
aprisionadas pela questão da tecnologia. É possível dar uma boa aula sem 
tecnologia? Sem dúvida. É possível dar uma aula melhor ainda com 
tecnologia? Sem dúvida. Só que eu preciso saber dar aula. Quem sabe 
cozinhar cozinha em fogão a lenha. Se sabemos fazer, então escolhemos a 
tecnologia (CORTELLA, 2006, online). 

Neste momento cabe-nos citar Paulo Freire com relação às tecnologias na 

educação, devido ao seu importante papel a serviço da libertação e emancipação 

social.  

[...] se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa 

de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 

prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 

instrumentando para melhor lutar por esta causa  (FREIRE, 1976, p. 22-

23).  

Igualmente para Almeida e Valente (2011), as TIC na educação não se limitam 

à transmissão e memorização de informação. Segundo os autores a ideia de 

tê-las na educação é a possibilidade da potencialização das práticas 

pedagógicas, levando ao desenvolvimento da autonomia do aluno com o intuito de 

compreender o mundo e atuar na sua reconstrução com base no pensamento 

crítico e reflexivo: 

Nesse sentido, a criação de ambientes de aprendizagem interativos por 

meio das TIC impulsiona novas formas de ensinar, aprender e interagir 

com o conhecimento, com o contexto local, e global, propicia o 

desenvolvimento da capacidade de dialogar, representar o pensamento, 

buscar, selecionar e recuperar informações, construir  

conhecimento em colaboração por meio de redes não lineares  (ALMEIDA 

E VALENTE, 2011, p. 31).  

[...] o uso das TIC permite identificar o ponto de partida do aluno, isto é, seu 
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modo de interpretar o mundo, os instrumentos culturais que fazem sentido 

para sua vida, e criar condições para a escrita de sua história, a 

compreensão de si como sujeito do seu tempo, membro de uma 

comunidade com a qual compartilha e constrói social e historicamente 

conhecimentos, valores e experiências (ALMEIDA E VALENTE, 2011, p. 

34). 

1.4.2 Sociedade da Informação x Sociedade do Conhecimento 

A sociedade moderna, desde o início do novo milênio, sofre profunda 

mudança e transformações impulsionadas pelos avanços e inovações no 

desenvolvimento tecnológico em diversas áreas como, por exemplo, as 

Telecomunicações. Segundo o pensamento de McLuhan (1974), cada mudança nas 

tecnologias, em suas diversas etapas, tem como consequência mudanças na 

estrutura da sociedade que, por sua vez, ocorreriam ao acaso pois “[...] o surgimento 

de uma tecnologia não ocorre por uma tentativa isolada do desenvolvimento técnico 

em si, mas sim por uma tentativa de transformar, reproduzir, e documentar as 

experiências do homem”. (MCLUHAN, 1974, p. 6) 

 Neste período emergem rápidas transformações e surgem várias 

denominações para designar o tipo de sociedade em que vivemos. Vários autores 

têm sugerido termos que refletem o contexto, entre eles podemos destacar Pierre 

Lévy e Manuel Castells. Lévy (1999) denomina a sociedade atual como sendo a 

“sociedade do conhecimento”, enquanto Castells (2000, p. 497-8), chama de 

“sociedade em rede”. Levy entende sociedade do conhecimento como a nova 

relação que a sociedade tem com o saber, ou seja, as novas formas de aprender, 

transmitir e produzir conhecimentos. Ainda segundo Castells (2000), o conceito 

de rede, define-se como sendo “um conjunto de nós interconectados”. Essas 

redes “[...] têm a capacidade de expansão global sem limite, de forma aberta, 

dinâmica, capaz de integrar outros nós que compartilham a mesma forma de 

comunicação”. (CASTELLS, 2000, p. 498).  

Leite (2000), ressalta que esse momento de transição é reflexo do 

desenvolvimento das TIC que aceleram a mudança de comportamento em função 

da linguagem que utilizam. O autor afirma também que as tecnologias estão 

eliminando as fronteiras físicas e temporais, favorecendo a troca e circulação de 

informações, ideias, negócios, emergindo assim a globalização das sociedades e da 
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economia com a imperiosa necessidade da competitividade baseada na 

qualidade, na busca de mercados consumidores, em um mundo sem fronteiras. 

Já Moraes (2002, p. 125), reforça que o tempo presente indica que há sinais 

evidentes de um novo ciclo com traços e características cada vez mais globalizadas. 

Para o autor é um mundo que vem se tornando grande e pequeno, homogêneo e 

plural, articulado e multiplicado mediante o uso de recursos de voz, de dados, de 

imagens e de textos cada vez mais interativos. 

Segundo Silva (1997), as mudanças precisam ocorrer mais cedo ou mais tarde, 

senão há o risco da escola se afastar perigosamente da sociedade. Para que isto 

não aconteça, ainda segundo o autor, é preciso maiores níveis de qualificação e de 

conhecimentos, tanto no domínio das tecnologias quando de seu uso pedagógico, 

visando à sua adequação aos objetivos curriculares da escola. 

Para que a sociedade alfabetizada de hoje acompanhe a sociedade da 

informação, a educação deve se libertar do currículo que é separado por disciplinas 

e "[...] mudar totalmente para que haja uma interrelação de conhecimento", afirma 

McLuhan (1974 p. 35). 

Contudo por este motivo a formação do professor não pode estar distante das 

transformações das instituições de ensino, uma vez que os mesmos deverão estar 

preparados para esse novo ambiente e para utilizar as novas tecnologias em sua 

prática. 

1.4.3 As tecnologias na Educação: um breve histórico 

Segundo a professora Maria Candida Moraes13 (1997), o Brasil, a partir de 

meados da década de 1970, estabeleceu políticas públicas para a construção de 

uma indústria própria, com o objetivo de garantir segurança e desenvolvimento da 

nação. E, desta forma, de acordo com o Programa Nacional de Informática 

Educativa o governo, em 1989, deu origem a Comissão Coordenadora das 

                                                   
13

   
A Autora foi coordenadora das atividades de informática na educação desenvolvidas pelo MEC no período de 
1981- 1992. 
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Atividades de Processamento Eletrônico (Capre), a Empresa Digital Brasileira 

(Digibras) e a Secretaria Especial de Informática (SEI). O documento de criação da 

SEI aponta o órgão como responsável pela coordenação e pela execução da política 

nacional de informática, que buscava fomentar e estimular a informatização da 

sociedade brasileira, sendo voltada para a capacitação científica e tecnológica. 

Segundo Moraes (1997), houve uma busca de alternativas para viabilizar a 

proposta nacional de uso de computadores na educação e, posteriormente, houve a 

participação de representantes da SEI, do Ministério da Educação (MEC), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), como responsáveis pelo planejamento 

das primeiras ações na área de Informática. 

Em 1981 houve o I Seminário Nacional de Informática na Educação, na 

Universidade de Brasília (UnB), com o propósito de discutir estratégias de 

planejamento que refletissem as preocupações e o interesse da sociedade 

brasileira. Segundo os anais do Seminário Nacional (1981), o objetivo era discutir as 

possibilidades de utilização do computador no processo ensino-aprendizagem, 

enfocando aspectos teóricos e a aplicabilidade em todos os níveis de ensino. Deste 

seminário surgiram várias recomendações norteadoras: atividades de Informática na 

educação. O computador nesta época foi considerado como um meio de ampliação 

das funções do professor. 

Já no II Seminário Nacional de Informática na Educação – 1982 / UFBA - o 

tema central foi o impacto do computador no processo educacional brasileiro ao 

nível de 2º grau. Conforme os anais da SEI (1982a) os objetivos eram a coleta de 

subsídios para a criação de centros-piloto, a partir de reflexões de especialistas das 

áreas de Educação, Psicologia, Informática e Sociologia. Para a implantação de tais 

projetos após a realização desse primeiro seminário, foi criado um grupo de trabalho 

composto por profissionais do MEC, a SEI e o CNPq, para elaboração de subsídios 

para um futuro Programa de Informática na Educação. 

Conforme Moraes (1997), outra diretriz relevante norteadora da implantação 

dos centros-piloto do Projeto EDUCOM foi quando houve à adoção de metodologia 
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de planejamento participativo na organização das experiências de informática na 

educação no Brasil. 

Foi apresentada, em março de 1983, à secretaria executiva da referida 

comissão o documento Projeto EDUCOM, que continha uma proposta interdisciplinar 

voltada à implantação experimental de centros-piloto apresentados nos seminários. 

Assim, após a aprovação do Projeto EDUCOM, a SEI divulgou o Comunicado 

SEI/SS no 15/1983. No documento podemos verificar que o objetivo geral com a 

criação do Projeto EDUCOM foi o desenvolvimento de pesquisa de informática 

voltado para ensino-aprendizagem. O MEC a partir desse momento começou a 

assumir a liderança do processo de informatização da educação. 

Vale a pena destacar que para esta pesquisa que o nosso país não dispunha  

de conhecimento técnico-científico na área, fazendo com que o Ministério da 

Educação, segundo Moraes (1997), optasse por iniciar as atividades desenvolvendo 

pesquisas nas universidades, onde posteriormente houve a capacitação dos 

professores dos sistemas estaduais de ensino público e, com isto, o início da 

capacitação dos professores foi realizado pelo Projeto Formar, através da Unicamp, 

e contou com a colaboração dos vários centros-piloto do Projeto Educom. 

Os cursos de especialização, ainda de acordo como Moraes (1997), eram 

compostos de 360 horas, eram modulares e eram ministrados de forma intensiva ao 

longo de nove semanas (45 dias úteis), com oito horas de atividades diárias. Sendo 

que os conteúdos foram constituídos em seis disciplinas, de aulas teóricas e 

práticas, seminários e conferências. Ainda consta que o nível de pós-graduação lato 

sensu era realizado na Unicamp e que o objetivo principal dos professores formados 

era projetar e implantar juntamente com a Secretaria de Educação e o Centro de 

Informática Educativa (CIED), a ser implementado mediante que seria apoiado 

financeiramente pelo Ministério da Educação. 

A autora ainda relata que no período de 1988 e 1989, 17 CIEDS foram 

implantados em diferentes estados da federação. Cada CIED, de acordo com a 

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

formação de recursos humanos para a implementação das atividades no âmbito 

estadual. Ficando assim distribuídos conforme Moraes (1997): 
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CIES: Centros de Informática na Educação Superior 

CEDE: Centros de Informática na Educação de 1º e 2º graus 

CIET: Centros de Informática na Educação Técnica 

A partir de todas essas iniciativas, podemos dizer que neste momento foi 

estabelecida uma sólida base para a criação de um Programa Nacional de 

Informática na Educação (PRONINFE). Segundo a pesquisa o PRONINFE foi criado 

em outubro de 1989, com a Portaria Ministerial no 549/GM. O PRONINFE tinha por 

finalidade: 

Desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e 
atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação 
pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, 
técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos 
envolvidos. 

O Programa visava apoiar o desenvolvimento e a utilização da informática nos 

ensinos de 1º, 2º e 3ª graus e na educação especial, o suporte aos centros, a 

consolidação e integração das pesquisas, e ainda também a capacitação contínua e 

permanente de professores. 

A década de 1990 foi marcada pela preocupação com o alto índice de 

analfabetismo no Brasil. Além disso, era um momento mundial de avanço 

tecnológico com grande necessidade de mão de obra qualificada. Neste cenário a 

grande preocupação passou a ser, não só, diminuir o índice de analfabetismo no 

país, mas também de permitir que essa população com menos condição de acesso 

a escola, tivesse acesso às tecnologias sabendo ler, interpretar orientações para 

tomada de decisões profissionais. A preocupação não era mais se deveria ou não 

usar o computador na educação, mas sim como capacitar professores na utilização 

dessa ferramenta.  

O PRONINFE era subordinado a Secretaria de Educação à Distância 

(SEED/MEC – extinto em 2011) que, articulado ao Conselho Nacional de Secretarias 

Estaduais da Educação (CONSED) definiram as metas para o programa. 
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O programa se propôs a distribuir computadores nos Núcleos Regionais de 

Tecnologia Educacional (NRTE) de cada estado e em 13,4% das escolas públicas 

brasileiras. Os NRTE eram formados por educadores e especialistas em informática 

e telecomunicações e tinham como função motivar às escolas para incorporação das 

tecnologias, apoiar o planejamento das escolas que desejarem aderir ao 

PRONINFE, propiciar a formação contínua aos professores e das equipes 

administrativas das escolas, assessorar pedagogicamente o uso das tecnologias na 

educação, acompanhar e avaliar esses trabalhos nas escolas, treinar equipes de 

apoio técnico e apoiar a resolução de problemas técnicos. 

 O PRONINFE continua em atividade mesmo após a extinção do SEED, 

passando a ser subordinada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) que tem como objetivo: 

[...] a implementação de políticas educacionais nas áreas de alfabetização e 
educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos 
humanos, educação especial, do campo, escolar, indígena, quilombola e 
educação para as relações étnico-raciais. Visa contribuir para o 
desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a valorização 
das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos 
direitos humanos e da sustentabilidade sócio ambiental, objetivando a 
efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais. (MEC) 

Já no mesmo ano de 1997, o MEC criou o Programa TV Escola aos quais são 

integrados a vários projetos. Em 2005 com o objetivo de proporcionar o uso 

educacional integrado de mídias e tecnologias (TV e vídeo, computador, internet, 

rádio e etc.) e valorizar a formação e a prática de professores o Ministério da 

Educação criou-se no ano de 2005 o Programa Mídias na Educação (Brasil, 2006)14, 

na modalidade de educação a distância com suporte na plataforma digital da internet 

e-Proinfo15. 

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

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

problemas existentes na área educacional não foram revertidos. Segundo Moraes 

(2002), novos projetos foram criados porém velhos problemas sempre estiveram em 

“constantes listas de espera”. O autor aponta que a grande questão retorna a falta 

                                                   
14

 Disponível no portal da Secretaria de Educação a Distância d MEC: <http://portal.mec.gov.br/seed/>.  Acesso 

em: 17 de jul. 2014. 
15

 O e-Proinfo é uma plataforma de código aberto, desenvolvido pela Seed/MEC, disponível em: 

<http://www.eproinfo.mec.gov.br> Acesso em: 17 de jul. 2014. 
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de uma política efetiva de valorização do professor nos últimos anos, traduzida pelos 

baixos salários dos profissionais da área e associada a uma capacitação que não 

consegue superar as deficiências de uma formação inicial inadequada. 

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

viés político “[...] os projetos são iniciados e interrompidos periodicamente, pois as 

sucessivas administrações não se preocupam em dar suporte e continuidade a 

eles". E ainda acrescenta declarando sobre os projetos governamentais que ainda 

não conseguiram capacitar os professores das escolas públicas para uma adoção 

efetiva do computador enquanto ferramenta de ensino-aprendizagem. 

No ano de 2005, um novo programa começou a ser gerado pelo Governo do 

Brasil com base no Projeto One Laptop per Child OLPC. Para Almeida (2008, p. 96), 

este programa foi desenvolvido pelo Laboratório de Mídias do Instituto de Tecnologia 

de Massachussets (MidiaLab - MIT), que foi denominado no Brasil "Um Computador 

por Aluno UCA" desenvolvido a partir da ideias de Seymour Papert (1985, 1994), 

criador do construcionismo e da Linguagem de Programação Logo. Ainda segundo 

Almeida (2008), este projeto visava a melhoria de qualidade da educação pública do 

Brasil pretendendo disponibilizar um computador para cada aluno de escola básica. 

Segundo a autora o UCA é um projeto de computadores portáteis para o uso 

intensivo de tecnologias na aprendizagem, concebido tecnicamente com base em 

sistemas abertos com o uso de software livre. 

A construção de módulos do curso formação Brasil do projeto UCA teve início 

com a expansão do piloto em 2010 envolvendo 27 estados do país. O curso de 

formação continuada teve como foco as práticas pedagógicas com o uso integrado 

do laptop educacional. 

Por fim, podemos verificar a história da tecnologia na educação no Brasil tem 

mais de 20 anos, porém, só após os anos 80 que foi permitido que a informática na 

educação tivesse hoje uma identidade própria com o desenvolvimento de grandes 

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

elaborados importantes estudos na área. 
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Segundo Valente (1997) a informática na educação ainda não impregnou nas 

práticas educativas dos educadores e, por isto, não podemos afirmar que está 

efetivada no nosso sistema educacional. Assim podemos perceber a complexidade 

da educação brasileira especialmente no que tange a formação de professores para 

o uso das TIC, bem como o uso das mesmas na educação.  

1.4.4 As tecnologias nas escolas brasileiras 

No capítulo 2.4. sobre a história da Informática na Educação, vimos que a 

PROINFO representou uma iniciativa do governo federal na construção de 

estruturas para apoiar o desenvolvimento da informática na educação nas escolas 

públicas e que seu objetivo principal foi disseminar novas tecnologias de 

telemática nas escolas brasileiras. 

Muitos são, no entanto, os desafios enfrentados, entre os quais se registra 

a adesão das escolas quanto ao uso das tecnologias, aquisição de 

equipamentos, formação (inicial e continuada) dos professores, disponibilização 

de recursos, entre outros. Neste capítulo serão relatadas algumas pesquisas 

realizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cetic.br) e Fundação Victor 

Civita que de certa forma reafirmam todos estes desafios. 

1.4.5 A utilização de computadores pelos professores de escolas brasileiras 

A pesquisa TIC Educação 2012 e 2013, segundo iniciativas do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (CGI.br)16, com o objetivo de expor aspectos sobre o cenário de 

acesso ao uso das tecnologias da informação e comunicação, computador e 

Internet, apresenta alguns pontos sobre a integração das tecnologias às escolas 

brasileiras. 

O primeiro dado que constatamos na pesquisa apontam que 99% das escolas 

públicas possuem computadores, ou seja, quase uma totalidade. Fazendo uma 

comparação com o ano de 2010, quando esta porcentagem era de 49%, ou seja, 

                                                   
16 O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), tem a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas 
relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a execução do registro de Nomes 
de Domínio, alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao Domínio de Primeiro 
Nível. 
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cerca da metade destas escolas possuíam este tipo de equipamento. Em 2012 a 

proporção cresceu para 74% o número de computadores nas escolas. Ainda que o 

ambiente de sala de aula seja, em 11%, o local de uso dos computadores pelos 

alunos nas atividades, o laboratório de informática com 85%, é o ambiente mais 

comum para o uso de computador nas escolas públicas.  

A pesquisa TIC Educação 2012 e 2013 aponta que o número médio de 

computadores em funcionamento está abaixo da quantidade média de alunos por 

turma. A média de computadores são 22 por mesa, dos quais 19 estão em 

funcionamento, sabendo-se que no ensino médio há, em média, 35 alunos por 

turma. A razão é de 23 alunos para cada computador nas escolas públicas. 

Segundo a pesquisa 89% das escolas possuem acesso à Internet, 

independente do local de instalação, chegando somente a 10% na sala dos 

professores e 11% na sala de aula. Estes são os números apontados de 

computadores instalados com conexão a internet. Diante disto, a pesquisa nos 

aponta que professor está frente a indicadores de crescente avanço da presença 

dos computadores nas escolas públicas brasileiras entre 2010 a 2013.  

Surge então outro aspecto em relação á formação inicial docente e a 

integração das TIC ao currículo. O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC.br)17, em relação a este tema aponta na 

Pesquisa TIC Educação 2012/2013 que menos da metade dos professores da rede 

pública, 55%, cursaram alguma disciplina específica sobre o computador e Internet 

durante a sua graduação. Este indicador ainda apresenta uma variação considerável 

em relação a faixa etária (46 anos ou mais). Consta ainda que entre os professores 

pertencentes a esta faixa etária 66% não cursaram nenhuma disciplina específica 

relacionada a TIC na sua graduação. Diante disto na pesquisa foi afirmado o quão 

recente é este tema tecnologias da informação e comunicação com a matriz 

curricular e podendo trazer certa relevância porque o professor precisa ter 

tecnologias nos cursos de formação inicial, especificamente no curso de Pedagogia. 

                                                   
17

 Criado em 2005, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) é o 
departamento do NIC.br responsável pela coordenação e publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e uso 
da Internet no Brasil. Esses estudos são referência para a elaboração de políticas públicas que garantam o 
acesso da população às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), assim como para monitorar e 
avaliar o impacto socioeconômico das TIC.  
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Entretanto em relação a forma de aprendizagem dos professores de escolas 

públicas, ou seja, se os professores tiveram algum curso específico para aprender a 

usar tecnologias, os dados são de 52%, ou seja, pouco mais da metade dos 

professores de escolas públicas aprenderam usar as tecnologias. 

É mencionado também que dentre estes professores que declaram ter 

realizado algum curso de formação continuada ou capacitação específica, 73% 

destes professores pagou com seu próprio dinheiro para fazer algum curso 

específico – o que nos indica que em sua formação inicial não houve nenhuma 

formação em relação ao uso tecnologias da informação e comunicação em sua 

prática docente. 

Com relação a percepção dos professores da rede pública destas escolas 

sobre as habilidades no uso do computador a pesquisa mostra que 93% dizem não 

ter nenhuma dificuldade para fazer a pesquisa de informações na Internet; 83% para 

digitar em editores de texto e 49% em relação a atividades com preparação de 

apresentações e uso de programas multimídia. 

Contudo, fazendo uma análise sobre os dados da pesquisa TIC 

Educação/2012, de modo geral, estes índices levam-nos a apontar que a formação 

inicial do professor ainda não integra as tecnologias nas matrizes curriculares dos 

cursos para que o mesmo tenha conhecimento e iniciativa a usar as tecnologias em 

sua prática pedagógica. Neste momento iremos citar, também, um estudo realizado 

pela Fundação Victor Civita do ano de 2009. 

Este estudo se trata de pesquisas educacionais sobre o uso do computador e 

da internet nas escolas públicas de capitais brasileiras (Manaus, Belém, São Luiz, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba e Porto Alegre), realizado em 400 escolas, públicas, onde foi 

mapeado o uso do computador e internet no ensino fundamental e médio, com 

amostra de 47 professores e 988 alunos. 

Na pesquisa com relação a formação continuada de professores oferecidos 

pelas Secretarias de Educação, mostra que 75% dos cursos oferecidos pela 
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Secretaria de Educação, consideram  esses cursos com o conceito “bem ou muito 

bem” para o uso das tecnologias. 

Entretanto constatamos dados sobre o uso de tecnologias na formação inicial. 

Na pesquisa foi feito um levantamento dos professores que cursaram alguma 

disciplina voltada especificamente ao uso do computador e internet em sua formação 

inicial no ensino superior. 

Os dados levantados foram conforme o Gráfico 2 a seguir: 

Gráfico 2 – Percentual sobre o total de professores 

 

Fonte: dados FVC 

Os dados apontados no Gráfico 2 mostram que menos da metadade dos 

professores de escolas públicas cursaram alguma disciplina relacionadas a 

tecnologias durante o ensino superior na formação inicial. 

Desta forma, como na pesquisa TIC/2012 e 2013, verificamos também na 

pesquisa da Fundação Victor Civita indicadores que apontam que os professores 

não tiveram nenhuma disciplina relacionada às tecnologias na matriz curricular em 

sua formação inicial. Entretanto, ainda com relação a pesquisa Fundação Victor 

Civita há indicadores que mostram 41% dos professores de escolas públicas usam 

recursos educacionais para atividades comuns e, 19,4%, somente usam para fins 

pedagógicos em atividades tais como: criação de blogs e páginas Web. 
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Considerando o índice anterior em que a maioria dos professores não houve 

preparo para o uso de tecnologias em sua formação inicial os números, 41% e 

19,4%, podem nos indicar se os professores das escolas estaduais e municipais 

possuem o conhecimento necessário para saber trabalhar as tecnologias em sala de 

aula com seus alunos. 

O Gráfico 3 a seguir mostra, detalhadamente, os recursos mais utilizados por 

professores com seus alunos. 

Gráfico 3 – Uso das tecnologias: atividades realizadas por professores com seus alunos 

 
 

 

 

 

Fonte: Dados FVC 

Podemos constatar, conforme o Gráfico 3, que os tipos de recursos mais 

utilizados pelos professores são: editor de apresentação (43%), enciclopédia (40%), 

planilhas eletrônicas (36%) e editor de vídeo/áudio em média (30%). O uso de editor 

de textos chega a, 50%, e sites/visualização de mapas, 44%. 

Em seguida o Gráfico 4  mostra os recursos mais utilizados pelos professores. 
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Gráfico 4 – Uso das tecnologias: atividades realizadas por professores 

Fonte: Dados FVC 

Fazendo uma comparação com os gráficos 3 e 4 verificamos haver 

uniformidade de conhecimentos relativos ao uso do computador. Os professores 

utilizam recursos educacionais comuns para o trabalho em sala de aula, assim como 

na preparação de aulas e para o uso pessoal.  

Contudo podemos inferir que os professores utilizam somente as tecnologias 

como ferramenta em sua prática pedagógica, onde as tecnologias não está 

realmente integrada no plano de aula á sua prática, ou seja, não há evidências de 

preparo do professor para uso de tecnologias focado na aprendizagem de conteúdos 

e desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. 

A pesquisa aponta algumas conclusões (p. 26 a p. 27) tais como: 

 A formação continuada oferecida pela Secretaria da Educação não é 

percebida como suficiente e adequada. 

 Na maioria das escolas, as atividades que utilizam tecnologias com os 

alunos têm pouca complexidade ou usam de recursos simples. 

 O número de professores que usam tecnologias com seus alunos é 

ainda pequeno e este uso se dá eminentemente no laboratório de informática. 
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Apesar dos dados levantados sobre os recursos e infraestrutura serem 

favoráveis as escolas públicas brasileiras apontam, como um dos principais 

problemas, a infraestrutura insuficiente para uso dos professores, a formação 

continuada oferecida pela Secretaria da Educação e problemas com o acesso a 

internet. 

Na proporção total os dados são: 43%, quanto a problemas enfrentados com a 

infraestrutura e 28%, com a formação continuada oferecida pela Secretaria da 

Educação declarada insuficiente. Consta ainda a porcentagem de 17% relativa a 

problemas com acesso a internet devida a baixa velocidade de conexão à rede, o 

que torna ainda um desafio na percepção dos professores e coordenadores 

pedagógicos. Demonstra o Gráfico 5, a seguir: 

Gráfico 5 – Uso das tecnologias: atividades realizadas por professores sozinhos 

 

 

 

 

 

Fonte: dados FVC 

A pesquisa ainda declara que 62% das escolas acreditam que seus 

computadores são insuficientes para o uso dos professores, porém apenas 12% das 

escolas públicas declara não ter problemas para utilização das tecnologias na 

Educação. 

Segundo a FVC (p. 36) esta pesquisa foi finalizada com algumas conclusões: 

 Em relação à Secretaria de Educação: em relação ao planejamento 

da formação continuada dos professores é necessário prever o uso da 

tecnologias nas diferentes áreas curriculares; a inserção do uso das tecnologias 
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nas diretrizes curriculares da rede e foco da formação em como aprender 

usando tecnologias e não em aprender as tecnologias; 

 Secretarias de Educação e escolas municipais e estaduais: existe 

uma disponibilidade de recursos e infraestrutura para toda atividade educacional 

com os alunos (flexibilidade de espaço e tempo) e professores formados para 

usar as tecnologias como ferramenta ficada na aprendizagem de conteúdos e no 

desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos; 

 Escolas municipais e estaduais: contemplar as tecnologias integrada 

ao PPP da escola; utilização das tecnologias nos processos de gestão 

participativa (planejamento, monitoramento e avaliação) e utilização das 

tecnologias com os alunos a serviço do processo de ensino-aprendizagem. 

De fato as pesquisas da TIC Educação- 2012/2013 e Fundação Victor 

Civita, 2009, reafirmam conforme Gatti (1993) que a simples adoção das 

tecnologias não promove mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Pelos 

estudos citados anteriormente podemos inferir que são muitos os desafios 

enfrentados nas escolas brasileiras, dentre os quais á formação inicial docente e a 

integração das TIC ao currículo. 

[...] o que leva a pensar numa formação de caráter mais abstrato e 
pouco integrado ao contexto concreto onde o profissional vai atuar 
(GATTI, 2008, p.18) 

Podemos questionar se os componentes curriculares relacionados à 

tecnologias na matriz curricular na formação inicial no curso de Pedagogia, 

encontrada nos currículos ofertados é suficiente para o futuro professor aprender 

como usar tecnologias. 

As análises das pesquisas anteriores (TIC Educação 2012/2013 e Fundação 

Victor Civita 2009) comprovam conforme Valente (1998), é preciso o questionamento 

das didáticas e a redefinição do papel do professor e de sua interação com os 

alunos, por isto ressaltamos a importância desta pesquisa. 

De acordo com Valente (1997b; 1998), o computador é uma ferramenta que 

pode auxiliar o professor a promover aprendizagem, a autonomia e criatividade do 

aluno; mas segundo o autor para que isto aconteça é necessário que o professor 
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assuma o papel de mediador da interação entre aluno, conhecimento e computador, 

o que supõe formação para exercício deste papel. 

 Entretanto, o que podemos observar referente às pesquisas (TIC Educação 

2012/2013 e Fundação Victor Civita) que apontam que a formação do professor para 

a utilização da tecnologias nas práticas educativas não tem sido priorizada. Os 

dados da pesquisa indicam que não há integração das tecnologias na formação 

destes professores, porém para Valente (1997b), a formação do professor possibilita 

a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora 

de conteúdo. Contudo, para o autor a formação do professor deve criar condições 

para que o docente saiba contextualizar o aprendizado e a experiência vivida 

durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as 

necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir.   
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1.5 O Currículo e suas relações 

Neste tópico retomo o meu objeto de pesquisa a partir da interlocução teórica 

no campo do currículo. 

Desta forma, o que será descrito nesta seção serão conceitos sobre currículo e 

as relações entre currículo, cultura e tecnologias como sujeitos que nele interagem. 

1.5.1 Definições de currículo 

Apple (2006), considera que o campo do currículo desempenha grande papel 

na relação entre escola e comunidade e define o modelo curricular como econômico 

e culturalmente conservador, tornando-se paradigma dominante. Segundo ele, o 

conhecimento que chega até a escola não é aleatório e, sim, selecionado e 

organizado de forma a atender interesses sociais e econômicos, descarregados de 

neutralidade:  

As instituições de preservação e distribuição cultural, como as escolas, 
criam e recriam formas de consciência que permitem a manutenção do 
controle social sem a necessidade de os grupos dominantes terem de 
apelar a mecanismos abertos de dominação  (APPLE, 2006, p.37).  

Segundo Domingues (1988), currículo é uma manifestação deliberada da 

cultura via escola que tem como objetivo desenvolver ações segundo um paradigma 

que lhe permite propor, medir, explicar e controlar os fatos curriculares, por meio de 

pesquisas empírico-analíticas.  

Paulo Freire (1991), não reduz a compreensão de currículo a uma pura relação 

de conteúdos programáticos e, sim à vida abarcada na escola, à força da ideologia e 

sua representação não só como ideia, mas como prática concreta. 

Hernández (2006) afirma que o currículo é o que se vive, as relações que 

mantêm e os saberes construídos ao se apropriar da informação, transformando-a 

em conhecimento quando transferida a situações novas ou a novos papéis, no 

ambiente social. 
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Para Giroux (1997), a visão tradicional de currículo enraizada na eficácia e no 

“consumo” de conhecimento deve ser superada pela visão de local de possibilidade 

de educar os estudantes para torná-los cidadãos ativos e críticos, devendo as 

escolas elaborar uma reavaliação completa do relacionamento entre currículo, 

escolas e sociedade, levando ao desenvolvimento de formas mais flexíveis e 

humanas de currículo. 

Sacristán (2000) considera currículo uma prática desenvolvida por meio de 

múltiplos processos e na atividade pedagógica relacionada com o currículo 

considera o professor como elemento fundamental nesse processo: “o currículo 

molda os docentes, mas é traduzida na prática por eles mesmos – a influência é 

recíproca” (SACRISTAN, 2000, p. 165). 

Nesse sentido, leva-nos a pressupor que o professor é considerado um agente 

que traz a inovação ao currículo, além de ser moldado por ele. Por isso, a 

elaboração do currículo pode ser considerado um processo pelo qual se modifica, 

construindo e se reconstruindo, com o tempo, ou seja, ele é “[...] afetado pelas 

mudanças socioculturais e pelas políticas da sociedade e pelos perfis dos 

profissionais que também se modificam”. (ALMEIDA, 2011, p.9) 

Vale ressaltar que segundo Almeida (2011, p. 29), ”[...] o currículo efetivo é 

aquele construído na prática pedagógica resultante do trabalho entre o professor e 

alunos na sala de aula”. Nessa perspectiva acreditamos que a integração das TIC ao 

currículo potencializa o desenvolvimento das habilidades na formação do professor e 

segundo Dwyer (1995) “[...] propicia expandir o currículo e a participação mais ativa 

dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem”. 

Lembramos que segundo Almeida (2011, p. 30) é preciso ter uma visão crítica 

sobre as relações entre as TIC e o currículo. A autora destaca que a integração de 

tecnologias a TIC se estabelece para além das mídias, pois envolve as mensagens e 

os contextos; as experiências de professores e alunos e as relações entre culturas 

diferentes. Assim compreendemos o conceito de currículo como uma construção 

social (GOODSON, 2001), que se desenvolve entre a interação escola, cultura e 

conhecimento. 
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 E, finalmente, concluindo sobre o conceito de currículo com a reflexão de que 

não se restringe à transferência de conteúdos prescrita em documentos repassando 

ao contexto em sala de aula, o currículo não é somente o que está em um 

documento oficial e nem somente em textos. Mas “o currículo que integra os 

conteúdos da cultura selecionados os conteúdos para uso em situações de ensino 

aprendizagem, com as concepções, valores, crenças, experiências, recursos, 

tecnologias, estratégias mobilizadas na situação pedagógica”. (ALMEIDA, 2011, p. 

14). 

1.5.2 O currículo e tecnologia 

Na origem dos estudos da sociologia crítica, final do século XIX houve uma 

preocupação em racionalizar, sistematizar e controlar a escola e o currículo. 

 Segundo Giroux, o currículo é um local onde se produzem e que se 

criam vários significados sociais, uma política cultural. 

E o que dizer da afirmação em torno da inviabilidade do diálogo, sobretudo 
porque significa perda de tempo? (...) Que fatos empíricos fundamentaram 
esta afirmação tão categórica, da qual resulta que os que a fazem optam 
pela doação ou pela imposição de suas técnicas? (...) 

Tempo perdido, do ponto de vista humano, é o tempo em que os homens 
são ‘reificados’ (e até este, de um ponto de vista concreto e realista, não 
rigorosamente ético, não é um tempo perdido, posto que é onde se gera o 
novo tempo, de outras dimensões, no qual o homem conquistará a sua 
condição de homem)  (FREIRE, [1969]1992a, p. 47 e 50). 

Para o autor haverá sempre práticas, tempos e espaços fora do controle, 

sujeitas à reprodução. Entretanto, percebo em alguns autores citados anteriormente 

(Freire e Giroux) que há tentativas de romper esta perspectiva curricular da técnica 

instrumental, priorizando resgatar práticas pedagógicas. 

O Conhecimento e currículo em contexto social: Construção social, cultural 
e histórica parte da experiência compartilhada  (GOODSON, 2001, p. 44). 

Refletindo sobre este conceito o currículo pode envolver: escola, família e 

sociedade onde as relações com a prática ao fazer sentido para alunos e 

professores podem ajudar a compreender o contexto e o mundo. Ainda neste 
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pensamento de Goodson (2001), as tecnologias entram neste contexto social, pelo 

contato das pessoas no cotidiano.  

Há necessidade de sermos homens e mulheres de nosso tempo e 
empregarmos todos os recursos disponíveis para dar o grande salto que 
nossa educação está a exigir  (FREIRE, [1969] 1992a, p. 40). 

Refletindo com Freire (1969), a cada época e tipo de sociedade possui uma 

configuração que lhe é devida pelas características de seus instrumentos culturais, 

dentre eles as tecnologias de informação e comunicação. 

Ler, segundo Freire, não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o 
mundo e o poder lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela 
ação. Ler é tomar consciência. A leitura é antes de tudo uma interpretação 
do mundo em que se vive (ALMEIDA, 2009, pg. 26). 

Na visão de Freire a leitura do mundo, nos implica uma nova noção de tempo e 

de espaço. Podemos relacionar como o ciberespaço, um espaço que não é físico, 

criado pelas redes de computadores e pela Internet. A leitura deste “mundo” é um 

mundo virtual on line que está “presente”, o tempo todo em todos os espaços. Na 

leitura deste novo mundo que Freire se refere à sociedade contemporânea que 

vivemos como imersa na cultura digital, pois vivemos em conexão um com os outros. 

É a tecnologia que vêm em nosso auxílio para esta conexão. 

Assim a revolução tecnológica é responsável por inovar essa nova forma de se 

comunicar e manter estas relações e para estar neste mundo e poder participar de 

suas potencialidades conforme Almeida (2009), é preciso dominá-lo. Tal participação 

ainda segundo Almeida (2009, p. 29) “[...] demanda um aguçamento do senso 

crítico, acompanhando a discussão de seus problemas e de suas perspectivas”. 

Quanto ao empoderamento das tecnologias, no pensamento de Freire 

podemos utilizá-las como objeto de libertação e não como objeto do homem. Hoje, 

por exemplo, temos visto a mobilização de pessoas protestos por meio das redes 

sociais onde a liberdade para Freire, citado por Almeida (2009, p. 69) “[...] é aquela 

que começa onde começa a do outro; e a liberdade termina onde um cidadão ou 

uma classe social perde a sua”. Ainda no pensamento de Freire podemos verificar a 

importância do diálogo para a formação de sujeitos autônomos, conscientes, mas 
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não conformados com a atual realidade social, onde a palavra não é mero 

pensamento expresso, é práxis, a ação transformadora no mundo e do mundo. 

O diálogo, ali, é apresentado como espaço de ação e reflexão, uma 
dimensão inesperada para que se venha a superar o senso comum. As 
palavras geradas pelo diálogo são transformadoras do mundo; quer dizer, 
dos “dos dialogantes” e do mundo que nos cerca, da realidade vivida e 
partilhada (ALMEIDA, 2009, pg. 42). 

Diante disto conforme Almeida (2009, p. 42), “[...] o fruto do diálogo é a práxis - 

ou seja, a prática refletida”, “o diálogo é o único caminho para a superação desta 

situação para novos caminhos que possam ser traçados”. 

Trazendo então o pensamento de Freire quanto às tecnologias vemos que é 

mais do que simplesmente usar as tecnologias em sala de aula é um pensamento 

em um currículo emancipador. Conforme Almeida (2009, p. 30), “A leitura deste 

mundo não pode ser feita com os mesmos instrumentos de mundos passados”. Mas 

sim como o docente vê sua profissão neste mundo contemporâneo relacionado e 

conectado que falamos anteriormente, é como este docente está emergindo; 

pensando e interagindo; neste mundo digital. A tecnologia é mais do que um meio, é 

o modo como você enxerga o mundo. 

Segundo Almeida (2009, p. 56) “[...] onde o conceito de emancipação que 

bem cabe aqui é afeito à ideologia freiriana, onde emancipar supõe a ação do 

emancipado e a ação de libertação”. Podemos, contudo, definir o currículo como 

espaço-tempo emancipador, onde, o currículo é a práxis que têm por base uma 

perspectiva tecnológica neste mundo contemporâneo. 
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Capítulo 2  Os caminhos da pesquisa: construindo a metodologia 

A construção da metodologia, torna-se importante para que se elabore uma 

resposta à questão de investigação que move a presente dissertação. 

2.1 Definição do tipo de Pesquisa 

[...] “a pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio 
homem” (CHIZZOTI,1995,p.11). 

Para responder à questão-problema desta pesquisa e compreender as 

características da oferta de componentes curriculares relacionados às tecnologias no 

currículo dos cursos de licenciatura em Pedagogia por instituições de ensino 

superiores do município de São Paulo. Será realizada por meio de pesquisa 

documental utilizando abordagem qualitativa. 

Apresentamos a abordagem qualitativa, segundo Minayo (1994,p. 21-22): 

A abordagem qualitativa nos estudos em educação responde a questões 
muito particulares, trabalham com um universo de significados, motivos, 
aspirações, crença, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A abordagem qualitativa se justifica para esta pesquisa  ao buscar responder 

questões específicas do uso de tecnologias no currículo da formação inicial e, a um 

só tempo, as relações da educação, do mundo contemporâneo e dos valores nas 

instituições de ensino superior. 

Para Severino (2007), a pesquisa só existe com o apoio de procedimentos 

metodológicos adequados, os quais permitem a aproximação ao objeto de estudo, 

assim, o presente trabalho tem como apoio na pesquisa documental que, de acordo 

com o autor: 

Tem-se como fonte documentos no sentido amplo [...]. Nestes casos, os 
conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 
ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 
investigação e análise (SEVERINO,2007,p.122). 
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Esta pesquisa, por meio da análise documental, investiga as matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial de 

ensino superior do município de São Paulo, e, busca identificar as características da 

oferta de componentes curriculares relacionados às tecnologias. 

2.2 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos: 

No primeiro momento, a coleta dos dados documentais foi realizada por meio 

de consulta aos endereços eletrônicos oficiais do Ministério da Educação e das 

próprias instituições de ensino superior pesquisadas, conforme descrito a seguir: 

a) Seleção das instituições de ensino superior 

Os dados iniciais organizadores da pesquisa foram coletados em 11 

instituições do ensino superiores públicas e privadas que oferecem o curso de 

licenciatura de Pedagogia presencial na capital de São Paulo.  

Para a seleção das instituições , foi feita uma busca  no portal e-MEC18 onde 

estão cadastradas todas as instituições de ensino superior e a oferta de cursos 

superiores, incluindo os graus bacharelados, licenciaturas e cursos superiores 

tecnológicos. O portal oferece, também, informações sobre a modalidade dos cursos 

(presencial ou à distância) e índices da educação como Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENAD) e Índice 

geral de cursos (IGC).    

Para a finalidade desta pesquisa foram realizadas o seguintes critérios de 

busca: 

- Data da coleta: 15 de abril 2014; 

- Grau: licenciatura; 

                                                   
18

 O e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação. Pela internet, as 
instituições de educação superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, buscam autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. 
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- Seleção por curso: Pedagogia (não foram considerados os bacharelados); 

- Modalidade: presencial; 

- Gratuidade: não; 

 - Situação: em atividade 

Para delimitação da pesquisa foram selecionados os cursos de licenciatura em 

Pedagogia no estado de São Paulo, capital. O resultado desta busca foi uma 

listagem de 340 instituições de ensino superior cadastradas no e-MEC que oferecem 

licenciatura em Pedagogia, sendo 215 instituições com oferta de cursos presenciais 

em atividade.  

Posteriormente, foi realizada uma nova seleção, em 16 de abril de 2014, para a 

amostra, utilizando como critério o Conceito Preliminar de Curso (CPC). 

Segundo o portal eletrônico do MEC o Conceito Preliminar de Curso é um 

indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país, dentro de uma escala 

de 1 a 5. Os cursos que obtiverem conceito 4 e 5, que são classificados pelo MEC 

como cursos de maior qualidade.  

 Para se obter a amostra foi estabelecida a coleta de dados de instituições  de 

ensino superior que obtiveram conceito preliminar de curso 4 e 5. Foram 

identificadas onze (11) instituições de ensino superior com a oferta de cursos de 

licenciatura em Pedagogia presenciais no município de São Paulo com o CPC 4 e 5. 

Para evitar a identificação das instituições de ensino, nesta pesquisa as dez 

instituições de ensino superior privadas foram  aqui denominadas de EIS1, EIS2  etc. 

E a instituição de ensino pública foi denominada de PUBL1. 

Na Tabela 7 a seguir, , são apresentados os dados colhidos sobre as consultas 

relacionadas às  instituições de ensino superior privadas: 

Tabela 7 - Consulta relatório de instituições privadas de ensino superior com curso de licenciatura em 

Pedagogia presencial na cidade de São Paulo, com CPC igual a 4 e 5. 
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Fonte: adaptada pela autora, e-MEC 
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A listagem apresentada na Tabela 7 foi gerada a partir da seleção de curso 

com licenciatura em Pedagogia, com índice geral de cursos (CPC) 4 e 5, no qual 

mostra todas as instituições de ensino superior privadas com estes critérios. 

Entendemos necessário esclarecer que as IES5, IES7, IES8, IES9, IES10 e IES11, 

conforme consta na tabela citada, oferecem o curso de licenciatura em Pedagogia 

em diferentes unidades com código de curso distintos, porém o curso não difere nas 

diferentes unidades, conforme pesquisado nos sítios eletrônicos das instituições. 

Desta forma, foi considerado apenas um curso por instituição de ensino superior. 

Em seguida foram selecionadas as instituições de ensino superior públicas 

(federais, estaduais e municipais) que oferecem os cursos de licenciatura em 

Pedagogia na modalidade presencial. Para esta seleção foram utilizados os mesmo 

argumentos das instituições privadas conforme citados no item a) deste tópico, 

porém  com a opção de Gratuidade - sim. 

A Tabela 8  apresenta as instituição pública coletada: 

Tabela 8 - Consulta relatório de instituições públicas  com curso de licenciatura em Pedagogia 
presencial na cidade de São Paulo. 

Fonte: adaptada pela autora, e-MEC 

A Tabela 8 foi gerada a partir da seleção curso licenciatura em Pedagogia, com 

gratuidade, sim, no município de São Paulo, a qual mostra a instituição segundo 

estes critérios.  

Na consulta das instituições públicas foi idenificada somente, 1 (uma), 

instituição que oferece o curso de Pedagogia na modalidade presencial no 

município de São Paulo. 
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b) Identificação das matrizes curriculares dos cursos 

Após a identificação das instituições de ensino superior que ofertam 

licenciatura em Pedagogia no município de São Paulo, o passo seguinte da coleta 

de dados foi a busca nos sítios eletrônicos das IES das matrizes curriculares dos 

cursos de licenciatura em Pedagogia. A partir de então foram analisadas as matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura em Pedagogia. Neste estudo foram 

identificados os seguintes componentes curriculares:  

 Tecnologia Educacional; 

 Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação; 

 Tecnologias da Informação e da Comunicação;  

 Recursos Tecnológicos Aplicados a Educação; 

 Mídia e Educação: Um Debate Contemporâneo;  

 Comunicação Midiática: Rádio e TV. 

http://www.fc.unesp.br/Home/Cursos/Pedagogia/recursos-tecnologicos-aplicados-a-educacao.pdf
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=EDF0681&verdis=1
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2.3 Variáveis investigadas 

Para responder o problema de pesquisa, a análise da matriz curricular dos 

cursos de licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial em instituições de 

ensino superiores do município de São Paulo para identificar as características da 

oferta de temáticas relacionadas às tecnologias da informação e comunicação, 

foram selecionadas as variáveis identificadas nas matrizes curriculares das 

instituições analisadas. 

Consideramos o conceito de variáveis, segundo Fachin (2003), que diz: 

A variável é um aspecto ou dimensão de um fenômeno - ou propriedade 
deste aspecto ou dimensão -, que em dado momento da pesquisa pode 
assumir diferentes valores [...]. Uma dimensão de variação, uma variante 
ou uma variável designa na linguagem sociológica um aspecto que se 
distingue de um objeto de estudo. [...], o termo variável é um conceito e, 
como tal, um substantivo que representa classe de objetos segundo vários 
critérios específicos. Por exemplo, o grau de escolaridade, faixa etária são 
tipos de variável (FACHIN, 2003, p.73-74). 

As variáveis identificadas foram: 

 Tipo de instituição de ensino superiores (pública/privada); 

 Oferta dos componentes curriculares relacionados às tecnologias; 

 Carga horária dos componentes curriculares relacionados às tecnologias; 

 Carga horária total do curso; 

 Semestre letivo da oferta do componente curricular relacionado às 

tecnologias; 

 Nomenclatura dos componentes curriculares. 

Apresentamos, a seguir, o capítulo referente a análise destes dados. 
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Capítulo 3  Análise de dados 

Os resultados de cada variável são os seguintes: 

a) Tipo de instituição de ensino superiores. 

O Gráfico 6, mostra a quantidade de ensino superior segundo o tipo de: privada 

ou pública. 

Gráfico 6 – Quantidade instituições públicas e privadas que oferecem o curso de licenciatura de 
Pedagogia no município de São Paulo 

Fonte: elaborada pela autora 

Foram identificadas dez instituições de ensino superior privadas e uma 

instituição pública, totalizando em 11 o número de instituições que oferecem o curso 

de licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial no município de São Paulo 

com CPC 4 e 5. 

Destacamos que há somente uma instituição pública que oferece  

gratuitamente o curso de licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial no 

município de São Paulo. 

Identifica-se, assim, a diferença entre o número de instituições privadas e 
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públicas que se dedicam à formação inicial de professores em Pedagogia no 

município de São Paulo, evidenciando a demanda por iniciativas de políticas 

educacionais que privilegiem a formação inicial pública e gratuita de professores em 

São Paulo. 

Para compreender melhor este panorama de intituições privadas e públicas no 

Brasil, verificamos que segundo o e-Mec a quantidade total de instituições pelos 

estados brasileiros é de 2.942 instituições que oferecem o curso de licenciatura em 

Pedagogia presencial. Foi observado que as regiões sul e sudeste tem maior 

representividade, com duas mil instituições. 

A distribuição de ensino superior no estado de São Paulo ocorre da seguinte 

forma: de 739 IES,  número de instituições públicas e privadas que oferecem o curso 

de licenciatura em Pedagogia, 708 são instituições privadas e 31 são instituições 

públicas (estaduais e municipais). O muncípio de São Paulo, por sua vez, conta com 

215 instituições de ensino privadas que oferecem o curso presencial somente no 

município. Esses dados corroboram os achados desta pesquisa que identificou 10 

IES privadas e apenas 01 IES pública, evienciando o destacado papel que estas 

instituições privadas ocupam na formação inicial de professores no Brasil. 

Tendo em vista este panorama, buscou-se, à guisa de curiosidade 

epistemológica analisar o cenário de oferta de cursos de licenciatura em Pedagogia 

no ensino à distância. Segundo o e-Mec a quantidade de instituições que oferecem o 

curso de licenciatura em Pedagogia no município de São Paulo é 215 instituições. 

No ano de 2014 o município de São Paulo implantou 18 polos da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) distribuídos pelas Diretorias Regionais de Educação (DREs), 

que funcionam na capital, em todos os polos são oferecidos o curso de Pedagogia a 

distância por uma IES pública. Entendemos, assim, que a oferta de curso de 

licenciatura em Pedagogia  a distância para o município de São Paulo,  por 

universidades públicas, pode contribuir para a formação dos educadores. 

Almeida, Iannonne e Silva (2012, p.46), analisaram os cursos de licenciatura 

em Pedagogia na modalidade a distância, e, segundo as autoras há apontamentos 

para a necessidade de implantação de novos cursos e a melhoria dos cursos 
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existentes, de modo a estimular a qualidade na formação dos docentes. É relevante 

citar que, no entendimento das autoras, devem ser estimuladas ações e soluções 

para a efetivação do curso de Pedagogia a distância, considerando o deslocamento 

da concentração da oferta das regiões sudeste e sul para outras regiões do Brasil. 

A análise deste cenário, de oferta de cursos de licenciatura em Pedagogia, 

entende como relevante retomar o esclarecimento de que esta pesquisa identificou 

apenas uma instituição pública que oferece, com gratuidade, o curso de Pedagogia 

na modalidade presencial no município de São Paulo; considerando que o número 

de instituições privadas no município é de 215 pode-se inferir,  a partir dos dados, 

que a oferta das instituições privadas é significamente maior do que a oferta por 

instituições públicas do curso de Pedagogia. 

Entendemos que o panorama atual de instituições educacionais no Brasil 

favorece a oferta de cursos e de vagas pelas instituições privadas de ensino, 

ressaltando a importância da oferta de cursos de licenciatura na modalidade a 

distância pelas instituições públicas que se dedicam à formação inicial de 

professores. 

B) Oferta dos componentes curriculares relacionados às tecnologias. 

O Gráfico 7, a seguir,  revela a quantidade de componentes curriculares 

relacionados às tecnologias identificados nas matrizes curriculares, em cada 

instituição. 

Gráfico 7 – Quantidade de componentes curriculares relacionados às tecnologias nas instituições 
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Fonte: elaborada pela autora 

O gráfico acima demostra uma variação entre 0 a 2 componentes curriculares 

relacionados às tecnologias identificadas nas matrizes curriculares de cada 

instituição. Nas instituições EIS6, EIS9 e PUBL1 foram localizadas, no mínimo, dois 

componentes curriculares relacionados às tecnologias; nas instituições EIS1, EIS2, 

EIS3, EIS4, EIS5 e EIS7 foram localizadas, um componente curricular relacionado 

às tecnologias. 

A partir destas informações verificou-se que pelo menos um dos componentes 

curriculares, relacionados às tecnologias, foi localizado em cada instituição, com 

exceção das EIS8 e EIS10 – nas quais não foram encontrados nenhum componente 

curricular nas matrizes curriculares analisadas. 

Sintetizando foram identificadas três instituições com dois componentes 

curriculares e; seis instituições com um componente curricular relacionado às 

tecnologias. Nas matrizes das instituições EIS8 e EIS10 não foram identificados o 

que representam 20% do total das 11 instituições analisadas. 

Nas Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia o Parecer CNE/CP no 

1/2006, em relação ao tema tecnologias, diz: 

O art. 5º estabelece que o egresso do curso deverá estar apto a: 
relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 
nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 
tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 
desenvolvimento de aprendizagens significativas. 
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Desta forma, os resultados dos dados coletados em relação as Diretrizes 

Curriculares do curso de Pedagogia revelam que uma parcela das instituições 

analisadas não abordam a temática tecnologias. 

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

conceitual entre a Pedagogia e a formação dos professores. Podemos considerar, a 

partir da análise das Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia, que a formação 

inicial dos licenciandos não pode estar distante das transformações atuais – já que 

os mesmos deverão estar preparados para lidar com alunos imersos na cultura 

digital. 

Para Fagundes (2004), durante a formação inicial do professor devem ser 

oferecidas experiências de aprendizagem com as mesmas características que este 

terá que proporcionar aos alunos, cidadãos da sociedade conectada. Porém, 

conforme pontua esta pesquisa em 20% das matrizes curriculares encontradas nas 

instituições de ensino superiores paulistanas com os melhores conceitos de curso 

não identificou-se componentes relacionados às tecnologias. 

Esses dados se mostram relevantes quando analisamos que a faixa etária 

predominante dos licenciandos, os alunos dos cursos de graduação, deva variar 

entre 18 e 28 anos, o que indica que esses próprios alunos devam pertencer à 

chamada “geração Y” ou “geração do milênio”, conhecida por ser uma geração que 

cresceram com aparatos tecnológicos como: TV a cabo, videogames e 

computadores; e também inovações, mais modernas como: tablet, smartphone e 

smart tv. Esta geração foi acostumada com a rapidez da informação, conectividade 

virtual e cultura digital; e por isso têm formas distintas de viver e pensar. 

Podemos, então, refletir que as instituições que não abordam a temática 

tecnologias, de acordo com as DCNS e com o contexto contemporâneo da cultura 

digital, no curriculo podem provocar o distanciamento da formação de cidadãos para 

uma sociedade conectada. 

A partir desta reflexão optamos por analisar somente as instituições em que os 

componentes curriculares relacionados às tecnologias foram identificados, 

verificando se a oferta deste componente aconteceu de forma optativa ou 

http://www.significados.com.br/smartphone/
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obrigatória. O Gráfico 8, a seguir, aponta os componentes curriculares relacionados 

às tecnologias, ofertados de forma obrigatória ou optativa nas matrizes curriculares. 

Gráfico 8 – Componentes curriculares relacionados às tecnologias de forma obrigatória e optativa nos 

seus currículos 

Fonte: elaborada pela autora 

O Gráfico 8 representa o resultado obtido das nove instituições de ensino que 

oferecem os componentes curriculares relacionados às tecnologias, de forma 

optativa ou obrigatória, nas matrizes curriculares.  

Para esta análise consideramos como componentes curriculares obrigatórios, 

os componentes localizados nas matrizes curriculares. Os componentes curriculares 

optativos,  são oferecidos aos alunos (licenciandos) com a possibilidade de opção 

por um ou mais componentes de um leque de componentes, para se cumprir um 

determinado número de créditos ou de carga horária. 

Identificamos que 83% das IES oferecem os componentes curriculares, 

relacionados às tecnologias, de forma obrigatória e 17% das IES oferecem os 

componentes curriculares de forma optativa. Ressalta-se que o componente, quando 

obrigatório, pode privilegiar a aprendizagem desta temática, uma vez que os alunos 

matriculados (licenciandos) tem acesso aos conteúdos e atividades; já o 

componente curricular optativo pode ter periodicidade variável e até número de 
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vagas limitado o que, certamente, pode comprometer a formação dos licenciados em 

relação a esta temática. 

Para contribuir com essa questão, ressaltamos que Almeida e Valente (2011), 

defendem que o uso das tecnologias na educação criam possibilidades de 

potencialização das práticas pedagógicas. Podemos inferir, que o licenciando, ao 

aprender a fazer (prática pedagógica) pode desenvolver a habilidade de estar 

preparado e a interagir com uma geração mais atualizada e imersa na cultura digital. 

O resultado dos dados, apontou que das 9 instituições que oferecem o 

componente curricular relacionado às tecnologias nas suas matrizes curriculares, 

sete o fazem de forma obrigatória e duas o ofertam de maneira optativa. 

O fato das instituções oferecerem os componentes curriculares com a temática 

tecnologias como obrigatórios pode sugerir um caminho em direção a integração das 

tecnologias aos currículos das instituições de ensino superiores e a previsão de que 

esses licenciandos possivelmente terão um ponto de partida para o diagnóstico do 

perfil do novo alunado que ingressa no ensino básico, para o planejamento de 

estratégias de aprendizagem considerando as multiplas mídias e tecnologias e, 

ainda, a reflexão sobre o  o uso das TIC na prática pedagógica. 

Analisando o cenário brasileiro, identificamos uma evolução da presença  e uso 

tecnologias nas escolas públicas (estaduais e municipais) brasileiras. Segundo a 

pesquisa TIC Educaçao/2013 houve evolução da presença das tecnologias nas 

escolas públicas brasileiras, sendo que o índice de aumento foi de 2,2%, 

porcentagem obtida no período compreendido entre 2012 e 2013. Ainda segundo a 

pesquisa TIC Educaçao/2013, há apontamentos sobre futuras intenções de pesquisa 

e reflexões sobre a qualificação do docente, formação inicial e continuada, 

relacionada à temática tecnologias.  

Segundo a pesquisa TIC Educação/2013 a proporção de professores que 

pontuaram que cursaram alguma disciplina específica sobre computador e internet 

durante o curso de ensino superior é de 47% em relação ao total dos pesquisados. 

Também chama atenção a porcentagem de 51% de professores que declararam que 

participaram de algum curso de formação para uso de computadores e internet, o 
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percentual de 79% indica que os cursos foram realizados por iniciativa própria, em 

que se responsabilizaram pelo pagamento, revelando assim um claro interesse pela 

formação continuada na área. 

Estes apontamentos confirmam contribuem com a reflexão dos dados colhidos 

pela presente pesquisa, indicando uma necessidade de reflexão mais aprofundada 

sobre os programas de formação de educadores para uso das tecnologias na 

educação. É justamente neste sentido que há relevância no estudo dos currículos 

dos cursos das licenciaturas, tendo-se em vista uma formação do educador 

contemporâneo. 

c) Carga horária dos componentes curriculares relacionados às tecnologias. 

O Gráfico 9, a seguir, apresenta a carga horária dos componentes curriculares 

relacionados às tecnologias, localizados nas matrizes curriculares do curso de 

licenciatura em Pedagogia de cada instituição pesquisada. 

Gráfico 9 – Quantidade da carga horária relacionados às tecnologias nas instituições 

Fonte: elaborada pela autora 
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A análise dos dados demostra que a instituição (PUBL1) possui uma carga 

horária maior que as demais, 60 hs. As instituições (EIS7) e (EIS9), apresentam uma 

carga horária aproximada de, 50 hs. As instituições (EIS2), (EIS3) e (EIS5)  

apresenta 40 hs e, por fim, com uma carga horária de 20 hs estão as instituições 

(EIS1) e (EIS4). 

A média geral, em termos de carga horária, apresentada nas 11 instituições é 

de 32 hs. Esta média é vinculada à carga horária dos componentes curriculares 

relacionados às tecnologias nas matrizes curriculares das instituições. O índice 

médio obtido representa cerca de 1% do total da carga horária dos cursos das 

instituições relacionados às tecnologias. 

Na visão de Gatti (2010), sobre a formação dos licenciados: 

[...] É necessária uma verdadeira revolução nas estruturas 
institucionais formativas e nos currículos da formação. As 
emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É 
preciso integrar essa formação em currículos articulados e 
voltados a esse objetivo precípuo (GATTI, 2010, p.1355). 

Identificamos na pesquisa ora apresentada, portanto, foram os baixos índices 

de oferta dos componentes curriculares relacionados às tecnologias, já que somente 

1% destes ofertados pelas instituições. Notamos, ainda, no gráfico 9, não ter sido 

identificada homogeneidade em relação a carga horária entre as instituições que 

oferecem o componente curricular relacionado às tecnologias.  

Também foram identificadas disparidades entre as cargas horárias 

relacionadas a temática tecnologias oferecidadas pelas instituições analisadas e, 

assim sendo, podemos inferir que essa temática é, ainda, um assunto relativamente 

novo que está sendo articulado e tratado nas matrizes curriculares das instituições 

analisadas. 

Os resultados obtidos indicam que as instituições de ensino superior poderiam 

rever seus currículos, ou seja, poderiam se organizar para oferecer as tecnologias 

aos licenciandos desde sua formação inicial e, de certa forma, abordar a temática 

tecnologias de acordo com a definição constante das Diretrizes do curso de 

Pedagogia. 
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É possível perceber, na legislação instituída pelo Ministério da Educação, em  

2001, pela Portaria 2253/2001 os impactos relacionados à questão das TIC na 

formação dos pedagogos. A Portaria prevê que os cursos superiores reconhecidos 

poderão ser autorizados a oferecer disciplinas que utilizem métodos não presenciais, 

desde que não ultrapassem a 20% do currículo. 

 A Portaria 2253 foi revogada em 2004 e foi publicada a Portaria 4.059/2004, 

que nomeou a modalidade como “semipresencial” e caracterizou as atividades que 

podem ser feitas a distância nos cursos presenciais. E esclarece sobre as 

instituições do ensino superior credenciadas como universidades, ou centros 

universitários  que foram desafiadas neste período a modernizarem seu projeto 

pedagógico. 

 Marinho (1998), em relação aos impactos da Portaria, afirma que há uma 

tendência na incorporação das tecnologias na educação superior brasileira e, assim, 

propõe aos docentes o desafio de capacitarem-se para que possam incorporar as 

ações/atividades tecnológicas como recurso auxiliar na aula presencial ou, também, 

como base para a educação a distância. Moraes (2002), reforça que o tempo 

presente indica sinais evidentes de novo ciclo com traços e características cada vez 

mais globalizadas. 

Observamos, contudo, que um dos aspectos na formação do pedagogo 

contemporâneo se encontra mais diretamente relacionado à abertura para acolher 

as TIC, já que identificamos nesta pesquisa que 1% da totalidade da carga horária 

do curso de licenciatura em Pedagogia, está relacionado às tecnologias. 

d) Carga horária total do curso: 

 A seguir a Tabela 9  mostra a quantidade da carga horária total dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia. 

Tabela 9 – Quantidade da carga horária total dos curso de licenciatura em Pedagogia 

Instituições Carga horária total do curso 

 
EIS 1 3.244 
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EIS 2 3.370 

 
EIS 3 3.283 

 
EIS 4 3.470 

 
EIS 5 3.244 

 
EIS 6 3.700 

 
EIS 7 3.400 

 
EIS 8 3.442 

 
EIS 9 3.520 

 
EIS 10 3.440 

 
PUBL 1 3.200 

Fonte: elaborada pela autora 

A Tabela 9 revela que a média da carga horária total, nas 11 instituições 

analisadas, é de 3.400 hs. Revela, também, uma diversidade na distribuição desta 

carga horária, o que permite nos inferir que cada instituição possui autonomia para 

decidir sobre a composição de suas matrizes. A tabela indica, ainda, a diferença 

entre cada instituição referente ao planejamento e distribuição de carga horária, 

semestre e formação dada aos licenciados. 

Nas Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia o único direcionamento 

previsto a ser atendido está relacionado com a carga horária total que prevê, no 

mínimo, 3.200 hs. A tabela analisada aponta que, em relação a este aspecto as 

instituições seguem a carga horária mínima recomendada nas diretrizes. A análise 

dos dados, porém, nos leva a entender que a formação destes profissionais 

depende das propostas governamentais, especialmente no caso do curso de 

licenciatura em Pedagogia. 

Segundo Almeida, Iannone e Silva (2012, p.11), as diretrizes estabelecidas 

envolvem conteúdo, metodologia, prática e pesquisa, tornando a formação dos 

licenciados complexa diante das condições reais das instituições. Nesse aspecto o 

que observamos é que apesar das instituições seguirem a recomendação das 

diretrizes em relação a carga horária mínima, o resultado do conjunto de dados em 
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geral, no entanto, não há evidências que indiquem que a temática tecnologias 

perpasse os demais componentes curriculares das matrizes analisadas.  

e) Semestre letivo da oferta do componente curricular relacionado às 

tecnologias. 

A próxima tabela mostra a localização dos componentes relacionados à 

temática tecnologias em cada semestre letivo em cada instituição. 

Tabela 10 – Componentes curriculares relacionado à temática tecnologias, segundo o semestre letivo 

Instituições Semestre letivo 

EIS 1 2º 

EIS 2 1º 

EIS 3 2º 

EIS 4 1º 

EIS 5 3º 

EIS 6 2º 

EIS 7 1º 

EIS 8 - 

EIS 9 1º e 5º 

EIS 10 - 

PUBL 1 2º e 5º 

Fonte: elaborada pela autora 

 A tabela revela que oito, das 11 instituições pesquisadas, abordam a temática 

tecnologias no 1º ou 2º semestre, quando os licenciandos estão cursando os 

componentes introdutórios (básicos) do curso. 

Para Feiman (1983), a fase de formação inicial é a etapa de preparação formal 

no qual os licenciados adquirem conhecimentos pedagógicos das disciplinas 

acadêmicas. Podemos, assim, compreender que a localização nas matrizes sugere 

que quanto mais cedo o licenciando entrar em contato com as tecnologias maior 

proveito poderá ter no curso para sua formação. Segundo Imbernón (2004), a 

formação inicial deve oferecer as bases para a construção do conhecimento 

pedagógico do licenciado. 

Nas oito instituições citadas (EIS1, EIS2, EIS3, EIS4, EIS6, EIS7, EIS9 e 
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PUBL1), observou-se que a temática tecnologias ocorria no início do curso (1º ou 

2º), e no último semestre (4º ou 5º). Porém, o fato dos dados apontarem que a 

maioria dos componentes curriculares relacionados às tecnologias foram localizados 

no 1º e último semestre das matrizes curriculares das instituições analisadas não 

evidenciam que o tema relacionado às tecnologias perpassem os demais 

componentes curriculares das matrizes analisadas. A esse respeito, Gatti e Nunes 

(2009), pontua que ao analisar os currículos dos cursos de licenciatura em 

Pedagogia, revelam que a distribuição dos conteúdos da formação dos licenciados, 

indicam que o currículo não priveligia os saberes relacionados às tecnologias. 

Almeida (2009), afirma que a formação inicial parece ainda ser utópica, ou seja, 

projetamos ideais de sociedade contemporânea; porém, por sua vez, as instituições 

estão distantes em alcançar a integração das tecnologias na educação.  

Contudo, o que podemos observar referente à presente pesquisa são  

indicadores que apontam que na formação inicial do professor a temática 

tecnologias não tem sido priorizada, uma vez que nos resultados da pesquisa não 

evidenciam que o tema relacionado às tecnologias perpassem os demais 

componentes curriculares das matrizes analisadas. 

f) Nomenclatura dos componentes curriculares  

A Tabela 11, a seguir, mostra a localização dos componentes relacionado à 

temática tecnologias em cada semestre letivo e suas respectivas nomenclaturas em 

cada instituição. 

Tabela 11 – Componentes curriculares relacionado à temática tecnologias, segundo o semestre letivo 

Instituições Componentes curriculares relacionados às tecnologias 

EIS 1 Tecnologia Educacional 

EIS 2 Tecnologias da informação e da Comunicação 

EIS 3 Tecnologias da informação e da Comunicação 

EIS 4 Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação 

EIS 5 Tecnologia Educacional 
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EIS 6 
Novas Tecnologias da Educação: Educação, Comunicação, 
Tecnologias 
Novas Tecnologias da Educação: Mediação Tecnológica 

EIS 7 Tecnologias da informação e da Comunicação na Educação 

EIS 8 - 

EIS 9 
Novas Tecnologias da Educação: comunidades de aprendizagem 
Novas Tecnologias da Educação: Educação Midiática, Radio TV 

EIS 10 - 

PUBL 1 
Mídia e Educação um debate contemporâneo 
Produção audiovisual e Multimídia para o ensino de Ciências 

Fonte: elaborada pela autora 

A Tabela 11 nos permite constatar, em um primeiro momento, uma grande 

variação da nomenclatura dos componentes curriculares relacionados às 

tecnologias, como: Tecnologia Educacional; Tecnologia da Informação e 

Comunicação na Educação; Linguagens e Mediação Tecnológica na Educação; 

Novas Tecnologias da Educação etc. 

A partir destas informações elaboramos a Figura 219  em forma de nuvem de 

palavras: 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 2 - Nomenclatura dos componentes curriculares relacionadas às tecnologias  

A figura 2, a princípio, dá destaque às palavras “Tecnologia” e “Educação”. 

Este destaque é relacionado a frequência das palavras na nomenclatura dos 

componentes curriculares. O vocábulo “Tecnologia” foi mencionado 14 vezes; 

enquanto “Educação” foi utilizado 10 vezes. Na sequência verificou-se que as 

                                                   
19

 Disponível em: < http://www.wordle.net/show/wrdl/8223618/nomeclaturas>. Acesso em 11 de  Out. 
de 2014. 
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palavras “Comunicação”, “Novas” e “Informação” surgiram cinco vezes cada uma; as 

menos utilizadas foram “Audiovisual”, “Comunidades”, “Ensino”, “Multimídia”, 

“Recursos”, “Rádio” e “TV”. 

 

A partir da observação realizada, ou seja, o destaque dado à palavra 

“Tecnologia” na nuvem de palavras, podemos entender que isto se dá devido ao 

reconhecimento da relevância das tecnologias nos currículos das matrizes das 

instituições analisadas. 

Cabe, neste momento citar Freire sobre a leitura de mundo. A leitura de mundo 

que temos é de uma sociedade contemporânea que está imersa na cultura digital. O 

nosso cotidiano é repleto de situações práticas no qual nos deparamos com as 

tecnologias. 

Identificamos, a partir desta leitura de mundo, nesta pesquisa sinais da cultura 

digital nas matrizes curriculares, uma vez que identificou-se palavras típicas da 

contemporaneidade que emergiram destas mesmas matrizes como: Audiovisual, 

Comunidades e Multimídia. 

Estes termos partiram de uma sociedade denominada por Lévy (1999), 

“sociedade do conhecimento”, e,  já Castells (2000)  “ sociedade em rede”. 

 Trazendo, então, o pensamento de Freire entende-se que o uso das 

tecnologias em sala de aula faz parte de um currículo emancipador. Para Almeida 

(2009, p. 30) “A leitura deste mundo não pode ser feita com os mesmos 

instrumentos de mundos passados”. Mas sim como o docente, o Licenciado, lê sua 

profissão neste mundo contemporâneo globalizado, interrelacionado e conectado. 

De acordo com Silva (2000) a tecnologia é mais do que um meio, é o modo como 

você enxerga o mundo. 

E ainda cabe acresentar Barbero (2000): 

Diante de um professor que sabe recitar muito bem sua lição, hoje senta-se 
um alunado que, por osmose com o meio ambiente comunicativo, está 
embebido de outras linguagens, saberes e escrituras que circulam pela 
sociedade (BARBERO, 2000,p.121). 



97 
 

A formação inicial dos licenciados, desta forma, não pode estar distante desse 

contexto da cultura digital. Entendemos que, durante a formação inicial do professor, 

especificamente os curso de licenciatura em Pedagogia, deve refletir sobre as 

questões contemporâneas relacionadas às tecnologias, pois os licenciados devem 

estar preparados para esta realidade em lidar com os alunos que já estão 

acostumados e imersos na cultura digital e têm conhecimentos prévios sobre 

aparatos tecnológicos, porém que não necessariamente sabem aprender e construir 

conhecimentos epistemológicos por meio das tecnologias, usualmente previlegiando 

seu uso comunicacional ou para entretenimento (musicas, games, fotos). 

Após a análise dos componentes curriculares relacionados às tecnologias nas 

instituições superiores que ofertam o curso de licenciatura em Pedagogia no 

município de São Paulo, a etapa seguinte da coleta de dados foi identificar a 

distribuição dos componetes nas matrizes das instituições. 

Apresentamos, a seguir, a análise da distribuição dos componentes nas 

matrizes das 11 (onze) instituições que oferecem o curso de licenciatura em 

Pedagogia no município de São Paulo. 

Distribuição dos componentes curriculares 

A tabela a seguir  apresenta a síntese da distribuição dos componentes 

curriculares dos cursos de licenciatura em Pedagogia organizadas nas categorias e 

subcategorias segundo Gatti e Nunes (2009),  correspondendo aos componentes 

curriculares  pevistos nas DCNS do curso de licenciatura em Pedagogia: 
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Tabela 12 - Quantidade de componentes curriculares distribuídos por categoria e subcategoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A Tabela 12 mosta a distribuição dos componentes curriculares identificados 

nas matrizes curriculares das 11 instituições. Cada componente curricular, foi 

distribuído de acordo com as categorias e as subcategorias. Os resultados são 

apresentados a seguir: 

O número total de componentes curriculares, de todas as matrizes dos cursos 

das 11 instituições analisadas e pesquisadas, é de 356, com média de 32 

componentes curriculares. Os resultados dos dados revelam um total de 12 

componentes curriculares relacionados às tecnologias nas 11 instituições de ensino 

analisadas. 

A Tabela 13, na sequência, ilustra a análise dos componentes curriculares por 

subcategoria: 

Tabela 13 – Quantidade total de componentes curriculares por subcategorias 

  
Subcategoria 

 
 

Total de 
componentes 

Fundamentos teóricos 44 

Didática Geral 28 

Sistemas Educacionais 20 

Currículo 23 

Gestão Escolar 19 

Ofício Docente 15 

Conteúdo do currículo 
da educação básica 

40 

Didáticas específicas, 
metodologias e práticas 

de ensino 
41 

Tecnologias 12 

Educação Especial 17 

EJA 15 

Educação Infantil 29 

Contextos não 
escolares 

9 

Fonte: elaborada pela autora  
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A Tabela 13 mostra a quantidade total de componentes curriculares 

identificados nas matrizes de acordo com as subcategorias e o Gráfico 10, a seguir, 

ilustra a distribuição desses componentes: 

Gráfico 10 – Porcentagem por componentes curriculares isolados 
 

Fonte: elaborada pela autora 

O Gráfico  10  destaca o percentual de 4% referente aos componentes 

curriculares relacionados à temática de tecnologias quando considerado o conjunto 

de componentes de todas as instituições de ensino superior analisadas.  

Sintetizando, foram identificados 356 componentes curriculares  nas 11 

matrizes curriculares de instituições de ensino superior que oferecem o curso de 

licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial no município de São Paulo 

com CPC 4 e 5. Deste número foram identificados 12 componentes curriculares 

relacionados às tecnologias, resultando em uma porcentagem de 4%, do total. 

É relevante retomar a pesquisa de Gatti e Nunes (2009)  que explicita a  

análise sobre os cursos de licenciatura no Brasil; citaremos especificamente o 

estudo sobre o curso de licenciatura em Pedagogia como referência para uma 

comparação dos dados identificados nesta pesquisa. No entendimento de Gatti e 
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Nunes (2009) foram analisados 3.513 componentes curriculares de 71 cursos de 

licenciatura em Pedagogia, deste total foram identificados 22 componentes 

curriculares relacionados às tecnologias, resultando em uma porcentagem de, 0,7% 

do total de componentes curriculares. 

Comparando a porcentagem de 4%, identificado nesta pesquisa referente ao 

componente curricular relacionado às tecnologias nas matrizes das instituições 

analisadas com o índice de 0,7%, do estudo feito por Gatti e Nunes (2009), indica, 

como pontuado por Gatti e Nunes (2009, p. 20) que “[...] os saberes relacionados à 

tecnologia na formação profissional dos licenciados estão praticamente ausentes”. 

Os resultados dos dados colhidos nesta pesquisa (4%) ao serem comparados 

com os obtidos pela pesquisa de Gatti e colaboradores (0,7%)  podem estar 

indicando  o movimento da integração das tecnologias ao currículo  nos cursos, 

porém serão necessárias análises mais aprofundadas  dos projetos pedagógicos e 

das ementas dos cursos. 

Podemos inferir, no entanto, a partir da análise dos resultados, que o 

destaque às tecnologias ainda se apresentam em uma porcentagem relativamente 

inferior ao considerar a formação dos licenciandos para uma formação mais 

contemporânea. 
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CONSIDERAÇÕES 

"Porque quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 
hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. 
Assim,  pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo 
próprio: seu eu e suas circunstâncias".  

Paulo Freire 

Este capítulo se destina a apresentar as considerações sobre a análise dos 

dados e retomar os objetivos estabelecidos para esta pesquisa. Faz-se necessário, 

portanto, verificar se o objetivo de realizar o levantamento sobre a oferta dos cursos 

presenciais de licenciatura em Pedagogia no município de São Paulo foi realizado.  

Os dados coletados indicam a predominância da oferta do curso de licenciatura 

em Pedagogia presencial – com conceitos 4 ou 5 - pelas instituições privadas. Ao 

analisar o cenário de oferta pelas instituições de ensino superior chama a atenção 

que somente uma instituição pública oferece o curso de licenciatura em Pedagogia, 

na modalidade presencial, no município de São Paulo com gratuidade. 

Podemos considerar que baseado no compromisso de atender a sociedade e 

uma demanda por professores licenciados para o município como São Paulo, a 

oferta de cursos de licenciatura em Pedagogia pelas IES públicas é importante em 

habilitar profissionais para o exercício da docência. Entendemos que, a oferta de 

cursos de licenciatura em Pedagogia com gratuidade pode oportunizar mais acesso 

à educação para o município. 

Identificou-se, entretanto, que o curso com gratuidade é oferecido na 

modalidade a distância. As universidades públicas federais: Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCAR); Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL); Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ) e Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), segundo o portal e-Mec (pesquisa de 1º de novembro de 

2014), oferecem o curso de Pedagogia na modalidade a distância, sendo que uma 

delas tem sede em São Paulo e as demais possuem sede em outros estados.  
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Sobre a oferta de cursos de licenciatura em Pedagogia gratuitos, no ano de 

2014 o município de São Paulo implantou 18 polos da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) distribuídos pelas Diretorias Regionais de Educação (DREs), que funcionam 

na capital, em todos os polos são oferecidos o curso de Pedagogia a distância por 

uma IES pública. Entendemos que a oferta de curso de licenciatura em Pedagogia 

para o município de São Paulo, pelas universidades públicas, pode contribuir para a 

formação dos educadores. 

O problema inicial de pesquisa questionava se a formação inicial dos 

professores nos cursos de licenciatura em Pedagogia contemplam temáticas sobre 

as tecnologias da informação e comunicação, em resposta a este questionamento 

constatamos que as tecnologias estão presentes em quase todas as matrizes 

curriculares das instituições pesquisadas. Houve a identificação de, no mínimo, um 

componente curricular relacionado às tecnologias nos currículos das instituições de 

ensino superior. Ressalta-se, porém, que em algumas instituições este oferecimento 

ocorre de forma obrigatória e em outras são optativas. 

Apesar das instituições seguirem a carga horária mínima recomendada nas 

DCNS, o resultado do conjunto de dados, no entanto, não apresentou evidências 

que indiquem que a temática tecnologias perpasse os demais componentes 

curriculares das matrizes analisadas.  

Ressaltamos, também, a identificação de disparidades entre as cargas 

horárias, ou seja, não foi constatada homogenidade em relação a carga horária nas 

instituições que oferecem o componente curricular relacionado às tecnologias nas 

matrizes das instituições analisadas. 

Por ser uma temática contemporânea, para que  as instituições de ensino 

superior avancem  na articulação entre o currículo e as tecnologias, essas poderiam 

acatar o sugerido segundo as Diretrizes do Curso de Pedagogia aos licenciandos na 

formação inicial, no art. 5º que diz: 

[...]  o egresso do curso deverá estar apto a: relacionar as linguagens dos 
meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, 
demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 
adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas. (DCNS, 
2005, p.9) 
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Contudo, identificamos o reconhecimento pelas instituições superiores os 

componentes curriculares relacionados às tecnologias nos seus currículos. Foram 

localizados nos títulos dos componentes curriculares, por meio de palavras 

associadas à contemporaneidade que emergiram da análise da nomenclatura. 

Embora tenha-se identificado componentes curriculares com a temática 

tecnologias nas matrizes das instituições superiores analisadas nesta pesquisa, na 

maior parte da pesquisa os resultados levam a reflexão sobre o tipo de formação 

oferecida aos licenciandos pelas instituições de ensino superior.  

Entendemos que o desafio para os cursos de licenciatura está em reformular 

os seus currículos e preparar os seus alunos, licenciandos, para prática profissional,  

na  cultura digital. 

Contudo, indagamos como os  licenciados utilizarão as tecnologias em sua 

prática pedagógica  se  não são formados para o uso de tecnologias integradas ao 

currículo. Como será sua prática pedagógica com os alunos já imersos na cultura 

digital? Os alunos serão formados em múltiplas linguagens? 

Entendemos que, o preparo dos licenciandos para o uso de tecnologias 

articulado ao currículo deva ocorrer na academia, na formação inicial, e  também de 

forma permanente ao longo da vida. A formação do profissional está baseada no 

curso inicial oferecido pela instituição de ensino superior, e este sem dúvida, é o 

primeiro grande passo na construção da profissão docente. 

Os licenciandos nos dias atuais já são integrantes da geração Y, de nativos 

digitais, geração do milênio ou outras nomenclaturas similares conferidas àqueles 

que já nasceram entre os anos 80 e 90 do século passado. Desta forma, estima-se 

que o perfil dos alunos que chegam as instituições de ensino superior deveria estar 

na faixa etária entre 18 anos. Os licenciandos quando chegam às instituições não 

identificam sentido entre o que eles vivem e o que a instituição oferece para sua 

formação, há uma desconexão, ou seja, há um distanciamento da formação de 

cidadãos para uma sociedade conectada. 

Entendemos que o currículo das instituições de ensino superior não dialoga 

com o contexto contemporâneo e da cultura digital, ou seja, com o mundo exterior e 
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a formação docente oferecida. Contudo, as instituições de ensino superior que 

oferecem o curso de licenciatura em Pedagogia deveriam prever o acesso às 

tecnologias da informação e comunicação, e para que formação dos licenciandos 

para o uso de tecnologias seja articulado ao currículo. 

Entendemos também que não  é suficiente  equipar as escolas com 

computadores, tablets e lousa digital, se não houver esforços no sentido de 

capacitar os professores, gestores e os demais agentes da educação para o uso das 

tecnologias com perspectivas de mudanças na prática pedagógica. 

Conforme Martin-Barbero (2007, p. 162): 

A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a 
forma mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da 
modernização tecnológica. O desafio é como inserir na escola um 
ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo tempo: experiências 
culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da informação e da 
comunicação, além de configurar o espaço educacional como um lugar 
onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto. 

Segundo Belloni (2001), integrar as tecnologias de informação e comunicação 

no ambiente escolar constitui-se um grande desafio no “redimensionamento do 

papel do professor” e no: 

O processo de mediatização do ensino/aprendizagem, pois há grandes 
dificuldades na apropriação destas técnicas no campo educacional e em 
sua "domesticação" para utilização pedagógica. Suas características 
essenciais – simulação, virtualidade, acessibilidade a superabundância e 
extremadiversidade deinformações - são totalmente novas edemandam 
concepçõesmetodológica  muito  diferentes  daquelas  das  metodologias 
tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico linear,  
cartesiano e positivista. Sua utilização com fins educativos exige mudanças 
radicais nos modos de compreender o ensino e a didática (BELLONI, 2001, 
p.27). 

Nesse sentido, a necessidade de capacitar os professores é inquestionável.   

E mais, que essa capacitação precisa ter características especiais, que seja 
ela oferecida aos professores a formação em serviço de forma 
contextualizada, dentro da realidade vivenciada por estes professores como 
opção viável de formação (ALMEIDA, 2000, p.45). 

Sugerimos que os demais trabalhos possam aprofundar  a análise dos Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) das Licenciaturas buscando identificar  os outros 

componentes  não analisados nesta pesquisa. 
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Com a intenção de poder contribuir para a produção de conhecimento na área 

da tecnologia na educação, os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados 

como norteadores de ações alertando os cursos de formação inicial de professores 

para o uso das TIC na educação. Esta é uma realidade a ser construída por meio de 

políticas públicas de educação e práticas pedagógicas, preocupadas com a 

sociedade de hoje e do amanhã, buscando promover a mudança de paradigma e a 

melhoria da qualidade da educação em sintonia com as mudanças da sociedade 

altamente digital nos dias de hoje. 

Finalizamos esse trabalho na expectativa de que os diversos olhares aqui 

colocados sejam faróis para mudanças curriculares com ações transformadoras na 

formação dos futuros professores e pedagogos. Acreditamos que as reflexões 

iniciadas podem ser pontos de partida para outras investigações e o início de um 

traçado a ser desenhado por inúmeras mãos e uma pequena demarcação no 

imenso campo da formação inicial de professores. 
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