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FORMAÇÃO DE PROFESSOR: Um olhar no curso de Pedagogia da UFAM em 
Humaitá-AM. 2012. 114 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós 
Graduação Stricto Sensu em Educação, Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 
Porto Velho, 2012.  
 

RESUMO 
  
Com o avanço do desenvolvimento tecnológico que a sociedade contemporânea 
experimenta, as tecnologias de informação e comunicação chegaram às instituições 
de ensino, trazendo consigo as possibilidades e os desafios para formação de 
professor. Por isso, torna-se imprescindível formar professores na e para a 
mudança. Tais transformações vêm suscitando a necessidade de discutir a 
formação de professores face ao uso das TIC em sua prática pedagógica, tendo em 
vista que cada concepção pedagógica está articulada a uma concepção filosófica de 
educação e de formação de professor. Assim, a presente pesquisa privilegia como 
foco a relação entre o uso das TIC e a concepção pedagógica dos professores do 
curso de Pedagogia da UFAM em Humaitá-AM. Para isso, foi traçado como objetivo 
geral analisar a relação entre o uso das TIC na prática docente e a concepção 
pedagógica dos professores do curso de Pedagogia do Instituto de Educação, 
Agricultura e Ambiente- IEAA, da Universidade Federal do Amazonas, no município 
de Humaitá-AM. Para alcançar este objetivo, outros aspectos substanciais foram 
desenvolvidos no decorrer do estudo, compreendendo os objetivos específicos da 
pesquisa: Identificar as TIC utilizadas na prática pedagógica dos professores do 
curso de Pedagogia do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente- IEAA, da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no município de Humaitá- AM; 
Descrever as concepções pedagógicas dos docentes do curso de Pedagogia do 
IEAA, da UFAM, no município de Humaitá-AM; Relacionar o uso das TIC com a 
concepção pedagógica dos professores do curso de Pedagogia do IEAA. A hipótese 
para essa questão parte do pressuposto que o uso das TIC na prática docente está 
relacionado com a sua concepção pedagógica. Durante o processo de investigação 
a busca orientou-se a partir dos seguintes questionamentos: Quais as TIC utilizadas 
na prática pedagógica dos professores do IEAA, da UFAM, no município de 
Humaitá- AM?  Qual a concepção pedagógica dos professores formadores do curso 
de Pedagogia do IEAA, da UFAM, no município de Humaitá-AM? Qual a relação 
entre o uso das TIC e a concepção pedagógica dos professores formadores do 
curso de Pedagogia do IEAA, da UFAM, do município de Humaitá-AM?A base 
teórica desta pesquisa está ancorada, dentre outros autores que abordam as TIC no 
contexto educacional: Almeida (2005), Valente (1999), Moran (2000, 2005), Sancho 
e Hernandez (2000) e Levy (1998); e, os que pesquisam sobre a formação de 
professores, dentre os quais destacam: Mazetto (2003), Morin (2005), Contreras 
(2002) e Tardif (2002), dentre outros. Para o trabalho de campo, efetuou-se uma 
pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo descritivo com os professores 
formadores do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas do IEAA 
no município de Humaitá-AM. Como instrumentos de pesquisa para coleta de dados 
foram elaborados questionários com perguntas abertas e fechadas e entrevistas 
semi-estruturadas aplicadas no período do segundo semestre de 2011. Os dados 
coletados foram organizados em temáticas derivadas com maior frequencia das 
falas dos participantes e analisados a partir do referencial teórico da pesquisa. Os 
resultados da análise dos dados da pesquisa apontam a importância e as 

 



contribuições do uso das TIC na formação de professor, pois se observou que esta 
relação ainda está no primeiro estágio apresentado por Zanela (2007).  
 
Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação (TIC); Formação            
de        professor; Concepções pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 
With the advance of the technological development that the contemporary society 
tries, the information and communication technologies reached to institutions of 
teaching, bringing with you the possibilities and the challenges to teacher training. 
Therefore, it becomes essential teachers form in and for the change. Such 
transformations are causing the necessity of discussing the teacher training face to 
the use of the ICT in his pedagogic practice, have in mind that each pedagogic 
conception is articulated by a philosophical conception of education and of teacher 
training. So, the present inquiry privileges as focus the relation between the use of 
the ICT and the conception of teacher training of the course of Pedagogy of the 
UFAM in Humaitá-AM. For that, it was drawn like general objective analysed the 
relation between the use of the information and communication technologies in the 
teaching practice and the conception of teacher training of the course of Pedagogy of 
the Institute of Education, Agriculture and Environment-IEAE, of the Universidade 
Federal do Amazonas, of the Humaitá-AM city. To reach this objective, other 
substantial aspects were developed in the course of the study, understanding the 
specific objectives of the inquiry: To identify the ICT used in the pedagogic practice of 
the teachers of the course of Pedagogy of the Institute of Education, Agriculture 
and Environment-IEAE, of the Universidade Federal do Amazonas (UFAM), in the 
Humaitá-AM city; To point to the conception of teachers training of the teachers of 
the course of Pedagogy of the IEAE, of the UFAM, in the Humaitá-AM city; To 
connect the use of the ICT with the conception of  teacher training of the course of 
Pedagogy of the IEAE. The hypothesis for this question proceeds from the 
assumption that the use of the information and communication technologies in 
teaching practice is connected with the conception of teacher training of the course of 
Pedagogy of the IEAE. During the process of investigation, the search got her 
bearings from the next questions: Which the ICT used in the pedagogic practice of 
the teachers of the IEAE, of the UFAM, in the Humaitá-AM city?; Which the 
conception of teacher training of the forming teachers of the course of Pedagogy of 
the IEAA, of the UFAM, in the Humaitá-AM city?; Which the relation of the ICT and 
the conception of teacher training of the forming teachers of the course of Pedagogy 
of the IEAE, of the UFAM, of the Humaitá-AM city?; The theoretical base is anchored, 
among other authors who board the ICT in the education context: Almeida (2005), 
Valente (1999), Moran (2000, 2005), Sancho and Hernandez (2000) and Levy 
(1998); and those who investigate on the teacher training, among which they stand 
out: Mazetto (2003), Morin (2005), Contreras (2002) and Tardif (2002), among 
others. For field work, there took place a qualitative study of type descriptive study 
with forming teachers of the course of Pedagogy of the Federal University of the 
Amazonas of the IEAE in the Humaitá-AM city. Instruments of inquiry for collection of 
data were prepared questionnaires with questions open and shut and you interview 
when they were semi-structured applied in the period of the second semester of 
2011. The collected data were organized in themes diverted with bigger frequency of 
the words of the participants and analysed from the theoretical referential system of 
the inquiry. The results of the analysis of the data of the inquiry point to the 

 

 



importance and the contributions of the use of the ICT in the teacher training. It was 
observed that the conception of teacher training is anchored in the critic and reflexive 
rationality. The relation between the use of the ICT and the conception of teacher 
training of the teachers of the course of Pedagogy is linked to a critic and reflexive 
formation, Zanela (2007) 
 
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT); Teacher training; 
Pedagogic conception. 
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INTRODUÇÃO 

Com o avanço do desenvolvimento tecnológico que a sociedade 

contemporânea experimenta, as Tecnologias de Informação e Comunicação 

chegaram às instituições de ensino em todos os seus níveis, trazendo consigo novas 

possibilidades e desafios para o professor.  

Nessa perspectiva, a Universidade também precisa acompanhar o 

desenvolvimento social e tecnológico para enfrentar os desafios que surgem 

diariamente, pois esse avanço tecnológico aumenta as exigências de modernização 

e atualização das práticas educacionais, gerando a necessidade de repensar a 

formação de professores e seu fazer pedagógico.  

Para atender a essas necessidades e/ou exigências, Kenski (2003), propõe 

que durante o processo de formação docente se possa discutir e refletir acerca da 

necessidade de uma constante atualização como condição principal para o bom 

exercício da profissão. 

Partindo do pressuposto que os estudantes do ensino superior dos cursos 

de licenciaturas, futuros professores, nasceram e/ou irão trabalhar com gerações 

oriundas da chamada “era da informação1”, torna-se necessário que o professor 

formador2 utilize as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em sua prática 

pedagógica.  

Todavia, convém ressaltar que não basta somente o uso das novas 

tecnologias para que os cursos de formação de docentes se tornem inovadores, 

trata-se, portanto, de formar professores receptivos às transformações e preparados 

para refletirem acerca da sua própria atuação docente. 

O percurso de formação do professor é um procedimento dinâmico e 

complexo, por isso necessita de condições favoráveis para acompanhar o processo 

de atualização e modernização educacional, sejam elas de ordem política, social, 

estrutural e/ou pessoal. Sobre essa complexidade Alves (2000) afirma que não pode 

ser encarada como um obstáculo intransponível, mas como um desafio que precisa 

ser superado. 

Contudo, é necessário considerar que os professores formadores 

necessitam também desenvolver perspectivas que lhes permitam a análise crítica e 

                                                 
1
 GUIMARÃES Jr. M. A cibercultura e as novas formas de sociabilidade, http://cfh.ufsc.br/guima. 

2
 Professor formador é aquele que exerce a docência em cursos de formação. Neste estudo, refere-se aos 

professores que exercem a docência no curso de Pedagogia. 
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reflexiva de algumas práticas que, direta e indiretamente, orientam e fundamentam o 

exercício pedagógico.  

A preocupação em elaborar uma análise crítica dos modelos de educação 

que influenciaram, e influenciam a prática pedagógica ganharam amplitude no 

contexto educacional brasileiro a partir da década de 1980 com algumas políticas 

públicas. Por isso Libâneo (1995) afirma que a reflexão sistemática a respeito dos 

fundamentos teórico-filosóficos da prática docente que orienta a formação dos 

professores é recente. 

Acreditando na relevância deste estudo, suscita-se a necessidade de 

realizar pesquisas que tenham como interesse a concepção de formação de 

professores do ensino superior face às TIC. Dessa forma, a presente investigação 

privilegia como foco a relação entre o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na prática docente e a concepção pedagógica dos professores do 

curso de Pedagogia do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da 

Universidade Federal do Amazonas (IEAA-UFAM), localizado no município de 

Humaitá, a partir dos seguintes questionamentos: Quais as TIC utilizadas na prática 

pedagógica dos professores? Quais as concepções pedagógicas dos professores do 

curso de Pedagogia?  

A presente pesquisa está focada no seguinte problema: Qual a relação entre 

o uso das TIC na prática docente e a concepção pedagógica dos professores do 

curso de Pedagogia do IEAA-UFAM?  

A hipótese para essa questão parte da proposição que o uso das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação na prática docente esteja relacionado à 

concepção pedagógica dos professores do curso de Pedagogia do IEAA-UFAM. 

A partir deste pressuposto a pesquisa direciona-se aos professores do curso 

de Pedagogia do IEAA-UFAM tomando como objetivo principal analisar a relação 

entre o uso das novas TIC na prática docente e a concepção pedagógica dos 

mesmos. 

Para alcançar este objetivo geral, outros aspectos substanciais foram 

desenvolvidos no decorrer do estudo, tornado-se assim, objetivos específicos ao 

desenvolvimento da pesquisa proposta, a saber:  

 Identificar as TIC utilizadas na prática pedagógica dos professores; 

 Descrever as concepções pedagógicas dos professores;  
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 Explicitar o uso das TIC na prática pedagógica dos professores do curso 

de Pedagogia do IEAA, relacionando-as com suas concepções 

pedagógicas.  

Acredita-se que para alcançar resultados significativos com o uso das TIC na 

formação básica de professores seja necessário que os docentes formadores, na 

medida em que relacionam os fundamentos da educação às diferentes propostas 

didático-pedagógicas, reflitam sobre sua própria prática e os possíveis (des) 

caminhos que a falta de clareza desses saberes possam causar.  

Nessa perspectiva, considera-se imprescindível que o professor não 

compreenda as TIC como um fim em si mesmo, mas que saiba como, quais e para 

que utilizá-las, de acordo com cada contexto sócio-educacional.  

Partindo da conjetura que os estudantes do curso de pedagogia irão 

trabalhar, ou já trabalham, com gerações advindas de contextos onde as tecnologias 

de informação e comunicação estão presentes em seu cotidiano, considera-se 

relevante a configuração desta pesquisa. 

O interesse pelo tema a ser pesquisado surgiu de inquietações pessoais que 

tiveram início no segundo ano de trabalho como professora da educação básica da 

rede pública municipal, em 1998. Fortaleceu-se após trabalhar na função de 

supervisora e diretora pedagógica em escolas de ensino fundamental, onde se 

verificou que alguns professores exprimiam-se verbalmente seguidores de uma 

concepção pedagógica, mas, na prática pedagógica, executava outra. 

Atualmente, como professora de Didática no ensino superior no IEAA-UFAM, 

a preocupação com estas questões, somando-se ao uso das TIC na prática 

pedagógica dos docentes, intensificaram-se.  Pois quanto mais se pesquisar a 

relação entre o uso das novas TIC e a concepção pedagógica do professor na 

formação docente, mais se descobrirá as contribuições e desafios das TIC para a 

educação no contexto amazônico e, possibilitará uma prática pedagógica condizente 

com esta região que vem sendo marcada pelo processo de urbanização e pelas 

transformações tecnológicas.  

A localização do estado do Amazonas, após o processo de colonização 

(inglesa, espanhola, francesa e portuguesa), limita-se ao norte com Roraima e 

Venezuela, ao sul com Acre, Rondônia e Mato Grosso, a leste com o estado do Pará 

e a oeste com a Colômbia e Peru. É o mais extenso dos estados brasileiros, possui 
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uma área de 1.570.745km², o que representa quase um quinto do território nacional. 

(BOLLE 2010). 

A principal cidade do estado é Manaus3 que no período do ciclo da borracha 

em meados de 1890 despontou como um grande centro de desenvolvimento 

econômico, atraindo para a região, investidores interessados em apostar no látex da 

seringueira. Nessa época, os “coronéis da borracha” experimentaram um período de 

grande riqueza e ostentação, também nesse período, grandes edificações foram 

construídas, dentre elas, destacam-se o palácio da Justiça, a Alfândega e o Teatro 

Amazonas. 

Nesse contexto de urbanização, de acordo com Brito (2009), um grupo de 

senhores liderados pelo Dr. Eulálio Chaves, idealizou a criação de uma instituição de 

ensino superior, a Escola Universitária Livre de Manaós, fundada em 1909 e em 

1913 passou a se chamar Universidade de Manaós. Por meio da Lei Federal n◦ 

4.069/1962, assinada pelo presidente João Goulart, foi nomeada de Universidade do 

Amazonas (UA) e pela Lei 10.468/2002 recebeu a denominação de Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM). O autor deste projeto de lei foi o então Senador 

Bernardo Cabral. O objetivo da UFAM é ministrar o ensino superior, desenvolver a 

pesquisa em todas as áreas do conhecimento e promover ações de extensão com o 

intuito de beneficiar a sua população.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, em 1998 o 

Brasil possuía 54 instituições públicas de ensino superior. A partir de 2003 houve 

uma expansão e reestruturação das universidades públicas no Brasil, por meio de 

dois programas: o Programa de Expansão Fase I, que teve seu início em 2003 com 

prazo para sua conclusão em 2010 e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, criado em 2007, 

mas com início de implantação em 2008.  

Estes dois programas possibilitaram a expansão e a interiorização das 

instituições federais de educação superior, haja vista que desde 2003, foram criados 

104 novos campi, que em conjunto com os 151 já existentes, representam a 

presença das universidades federais em 235 municípios brasileiros. 

                                                 
3
 De acordo com Bolle (2010) a cidade de Manaus originou-se do Forte São José do Rio Negro, 

fundado em 1669, sendo renomeado em 1832 com o nome de Manaus, que significa “mãe-dos-
deuses”, na língua da tribo indígena manaós. Em 1848, concedidos os direitos municipais, recebe o 
nome de “Cidade da Barra do Rio Negro” e por fim, por volta de 1856, recebe novamente o nome de 
Manaus que permanece até os dias atuais. 
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Não obstante desta linha de expansão, a UFAM expandiu sua atuação pelo 

interior do estado com a criação de cinco novas Unidades Acadêmicas Permanentes 

do Interior, minimizando também o distanciamento gerado pela imensidão que é o 

estado do Amazonas. A criação dos campi foi a partir do Processo nº 018/2005 do 

Conselho Superior da Universidade (CONSUNI) da UFAM e considerando o Projeto 

UFAM MULTICAMPI, desdobramento do Programa de Expansão do Sistema Público 

de Educação Federal Superior, proposto pelo Ministério da Educação, sob a 

Resolução 023/2005 - CONSUNI, que cria então a Unidade Acadêmica Permanente 

de Humaitá, sediada no Campus Universitário do Polo Vale do Rio Madeira, 

atendendo aos municípios de Apuí, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã. 

A Unidade Acadêmica Permanente de Humaitá funciona em período diurno 

com 73 professores efetivos e seis cursos de graduação, dentre os quais, quatro são 

de licenciatura (Pedagogia, Letras - Língua Portuguesa/Inglesa, Biologia/Química, 

Matemática/Física) e dois cursos na área de Bacharel (Agronomia e Engenharia 

Ambiental).  

No que se refere ao curso de Pedagogia do IEAA-UFAM, o colegiado é 

composto por 18 professores os quais serão o público alvo da pesquisa, sendo 04 

do sexo masculino, com formação em Pedagogia, Sociologia e Filosofia e 14 

professoras, com formação em Pedagogia, Psicologia e Sociologia, que atuam na 

área de Psicologia Geral, História da Educação e Introdução à Educação, 

Metodologia de ensino, estudo e Pesquisa, de Introdução ao Ensino, Metodologia de 

Educação de Jovens e Adultos/alfabetização, Educação Infantil, Gestão 

Organizacional e Educacional, Políticas Públicas, Didática e Currículo, Introdução à 

Filosofia da Educação, Introdução à sociologia, Antropologia, Sociologia da 

Educação/Cultura afro-brasileira e indígena.  

Para a consolidação deste trabalho, a pesquisa foi distribuída em duas 

partes: no primeiro momento realizou-se um estudo bibliográfico de alguns autores 

que abordam as TIC no contexto educacional, dentre eles, Almeida (2005), Valente 

(1999), Moran (2000, 2005, 2009), Sancho e Hernandez (2000) e Levy (1998). E 

outros que pesquisam sobre a formação de professores, dentre os quais se 

destacam: Mazetto (2003), Morin (2005), Contreras (2002) e Tardif (2002), dentre 

outros. A segunda parte foi composta por uma pesquisa de campo, na qual se 

efetuou uma abordagem qualitativa, do tipo descritivo com os professores 

formadores do curso de Pedagogia do IEAA-UFAM. 
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Como instrumentos de pesquisa para coleta de dados, foram elaborados 

questionários com perguntas abertas e fechadas e entrevistas semiestruturadas. 

A presente pesquisa está organizada em cinco sessões assim constituídas: 

A primeira sessão intitulada “As Concepções de formação de professor”, 

como o próprio título a denomina, apresenta algumas concepções e paradigmas de 

formação de professor que permeiam os processos formativos.  

A segunda sessão, “Questões didático-pedagógicas”, apresenta as 

concepções filosóficas e pedagógicas de educação que fundamentam a prática 

docente, bem como alguns aspectos legais do curso de Pedagogia.  

 A terceira sessão, “Tecnologias e educação”, apresenta a relação da 

tecnologia com a educação e as transformações sociais decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico. Também são focalizadas as TIC na educação e na 

formação do professor.  

A quarta sessão, “Delimitação metodológica da pesquisa”, refere-se às 

características da pesquisa, bem como seu campo de atuação e os sujeitos 

envolvidos. 

A quinta sessão designada pelo título “Apresentação, análise e discussão 

dos dados” apresenta a discussão a partir de dados coletados.  

Por fim, apresenta-se as considerações finais e as recomendações para 

futuros trabalhos.  
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1 AS CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

A formação de professor é uma temática que tem adquirido destaque nos 

debates no campo educacional. Os estudos e pesquisas em relação à formação de 

professor, face às TIC, ora a enfoca como um meio para o alcance da qualidade do 

ensino, ora como uma necessidade para atender às exigências da sociedade atual. 

Sacristán (1999) considera que a formação de educadores tem se 

constituído em uma das pedras angulares imprescindíveis a qualquer intento de 

renovação do sistema educativo, o que ajuda a entender a importância que esta 

temática vem adquirindo nas últimas décadas, em meio aos esforços globais para 

melhorar a qualidade do ensino.  

Diante do contexto das mudanças sociais (econômicas, políticas, culturais e 

tecnológicas), incrementadas principalmente a partir dos processos de globalização 

e de mundialização, a formação de professores assume importância crescente, 

necessitando de profissionais capacitados para acompanhar as mudanças, realizar 

trabalhos cooperativos, e que sejam flexíveis para utilizarem e usufruírem 

criticamente das TIC, consoante com as exigências e as necessidades da sociedade 

do conhecimento. 

Neste contexto, Imbernón (2010) defende a necessidade de uma formação 

que possa preparar os professores para atuarem nesse contexto de mudança: 

 
A formação docente assume um papel que transcende o ensino que 
pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se 
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, 
reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem 
para poder conviver com a mudança e a incerteza (IBERNÓN, 2010, 
p.15).  

 

Diante desta conjuntura de transformações e incertezas, emerge a questão 

das TIC como uma necessidade inerente ao processo formativo. Ponte (2000), 

afirma que é possível encontrar atitudes diversas entre os professores diante das 

TIC. Alguns as olham com desconfiança, protelando o momento do encontro; outros 

as usam em sua vida diária, mas não sabem como integrá-las em sua prática 

pedagógica; outros, ainda, procuram usá-las em suas aulas, contudo, sem modificar 

a sua prática.  

Essas atitudes podem ser consideradas comuns, pois qualquer tecnologia só 

é utilizada com naturalidade e desenvoltura após longo processo de apropriação. 

  



23 

 

Com relação às TIC, esse processo envolve duas facetas: a tecnológica e a 

pedagógica.  

Para analisar a relação do uso das TIC com as concepções pedagógicas, é 

necessário considerar o papel que elas têm na educação, bem como compreender o 

processo de formação do professor, tendo em vista que este se ampara em 

paradigmas teóricos, que em certos momentos concretizaram um determinado 

modelo de formação docente. Morais (1999), afirma que:  

 

Historicamente, percebem-se formas variadas de se trabalhar a 
formação de professores (as), as quais, apoiadas em determinados 
paradigmas teóricos de educação, expressam por sua vez, diferentes 
concepções de formação. É preciso ressaltar que essas práticas e 
concepções que versam sobre a formação docente, situadas em 
contextos históricos específicos refletem um certo perfil de professor 
que se configurou em cada um desses contextos [...] Tais práticas e 
concepções não apenas compõem o fazer docente como também 
são elementos constitutivos da identidade do professor (MORAIS, 
1999, p.17).  

Em uma sociedade democrática e em transformação se torna fundamental 

formar o professor na mudança e para a mudança, por meio do desenvolvimento de 

capacidade reflexiva, na perspectiva de possibilitar autonomia profissional 

compartilhada, já que a profissão docente precisa partilhar o conhecimento com o 

contexto. 

Diante do exposto, acredita-se que os modelos de formação de professor 

estão atrelados à maneira como esta é concebida e aos objetivos de que tipo de 

professor a sociedade deseja. Pode-se buscar uma formação adaptativa à 

sociedade ou que forneça instrumentos para que se possa compreender a realidade, 

os movimentos e desvelar as contradições para transformá-la qualitativamente. 

Assim, a formação de professor é concebida de diversas formas a depender da 

perspectiva dos que os autores produzem sobre a temática.  

É nessa perspectiva, que este capítulo se propõe a discutir a formação de 

professor abordando algumas concepções de teóricos que postulam seus 

fundamentos a partir de pesquisas e experiências acerca da formação de 

professores, tendo em vista que cada concepção de formação está fundamentada 

em uma concepção pedagógica. Entretanto, não se pode estabelecer um diálogo 

sobre a formação de professor sem considerar os aspectos associados às questões 
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histórico-culturais de cada concepção de formação de professor apresenta bem 

como os interesses subjacentes a elas. 

1.1 O professor técnico 

O modelo de formação técnica de professor é decorrente da racionalidade 

técnica, onde “a atividade do profissional é, sobretudo instrumental, dirigida para a 

solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas 

científicas” (GOMES, 1992, p.96). 

Esta concepção tem influenciado a maioria dos cursos de licenciaturas, os 

quais têm preparado o professor para exercer atividades meramente técnicas, 

geralmente desconsiderando as questões reflexivas, críticas, sociais e políticas que 

permeiam o processo educativo. 

Contreras (2002), ao escrever sobre o modelo de professor com base na 

racionalidade técnica, afirma que: 

 
Na racionalidade técnica a competência profissional está associada 
ao domínio de técnicas, tornando o professor dependente de 
diretrizes elaboradas por especialistas. Assim, a atuação docente 
necessita da prévia elaboração de recursos técnicos e de saberes 
básicos que são produzidos em outro contexto institucional. Essa 
dicotomia pessoal e institucional entre a criação do conhecimento e 
sua aplicação é hierárquica e representa distinto reconhecimento e 
status tanto acadêmico como social para as pessoas que produzem 
os diferentes tipos de conhecimento e para os que aplicam, 
assentando-se assim uma clara divisão do trabalho (CONTRERAS, 
2002, p.92). 

 

De acordo com Schön (1983), a racionalidade técnica confere ao professor o 

status de técnico - o especialista, a função docente é considerada como uma 

atividade instrumental, dirigida para a solução de problemas por meio da aplicação 

rigorosa de teorias e técnicas advindas do conhecimento científico. 

A fragilidade deste tipo de profissionalização é que quando se esgota o 

repertório teórico e os instrumentos construídos como referenciais, o profissional não 

sabe como lidar com a situação. No entanto, os críticos dessa concepção 

consideram que a racionalidade técnica apresenta limites e lacunas que se 

confrontam com as características existentes nos fenômenos práticos, como a 

complexidade, a incerteza, a instabilidade e os conflitos morais e éticos, dentre 

outros presentes no contexto educacional.  
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A concepção da racionalidade técnica, conforme Pereira (2008) subdivide-se 

em três modelos de formação de professores: o de treinamento de habilidades 

comportamentais, onde o objetivo é treinar professores para desenvolverem 

habilidades específicas e observáveis; os da transmissão, no qual conteúdo 

científico, ou pedagógico, é transmitido aos professores, geralmente ignorando as 

habilidades da prática de ensino; e o modelo acadêmico tradicional, o qual assume 

que o conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para o ensino, e que os 

aspectos práticos de ensino podem ser aprendidos em serviço. 

Nesta abordagem, Maldaner (2000), afirma que a origem do modelo ainda 

hegemônico de formação de professores nos cursos de licenciatura, pautado na 

racionalidade técnica, está na revolução científica iniciada no século XVI, 

desenvolvido nas ciências naturais e estendido às ciências emergentes do século 

XIX, e que as condições históricas criadas, com base na racionalidade técnica, 

levaram a práticas curriculares que concebem e veiculam os conhecimentos 

especializados de forma fragmentada, cumulativa e linear. 

A formação docente, com base na racionalidade técnica, e na lógica 

positivista, vê o conhecimento científico como verdade descoberta pelo cientista, a 

ser transmitida aos alunos, como se as leis e a ordem natural simplesmente 

existissem e fossem imutáveis, para serem captadas de forma direta, 

independentemente da subjetividade humana.  

Nesta racionalidade, Salvatore (1999, p.30) afirma que se ensina com base 

na visão aristotélica, segundo a qual, “a mente humana é como uma ‘tábua rasa’, um 

papel em branco, onde serão impressas as sensações provenientes do mundo 

exterior”. Nessa visão, a ciência é vista como neutra e objetiva, e os conhecimentos 

novos somam-se aos antigos de forma progressiva e contínua. Segundo Borges 

(1996), estas concepções têm raízes no século XVII, com o empirismo e o 

indutivismo, os quais são a base do positivismo formulado no século XIX por Comte, 

que inclui as mesmas visões nas ciências sociais. 

A base curricular do modelo de formação de professores com base na 

concepção da racionalidade técnica, fundamentada apenas na lógica disciplinar, 

linear e fragmentada, estabelece uma separação entre a pesquisa (produção do 

conhecimento), a formação (formação relativa a esses conhecimentos) e a prática 

(mobilização dos conhecimentos) tendo-se, assim, uma divisão social do trabalho 

docente, dicotomizando as instâncias responsáveis pela produção de saberes 
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(grupos de pesquisa, academia) das instâncias de execução e aplicação (grupos de 

professores).  

Neste sentido, Tardif (2002, p.35), afirma que “os educadores, os 

pesquisadores, o corpo docente e a comunidade científica tornam-se dois grupos 

cada vez mais distintos, destinados a tarefas especializadas de transmissão e de 

produção de saberes sem nenhuma relação entre si”.  

Dessa forma, a produção do conhecimento fica a cargo dos especialistas, o 

que pressupõe a dicotomia entre teoria e prática, além do parcelamento do fazer 

pedagógico. Valoriza-se a aquisição de teorias pelo docente para a posterior 

aplicação na prática.  

Assim como ocorre num ambiente fabril, o professor deve adaptar-se ao 

trabalho educativo já que este foi cuidadosamente organizado de forma objetiva e 

fragmentado com vistas a alcançar resultados eficientes e eficazes.  

 Para Veiga (2009), ao analisar as perspectivas de formação de professores 

nessa concepção, o professor é concebido como um tecnólogo do ensino, isto é, 

aquele que faz, mas não conhece os fundamentos do fazer, restringindo-se ao 

microuniverso escolar e esquecendo-se da relação com a realidade social mais 

ampla, que, em última instância, influencia a escola e por ela é influenciada. 

No modelo da racionalidade técnica mecanicista, na maioria das vezes, não 

possibilita dialogar com o real, simplificando o processo do conhecimento. De acordo 

com Morin (2005), o paradigma da simplificação (redução-disjunção) é insuficiente e 

mutilante. Torna-se necessário um paradigma da complexidade que, ao mesmo 

tempo em que separe e associe, conceba os níveis de emergência da realidade sem 

reduzi-los a unidades elementares e a leis gerais.  

Para Pimenta (2005), o professor que é formado a partir do enfoque 

tecnicista, apenas adquiriu competências comportamentais com o objetivo de aplicar 

esse conhecimento, como se fosse uma receita. Esse profissional domina uma 

rotina de técnicas, recursos e estratégias, para executar situações de ensino e seu 

investimento, portanto, restringe-se a uma formação técnico-instrumental. 

A prática pedagógica, nesse contexto, consiste na aplicação de técnicas. Os 

programas de formação que adotam esse paradigma buscam fornecer receitas ao 

professor para seu uso em sala de aula. São receitas universais, válidas para todos, 

como se não houvesse diferentes contextos escolares. 
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 Desconsideram-se, portanto, as contradições que permeiam o espaço 

educativo, por entender o professor como executor de receitas, não necessita 

compreender as múltiplas relações existentes entre os elementos que compõem a 

realidade concreta, local e global, em que sua prática está inserida.  

Insistir no modelo da racionalidade técnica na formação do professor, por 

sua vez, equivale a tomar a parte pelo todo, isto é, atribuir às técnicas um poder que 

elas, por mais avançadas que sejam, não têm (ibidem). 

Nesta perspectiva, a pedagogia tecnicista “buscou planejar a educação de 

modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar interferências 

subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência” (SAVIANI, 2001, p.12). 

A pedagogia tecnicista impôs às escolas uma reorganização burocrática, 

onde deveria seguir e cumprir “manuais”. Neste contexto, as instituições de ensino 

têm seu funcionamento pautado no modo fabril de produção e controle, submetendo 

os professores à condição de realizadores de tarefas.  

Essa pedagogia perdeu de vista a especificidade da educação ignorando 

que a articulação entre escola e processo produtivo se dá de modo indireto e por 

meio de complexas mediações. 

A escola tecnicista, seguindo a tendência administrativa baseada no 

taylorismo, foi incorporada na legislação educacional brasileira por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases 5.692/71. Nessa época, exigiu-se realizar uma especialização dos 

professores, pois estes, segundo Libâneo (1985, p.30), iriam funcionar como “um elo 

de ligação entre a verdade científica e o aluno, trabalhando o conteúdo via modelo 

instrucional” . 

Para os professores formados no enfoque da pedagogia tecnicista, o que 

importa é “aprender a fazer” (SAVIANI, 2001, p.14). Esta concepção de formação de 

professores traz consigo controle burocraticamente sistematizado do trabalho 

docente. 

Na medida em que se formam professores que apenas cumprem 

planejamentos do qual não fizeram parte no momento de sua elaboração ou que 

apenas seguem livros-textos ou livros didáticos, ou pior, professores que seguem 

apenas a sua experiência acumulada na rotina do trabalho escolar, tornam-se difícil 

formar profissionais reflexivos de/na sua prática. 

O modelo de formação de professores com base na racionalidade técnica 

distancia a teoria da prática. Apesar de possuírem tempos distintos no processo de 
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formação, complementam-se. O papel da teoria seria o de instrumentalizar o 

pensamento do professor para aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o 

processo de formação, mas destituídos de crítica. 

Nesse modelo, os professores não participam da construção desses 

conhecimentos que utilizam em sua prática educativa, pois assumem uma posição 

subservientes diante dos teóricos e pesquisadores educacionais, que não os 

consideram profissionalmente capazes de pensar a educação, pois os percebem 

apenas como executores da ciência produzida nas academias.  

Todavia, isso não significa dizer que os professores oriundos de currículos 

baseados nesse modelo de formação são destituídos de reflexão, entretanto, a 

reflexão desenvolvida nos currículos de formação de professores com base na 

racionalidade técnica caracteriza-se por um processo de alienação da realidade na 

qual o docente está inserido. 

 De acordo com Pereira (2008), a maioria dos currículos de formação de 

professor é construído de acordo com o modelo da racionalidade técnica, uma vez 

que instituições internacionais de fomento, com interesses de legitimar e conservar a 

ideologia das classes dominantes, como o Banco Mundial (BM), que tem sido um 

dos mais importantes veículos de divulgação da racionalidade técnica e científica em 

reformas educacionais, e mais especificamente na formação de professores no 

mundo. 

Neste contexto, discutir os pressupostos da formação do professor é discutir 

como assegurar um domínio adequado da ciência para a sua aplicabilidade na 

execução da atividade docente. 

Para tanto, há que se compreender a formação a partir da confluência entre 

a pessoa do professor, seus saberes e seu trabalho. Nesse sentido, o exercício da 

docência não pode se resumir à aplicação de modelos previamente estabelecidos, 

ele deve também estar a par da complexidade que se manifesta no contexto da 

prática concreta desenvolvida pelos professores, posto que, o entendemos como um 

profissional que toma as decisões que sustentam os encaminhamentos de suas 

ações.  

Face às tecnologias de informação e comunicação é urgente desenvolver 

uma formação docente onde estudantes e professores deixem de perceber a 

construção do conhecimento como um processo linear, externo e sem erros. É 

necessário que se percebam como sujeitos na produção de conhecimento, 
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diminuindo a dicotomia entre as instâncias de produção de saberes, de execução e 

aplicação.  

1.2 O professor reflexivo 

O conhecimento sobre a prática docente tem sido desvalorizado, 

provavelmente por causa das distâncias que existem entre teoria e prática, 

universidade e escola, pensamento e ação, abordados anteriormente. Esta crise de 

confiança no conhecimento profissional está desencadeando a busca por uma nova 

epistemologia da prática profissional: “Na educação, esta crise centra-se num 

conflito entre o saber escolar e a reflexão-na-ação dos professores e alunos” 

(SCHON 1997, p.80). 

Alguns autores defendem a importância do modelo de formação docente 

pautado na racionalidade prática. Gómez (1992, p.106) ratifica essa ideia ao afirmar 

que “é de vital importância compreender os processos de ensino-aprendizagem, 

para desencadear uma mudança radical dos programas de formação de professores 

e para promover a qualidade do ensino na escola numa perspectiva inovadora”.  

Nesta abordagem, o modelo formativo, pautado na racionalidade prática, 

surge a partir das discussões sobre uma formação docente que reconhece a 

complexidade da realidade escolar, e que reflete acerca da produção de soluções 

para problemas da prática que não estão a priori colocados. 

É nesse contexto que autores como Schön (1992) e Stenhouse (1991), 

pensam a ação docente baseada no princípio da reflexão. Nesse modelo, o 

professor é concebido como um profissional que dialoga com a própria prática, por 

meio da reflexão, e, nesse processo, produz os conhecimentos necessários ao 

exercício da profissão docente. Essa concepção se distancia do modelo da 

racionalidade técnica, ao superar a dicotomia entre a teoria e a prática, e ao assumir 

a complexidade e a heterogeneidade do contexto escolar como um importante 

aspecto formativo. 

Schön (2000) propõe a formação profissional dos docentes fundamentada 

na epistemologia da prática, isto é, na valorização da prática profissional como 

momento de construção de conhecimento, por meio da reflexão, análise e 

problematização desta, e a consideração do conhecimento tácito, presente nas 

soluções que os diversos profissionais se deparam no ato da prática pedagógica. 
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Há, portanto, a exaltação da prática na formação de professores para que 

possam responder às várias situações de incerteza presentes no seu dia-a-dia. 

Nesse sentido, Contreras (2002) afirma que:  

 
A idéia de profissional reflexivo trata de dar conta da forma pela qual 
os profissionais enfrentam aquelas situações que não se resolvem 
por meio de repertórios técnicos; aquelas atividades que, como o 
ensino, se caracterizam por atuar sobre situações que são incertas, 
instáveis, singulares e nas quais há conflitos de valor. Para isso, 
Schön parte da forma com que habitualmente se realizam as 
atividades espontâneas da vida diária, distiguindo entre 
“conhecimento na ação” e “reflexão na ação” (CONTRETRAS, 2002, 
p.106).  

 

As situações práticas respondem as necessidades imediatas da própria 

prática. A partir dessa importância dada ao saber advindo da experiência, Schön 

(2000), defende a formação reflexiva do profissional baseada nos seguintes eixos: 

conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-

na-ação. 

O conhecimento profissional enquanto um processo no qual um resultado 

inesperado pode levar à reflexão (reflexão-na-ação), que tem função crítica, 

questionando a estrutura de pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Para este 

autor, o que diferencia este tipo de reflexão de outras é a sua imediata significação 

para a ação. 

É peculiar, segundo Schön (2000), o fato de que no processo de reflexão-na-

ação as “apreciações e crenças estão enraizadas em mundos construídos por nós 

mesmos, que viemos a aceitar como realidade” (Ibidem. p.39) e não a ideia de 

simples aplicação de teorias e técnicas derivadas de pesquisa científica à solução 

de problemas da prática.  

A partir desta concepção, o processo de formação de professores se dá por 

meio de uma conversação reflexiva que, ao contrário do modelo da racionalidade 

técnica, não se baseia nas dicotomias entre meios e fins, pesquisa e prática, fazer e 

conhecer, já que a prática assemelha-se à pesquisa, os meios e fins são concebidos 

de forma interdependente nos problemas, assim como o conhecer e fazer são 

inseparáveis. 

Conhecer-na-ação diz respeito aos conhecimentos que se revelam na 

realização das ações. Refere-se às estratégias, à compreensão de fenômenos ou às 

maneiras de se conceber tarefas ou situações problemáticas.  
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O conhecimento-na-ação, conhecimento técnico ou solução de problemas, é 

o componente inteligente que orienta toda a atividade humana e se manifesta no 

saber fazer. Há um tipo de conhecimento em qualquer ação inteligente, ainda que 

este conhecimento, fruto de experiência e da reflexão passada, se tenha 

consolidado em esquemas automáticos ou em rotinas. Essa dimensão do 

pensamento profissional tem sido a mais utilizada pelos professores de modo geral. 

A atividade prática implica também, e ao mesmo tempo, em pensar sobre 

aquilo que estamos fazendo. Schön (2000) chama de componente do pensamento 

prático reflexão-na-ação ou deliberação prática. A reflexão-na-ação é o 

conhecimento produzido no curso da ação, enquanto essa ocorre. Pressupõe o 

pensar durante a ação, a fim de interferir para dar-lhe um novo direcionamento.  

Pode-se afirmar que um diálogo com a situação-problema, uma conversa 

com a ação, um refletir durante a ação sem interrompê-la, é o aprender fazendo. 

Essa reflexão, de acordo com Schön, no meio da ação ainda “pode interferir na 

situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova forma ao que 

estamos fazendo” (Ibidem. p.32).  

Reflete-se também sobre o pensamento que levou o indivíduo a agir de 

determinada maneira na prática. O processo de refletir-na-ação é menos 

espontâneo que o conhecimento na ação e, portanto, mais consciente. 

 Nem sempre o ato espontâneo de conhecer na ação permite às pessoas o 

desempenho das suas tarefas, podendo ocorrer, então, situações permeadas pela 

surpresa, estranhas as suas expectativas. Nesse caso, existe a oportunidade de se 

refletir sobre a ação, onde o professor se distancia da ação para reconstruí-la 

mentalmente e analisá-la retrospectivamente.  

A reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação é uma etapa mais aprofundada da 

reflexão em que o professor busca compreender as razões para tomada de 

decisões. É um processo de reflexão sem o rigor, a sistematização e o 

distanciamento requeridos pela análise racional, mas com a riqueza da improvisação 

e da criação. 

Quando o profissional se revela flexível e aberto às situações problemáticas 

da prática, não só se adquirem e se constroem novas teorias e conceitos, como se 

aprende no processo de aprendizagem a partir do diálogo entre teoria e prática.  

A reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação, ou reflexão crítica, pode 

considerar-se como a análise que o indivíduo realiza posteriormente sobre as 



32 

 

características e os processos da sua própria ação. É a utilização do conhecimento 

para descrever, analisar e avaliar tudo o que ocorreu, com a finalidade de 

compreender e reconstruir em novas bases a sua prática. 

Portanto, a reflexão sobre a ação supõe um conhecimento do conhecimento-

na-ação e da reflexão-na-ação, estes três processos constituem o pensamento 

prático do professor e são interdependentes entre si, completando-se um ao outro. 

Por exemplo, quando a prática, com o passar do tempo, se torna repetitiva e 

rotineira, e o conhecimento-na-ação é cada vez mais inconsciente e mecânico, o 

professor então, começa a reproduzir automaticamente a sua aparente competência 

prática e perde importantes oportunidades de aprendizagem pela reflexão na e 

sobre a ação.  

Desta forma, o seu conhecimento prático vai se tornando ultrapassado e 

repetitivo, aplicando indiferentemente os mesmos esquemas e situações cada vez 

menos semelhantes. Fica incapacitado de realizar um diálogo criativo com a 

complexa situação real. Seu pensamento empobrece e sua intervenção torna-se 

rígida. Progressivamente, torna-se insensível às peculiaridades do cotidiano que não 

se encaixam no seu modo de agir e pensar, podendo vir a cometer erros que nem 

sequer conseguirá detectar. 

Este processo de reflexão na ação transforma o profissional em um 

“pesquisador no contexto da prática” (SCHON, 2000, p.108). Nesta perspectiva, o 

professor terá condições de se transformar em um investigador na sala de aula na 

medida em que se reflete na ação e sobre a ação.  

De acordo com Gomes (1992), o professor afastado da racionalidade 

instrumental, não depende das técnicas, regras e receitas derivadas de uma teoria 

externa, nem das pressões curriculares impostas do exterior pela administração, ou 

pelo esquema preestabelecido no manual escolar.  

Nesse aspecto, reitera-se que o conhecimento das concepções de formação 

de professor tem fundamental importância. Para Pimenta e Ghedin (2008), esse 

conhecimento possibilita diversos pontos de vista para uma prática contextualizada, 

proporcionando perspectivas de análise para que os docentes compreendam os 

contextos sociais histórico-culturais, organizacionais e de si próprios como 

profissionais.  
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Nesse sentido, a formação de professores deve proporcionar situações que 

possibilitam a reflexão e a conscientização das limitações sociais, culturais e 

ideológicas da própria profissão.  

Nesse processo, existe outro aspecto que merece ser discutido sobre os 

modelos de reflexão apresentada por Schön (2000), a partir do ato espontâneo do 

professor de conhecer-na-ação: reflexão-na-ação e reflexão-sobre-ação, pois 

segundo Zeichner (2003), colabora para o fracasso da formação reflexiva de 

professores na promoção do desenvolvimento genuíno do educador, porque enfoca 

a reflexão individual do professor sobre sua própria prática ou seus alunos, 

negligenciando toda e qualquer consideração acerca das condições sócio-política e 

histórico-cultural do ensino que influencia seu trabalho na sala de aula. 

Zeichner (1993) defende aspectos mais filosóficos e menos instrumentais 

para fundamentar seu trabalho, tais como a democracia, o desenvolvimento 

profissional e a reconstrução social. Descreve cinco concepções que fundamentam 

as práticas de formação de professores. Para ele, é importante conhecê-las para 

que sejam esclarecidas diferenças entre os pressupostos de cada uma delas. São 

denominadas de variedades de prática reflexiva: acadêmica, eficiência social, 

evolutiva, reconstrução social e genérica. 

Entende-se que é importante ensinar aos estudantes as disciplinas 

acadêmicas, uma vez que eles são vistos como “acadêmicos e especialistas das 

matérias de estudos” (ZEICHNER, 1993, p.45). Aos professores, como crítico-

reflexivo, cabe a tarefa de reflexão acerca das disciplinas que eles ensinam. 

A eficiência social apresenta dois segmentos: a técnica, quando o que 

importa é o treino das capacidades docentes, e a deliberativa, em que se encoraja o 

uso da investigação pelos professores:  

 

Apesar das variações entre as perspectivas que compõem a 
eficiência social, o liame que as une é justamente a confiança no 
estudo científico do ensino (feito por outros e não pelos professores) 
e a transformação dos seus resultados na base para a definição 
curricular da formação de professores (ZEICHNER, op.cit., p.40). 

 

Assim, percebe-se nessa concepção a distância entre aqueles que 

produzem o conhecimento e os que o utilizam. Esse modelo de formação não se 

preocupa em fazer com que o professor conheça os fundamentos de sua profissão, 
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mas em dotá-los de conhecimentos que “outros” entendem como necessários para a 

sua atuação profissional. Nesta prática, desconsidera-se o aspecto político do ato 

pedagógico, e o indivíduo é incentivado a “comprar no mercado pedagógico”, cursos 

rápidos, o que o desqualifica e favorece o aligeiramento da sua formação. 

Trata-se de uma formação centrada no estudante. O professor deve refletir 

sobre o aluno, seus interesses e necessidades. Sua principal característica é o 

pressuposto de que a ordem natural do desenvolvimento do aluno é que estabelece 

as bases para a determinação do que deve ser ensinado tanto aos alunos das 

escolas públicas, quanto aos seus professores (ZEICHNER, 1993).  

Essa perspectiva de formação de professores o entende em três dimensões: 

a naturalista, a artistística e a investigadora. A dimensão naturalista afirma que o 

professor deve ser formado para desenvolver a capacidade de observar seus alunos 

para, assim, construir o currículo e favorecer um clima propício à aprendizagem em 

sala de aula. O professor-artista deveria atrair seus alunos para o estudo, 

fornecendo-lhes atividades cuidadosamente orientadas num ambiente de 

aprendizagem rico e estimulante.  

A versão de reconstrução social pressupõe uma reflexão no coletivo, 

conjugada com a prática social para que os professores contribuam para o 

crescimento uns dos outros. Também critica a tendência individualista em restringir a 

reflexão no que acontece em sala de aula, desconsiderando as condições sociais 

que influenciam a sua prática. 

A formação de professores, segundo os preceitos da reconstrução Social, 

poderia contribuir para que os professores compreendessem os problemas sociais e 

se empenhassem em formar cidadãos capazes de estudar e pensar criticamente 

sobre tais problemáticas. Assim, o autor defende a reflexão sobre o contexto social e 

político em que o professor está inserido, bem como a avaliação das práticas 

docentes para o estabelecimento de uma sociedade mais justa. 

Zeichner (1993) nos remete a uma discussão minuciosa acerca da 

concepção do profissional reflexivo para além do uso do termo (reflexão), pois o que 

ocorre é um discurso vazio de conteúdo, demonstrando-se como um modismo 

pedagógico que vem dominando as correntes pedagógicas da atualidade. 

Dentre os modelos da racionalidade prática Ibiapina (2005, p.33) afirma que 

“[...] outro modelo que destacamos, visto que também se baseia nos princípios da 

racionalidade prática, é do professor pesquisador”. Essa idéia surge na Inglaterra na 
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década de 60 com L. Stenhouse, que acreditava que todo professor que reflete na 

ação torna-se pesquisador de sua própria prática. Essa idéia repercute, até hoje, na 

pauta da educação, influenciando o processo de formação de professores. Como 

nos afirma o referido autor: 

  

O professor como pesquisador de sua própria prática, transforma-a 
em objeto de indagação dirigida à melhoria de suas qualidades 
educativas. O currículo, enquanto expressão de sua prática e das 
qualidades pretendidas é o elemento que se reconstrói na indagação, 
da mesma maneira que também se reconstrói a própria ação. 
Experimenta-se com a própria prática com o objetivo de melhorar sua 
qualidade, e esta experimentação proporciona novos critérios 
curriculares, bem como novas experiências para os docentes. Dessa 
maneira, a pesquisa na docência constitui um diálogo e fusão de 
idéias educativas e de ações pedagógicas que se justificam 
mutuamente (STENHOUSE, 1991, p.12).   

 
 A ideia do professor como pesquisador está ligada, à necessidade dos 

docentes em pesquisar e experimentar sobre sua prática enquanto expressão de 

determinados ideais educativos. 

Contreras (2002) vê semelhanças entre o professor reflexivo de Schön 

(2000) e o professor como pesquisador de Stenhouse (1991). Ambos expõem sua 

posição em relação aos professores como resistência ao modelo de racionalidade 

técnica. Destaca a singularidade do processo educativo ao afirmar que o papel da 

educação é atender as circunstancias que cada caso apresenta, e não a 

uniformização dos processos educativos. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o pensamento dos docentes sobre a 

prática é algo que influencia e determina a prática de ensino, uma vez que os 

professores possuem mesmo inconsciente, teorias implícitas, crenças, ou seja, uma 

compreensão própria sobre a prática pedagógica, daí a importância da capacidade 

reflexiva do professor sobre sua própria ação. 

O conceito de reflexão deve ser mais explicitado, discutido e compreendido 

por todas as pessoas envolvidas com a questão da formação de professores, e não 

apenas citado em discursos e palestras sem a necessária importância, rigor e 

complexidade que envolve esta concepção.  

Mesmo no senso comum, todos concordam com uma formação crítica e 

reflexiva face às TIC, incluindo estudantes e professores, entretanto, vê-se 
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educandos e educadores falando em ensino crítico e reflexivo sem materializar este 

discurso à sua prática.  

É um desafio que não pode ocorrer de forma unilateral, porque possui outras 

dimensões que também devem ser consideradas, como as concepções de escola, 

de currículo, de professor, de salas de aula e de licenciatura que devem estar claras 

nos projetos de formação de professores.  

 1.3 O professor crítico 

 Os pressupostos anteriormente discutidos apontam caminhos que, por um lado, 

fortalece a dimensão prática, valorizando os elementos próprios da ação docente 

que estavam secundarizados no modelo da racionalidade técnica, por outro, esse 

caminho esvazia o papel dos conhecimentos científicos na formação inicial docente, 

deixando de reconhecer a importância dos conhecimentos científicos e acadêmicos 

de referência na formação de um profissional que, com iniciativa e autonomia, deve 

refletir sobre a sua prática e produzir conhecimentos no exercício da ação docente.  

Ambos os modelos, buscam espaços no interior das universidades, deixando 

alguns questionamentos, tais como: o que é necessário para o professor exercer 

com qualidade sua profissão? Que tipo de professor formar frente às necessidades 

de uma sociedade em processo de rápidas transformações tecnológicas? 

Segundo Imbernón (2010), o professor precisa de novos sistemas de 

trabalho e de novas aprendizagens para exercer sua profissão, por não ser mais 

possível o trabalho isolado, em que cada um faça conforme seu próprio 

entendimento. 

 Para as novas perspectivas da sala de aula, requer-se um desenvolvimento 

voltado para a coletividade na escola, o que abrange a todos os funcionários, seja 

da área administrativa, seja do corpo docente, precisamos conceber a visão holística 

em razão da participação dos vários componentes de todas as instituições de 

ensino, principalmente das universidades.  

O que não se pode é considerar a atividade profissional, ou seja, a prática 

do professor, como uma atividade exclusivamente técnica. É mais viável encará-la 

como uma atividade reflexiva e criativa, na qual algumas aplicações de caráter 

técnico podem ser necessárias.  
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O ponto a considerar diz respeito à conscientização do professor frente às 

mudanças das antigas concepções de formação de professor, às novas diretrizes já 

vivenciadas e experimentadas pela coletividade, em que haja maior participação.  

O norte da discussão desta é possibilitar que o professor seja visto por si 

mesmo como agente de transformação social. Daí a importância de uma tomada de 

consciência frente às transformações percebidas na sociedade, para que assim, em 

diferentes contextos se tenha consciência do potencial para conceder possíveis 

respostas diante das questões que surgirem ao longo da prática educativa. 

Nesta perspectiva, apresentar-se-á o modelo da racionalidade crítica. Devido 

ao seu caráter formativo, baseado na perspectiva sócio-histórica, em que o 

conhecimento é produzido historicamente, possibilitando ao homem passar da 

espontaneidade para a consciência filosófica.  

A formação de professores na concepção sócio-histórica envolve um 

processo intencional e sistematizado de transmissão de conhecimentos, de forma 

que o docente vai além dos conhecimentos cotidianos, que possa ter esse 

conhecimento superado pela incorporação dos conhecimentos científicos (FACCI, 

2004). Esse modelo de formação valoriza não só o conhecimento científico, mas a 

função do professor, incluindo o formador de professores como aquele profissional 

que ensina. 

De acordo com Pereira (2008), no modelo crítico, o professor é concebido 

como um profissional que propõe um problema, assim como na visão técnica e 

prática. Contudo, tais modelos não compartilham a mesma visão sobre essa 

concepção a respeito da natureza do trabalho docente.  

Os modelos técnicos têm uma concepção instrumental sobre o levantamento 

de problemas, os práticos têm uma perspectiva mais interpretativa, e os modelos 

críticos têm uma visão política explícita sobre o assunto. 

A formação do professor na concepção crítica, ao enfatizar a visão política 

na prática educativa, caracteriza o professor como alguém que questiona problemas 

e dirige um diálogo crítico em sala de aula na busca de mudanças e transformações 

em si e nas estruturas sociais que condicionam a educação. 

Nesse modelo, o professor deve buscar compreender as razões de sua ação 

social orientada por uma dada teoria. Tal situação não se dá de forma mecânica, 

mas sim, como um processo de luta que se inicia com a reflexão e se traduz em 

ação concreta, imprimindo nova reflexão e um novo fazer diferenciado. 
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Isso significa que teoria e prática devem ser percebidas de forma dialética, 

ou seja, teoria e prática não são antagônicas entre si, mas se complementam como 

partes de um mesmo processo evolutivo de contradições. 

Nessa perspectiva, a reflexão assume um caráter dialético no processo de 

formação docente, que permite descortinar ações educativas alienadas e 

desenvolver a capacidade crítica diante da realidade que a cerca.  

De acordo com Zeichner (2003), a formação do professor no modelo da 

racionalidade crítica, ao contrário da racionalidade prática, que estimula a reflexão 

dos professores individuais, que devem pensar por si só sobre sua atividade, 

valoriza a reflexão como uma prática social, na qual o profissional docente, ao 

socializar suas experiências, contribui para si e para o outro na aprendizagem do 

que é ser professor, e o impulsiona a enfrentar os desafios e limites de ser e estar 

na profissão e afirma que: 

 

A maior parte do discurso sobre o ensino reflexivo dá pouca ênfase à 
reflexão como uma prática social, na qual grupos de educadores 
apóiem e sustentem o crescimento de cada um de seus membros. A 
definição de desenvolvimento do professor como uma atividade a ser 
exercida unicamente pelos professores individuais limita muito seu 
potencial de crescimento (ZEICHNER, 2003, p.45). 

 

No modelo crítico de formação de professor, a visão política da ação 

educativa é fator diferencial entre os dois outros modelos de formação anteriores. 

Esse caráter político se constitui no fato de que o processo reflexivo deve transpor o 

espaço da sala de aula para questionar estruturas sociais que interferem direta e 

indiretamente no ensino e na aprendizagem. 

Conforme Contreras (2002), não se trata de apenas aceitar a prática 

reflexiva, mas analisar qual o tipo de ligação com a ação se pretende estabelecer, 

sob quais relações sociais realizá-la, e a que interesses servir: 

  

A crítica que se dirigiu precisamente à reflexão concebida, termos da 
racionalidade prática, apóia-se no fato de que essa perspectiva não 
reconhece os contextos e supostos que atuam implicitamente, em 
muitas ocasiões de modo inconsciente, em qualquer processo 
reflexivo. A reflexão crítica, pelo contrário, pretende analisar as 
condições sociais e históricas nas quais se formaram nossos modos 
de entender e valorizar a prática educativa, problematizando assim o 

caráter político da prática reflexiva (CONTRERAS, 2002, p.164).  
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Refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na 

história da situação, participar em uma atividade social e tomar postura ante os 

problemas. Significa, também, explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa 

relação como atores na prática institucionalizada da educação, como a relação entre 

nosso pensamento e nossa ação educativa.  

Nessa concepção a função docente se torna, segundo Contreras (2002), 

ampliada quando afirma que:  

Um processo de reflexão crítica permitiria aos professores 
avançarem para um processo de transformação da prática 
pedagógica, mediante sua própria transformação como intelectuais 
críticos, e isso requer, primeiramente, a tomada de consciência dos 
valores e significados ideológicos implícitos nas atuações de ensino 
e nas instituições que sustentam, e, em segundo lugar, uma ação 
transformadora dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça 
existentes em tais instituições (Ibidem, p.165). 

A reflexão crítica postula um julgamento da interiorização de valores sociais 

dominantes, como maneira de tomar consciência de suas origens e de seus efeitos. 

Para isso, é necessário tanto reconstruir os processos de formação e de construção 

social que nos levaram a sustentar determinadas idéias, quanto estudar as 

contradições e as estruturas sociais e institucionais que condicionam a prática 

educativa. 

Faz-se necessário promover entre os professores um tipo de 

questionamento propondo que se façam perguntas críticas como as seguintes: de 

onde procedem historicamente as ideias que eu incorporo em minha prática de 

ensino? Como cheguei a me apropriar delas? Por que ainda continuo respaldando o 

meu trabalho nelas? Que relações de poder estão implicadas? Como estas ideias 

influenciam o meu relacionamento com os alunos? À luz do que as descobri, e como 

posso trabalhar de forma diferente? 

Para Contreras (2002) é imprescindível trabalhar criticamente com os 

professores, partindo da autorreflexão como possibilidade de descobrir em que 

contexto social se fundamenta suas práticas educativas, bem como esta se constitui 

historicamente, a partir do diálogo crítico-reflexivo. É nesse sentido que o modelo 

prático-reflexivo precisa ser transposto para uma prática dialética, porque esta se 

esforçará e terá o compromisso de buscar compreender as razões de suas ações 

sociais e históricas. 
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Em virtude dessa intenção, o professor no uso das TIC em seu fazer 

pedagógico deve estar instrumentalizado intelectualmente para refletir, observar, 

questionar e redimensionar o seu fazer pedagógico. Tal movimento só se torna 

significativo quando existe diálogo entre a prática e a teoria. 

Ao conceber o professor enquanto sujeito crítico-reflexivo de sua atuação 

profissional, surge um desafio aos professores formadores em auxiliar os futuros 

docentes a internalizarem, no percurso de suas formações, a disposição e a 

habilidade para estudarem sua maneira de ensinar para se tornarem melhores 

profissionais ao longo de suas carreiras, provocando um compromisso com suas 

formações permanentes, encaminhando-os a um constante refletir acerca de suas 

práticas, e levando em consideração os fundamentos educacionais.  

Nesta perspectiva, o que sugere o modelo dos professores intelectuais 

críticos é que tanto a compreensão dos fatores sociais e institucionais que 

condicionam a prática educativa, como a emancipação das formas de dominação 

que afetam nosso pensamento e nossa ação, não são processos espontâneos que 

se produzem “naturalmente” (CONTRERAS, 2002). O intelectual crítico está 

preocupado pela captação e potenciação dos aspectos de sua prática profissional 

que conservam uma possibilidade de ação educativa valiosa. 

Assim posto, pode-se compreender que a formação de professor se constrói 

a partir de uma reflexão crítica. Esse processo de formação atende a uma dimensão 

pedagógica dinâmica, visto que considera a produção de saberes agregada a uma 

rede de significados numa troca dialógica entre os professores. 

Esse processo de reflexão convém ressaltar, não deve ser entendido 

independente do conteúdo e do contexto, mas sim como um processo que apenas 

as experiências práticas, mas também valores, afetos, interesses sociais e políticos. 

Trata-se de uma reflexão ao mesmo tempo em que é crítica, é contagiante, pois 

pode possibilitar o professor integrar técnicas, conhecimentos teóricos e práticos, 

superando, assim, uma relação linear e mecânica entre teoria e prática. 

Ao invés de se centrarem na sala de aula e em seus aspectos disciplinares, 

metodológicos e curriculares, os estudos sobre formação de professores passam a 

enfocar uma perspectiva mais complexa e mais ampla, considerando também as 

dimensões cultural, social e política do fenômeno educativo.  

Assim, conforme Nóvoa (1992), a formação do professor crítico reflexivo 

implica em três tipos de desenvolvimento: pessoal, profissional e organizacional. A 
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formação do professor não só passa por um processo de crescimento pessoal e 

aperfeiçoamento profissional, mas também pela transformação da cultura escolar, 

que inclui a implementação e consolidação de novas práticas participativas e de 

gestão democrática. 

Nessa perspectiva, Zeichner (1993) e Nóvoa (1992) destacam a importância 

do contexto, afirmando que o professor, além de refletir sobre sua prática, necessita 

analisar as condições de produção desse trabalho, levando em conta as condições 

sociais, políticas e econômicas que interferem em sua prática pedagógica. Em sua 

opinião, vivendo numa sociedade marcada por diferenças de classe, gênero, cor, 

raça, etnia e outras, é fundamental a reflexão sobre a dimensão política do ato 

educativo.    

Compreendendo que a formação docente deva perpassar desde os 

fundamentos teóricos até os fundamentos metodológicos, precisamos atentar para 

os exequíveis que a sociedade lança, e ainda, as ideologias que o mundo persiste 

em inculcar na formação dos educadores.  

Diante dessa complexidade, dentro da perspectiva histórico-crítica da 

educação, pode-se reportar às análises de Saviani (2009) acerca do papel da 

educação, quando este afirma que: 

 

Essa formulação envolve a necessidade de se a educação no seu 
desenvolvimento histórico-objetivo e, por consequência, a 
possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de 
referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e 
não sua manutenção, a sua perpetuação. Seus pressupostos, 
portanto, são os da concepção dialética da história (SAVIANI, 2009, 
p.93). 

 
Tomando em consideração o papel da educação escolar e do trabalho 

educativo, na pedagogia sócio-crítica, é imperativo que o educador estabeleça uma 

relação consciente com o significado de sua atividade, ou seja, com o compromisso 

histórico que a tarefa de preparar as novas gerações demanda tanto no que se 

refere à formação do educando como indivíduo singular, quanto no que refere à 

produção e reprodução da própria sociedade. 

Em consequência, a categoria do trabalho educativo, concebido como “o ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 

2008, p.13), sintetiza a complexidade que envolve a atividade de ensino. 
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Tais postulados sustentam uma educação escolar que tem como perspectiva 

a formação do homem como ser genérico, conhecedor da realidade concreta que 

determina sua existência, na sociedade de classes, bem como das possibilidades de 

transformação consciente dessa realidade. 

Esta prática reflexiva capaz de perceber e desmistificar as desigualdades e 

as injustiças que se reproduzem, possui um caráter emancipatório. Enfatizamos que 

essas questões devam ser tratadas de forma objetiva, clara, aberta, consciente e 

precisa, por meio de uma ação docente de qualidade que possa minimizar as 

desigualdades e injustiças sociais existentes na realidade social e educacional. 

Pensar na reformulação dos papéis assumidos pelos professores é pensar 

sobre a reformulação nos cursos de formação dos profissionais da educação, haja 

vista que os mesmos devem obedecer a outros princípios para nortearem essa 

formação. Sobre esse aspecto, torna-se necessário que os cursos de formação de 

professores estabeleçam vínculos entre a educação, o sistema social, político e 

econômico da sociedade brasileira.  

Nesse contexto, a formação do professor deve fornecer uma visão sobre as 

dimensões sociais e política do trabalho docente, uma vez que, ao desenvolver o 

seu trabalho pedagógico, deva também desenvolver o conteúdo ministrado, 

contextualizando-o à realidade social, à política educacional e econômica do país, 

ou seja, relacionando-o à realidade vivenciada pelo estudante. 

Espera-se que essa contextualização deva efetivar-se a partir dos conteúdos 

ministrados, dos questionamentos trocados na sala de aula entre professor e aluno, 

da postura do professor com relação à realidade que está inserido nos diversos 

contextos: técnicos, políticos, sociais, humanísticos, culturais, entre outros.  

Diante do exposto, compreende-se que as concepções de formação de 

professor, que se aliam à formação técnica e à formação política, constituem-se no 

grande desafio para as instituições formadoras em oposição à ênfase na prática do 

professor e ao próprio fortalecimento do que vem sendo chamada de epistemologia 

da prática, no campo da formação docente. 

Então, pode-se dizer que os pressupostos da pedagogia histórico-crítica são 

alternativas que podem libertar o homem das ideologias dominantes. Para tanto, os 

fundamentos filosóficos da pedagogia instituída por Saviani constituem-se elementos 

de luta para a caminhada docente. Da mesma maneira a atividade educativa, 

comprometida com os objetivos e finalidades de uma educação escolar 
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emancipadora, não podem prescindir a formação do educador com sólidas bases 

teórico-filosóficas, dessa forma, apresentar-se-á as concepções filosóficas que 

norteam algumas práticas pedagógicas sintetizadas e organizadas por Libâneo 

(1985). 
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2 QUESTÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Esta sessão apresenta algumas concepções pedagógicas com o intuito de 

suscitar uma reflexão crítica face ao contexto educacional. Trata-se de procurar 

compreender as implicações que uma concepção filosófica de educação exerce 

sobre o fazer pedagógico do professor. 

Isso significa que as relações entre educação e sociedade podem ser lidas 

sob diversas perspectivas. Desse modo, propõe-se no presente tópico refletir acerca 

da temática citada inicialmente levando-se em consideração a teoria de Luckesi, em 

sua obra “Filosofia da Educação” (1994), onde analisa as concepções filosóficas que 

norteiam o sentido das concepções pedagógicas do professor. 

 2.1 Concepções filosóficas de educação 

Segundo Luckesi (1994, p.53), “tudo depende do eixo interpretativo, isto é, a 

educação pode ser vista como fonte de redenção, reprodução ou transformação da 

sociedade”. Essas são as diferentes concepções filosóficas de educação que 

buscam compreender e orientar a prática educacional em determinadas 

circunstâncias da história humana. Essa discussão é relevante, pois permite a cada 

professor situar-se teoricamente sobre suas concepções pedagógicas, articulando-

se e autodefinindo-se. 

Assim, de alguns professores ouve-se que a educação é responsável pela 

direção da sociedade, na medida em que ela é capaz de direcionar a vida social, 

salvando-a do caos no qual se encontra; de outros, ouvimos que a educação 

somente reproduz a sociedade do modo como se encontra; de outros ainda ouvimos 

que a educação não é mais do que uma instância mediadora de uma forma de 

entender e viver a sociedade.  

Para estes, a educação nem salva nem reproduz a sociedade, mas pode e 

deve servir de meio efetivo, de instrumento permanente de transformação da 

sociedade. Estas perspectivas vigoram como modos de compreender a educação no 

interior da sociedade, isto é, como prática educacional. Todavia, cada uma delas 

além de manifestar um sentido filosófico, constitui também um direcionamento para 

a sua política. 
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A primeira perspectiva entende que a sociedade é um conjunto de seres 

humanos que vivem e sobrevivem num todo orgânico e harmonioso, com desvios de 

grupos e indivíduos que ficam à margem desse todo. Em outras palavras, a 

sociedade estaria naturalmente composta com todos os seus elementos. O que 

importa, na verdade, é integrar em sua estrutura perfeitamente definida, tanto os 

novos elementos as novas gerações quanto os que, por um motivo ou outro, 

encontram-se à margem, os desviados, marginalizados, excluídos. O importante, 

nesta concepção é manter e conservar a sociedade, integrando os indivíduos num 

todo social (Ibidem. p. 36). 

A partir dessa compreensão, a educação como instância social que está 

voltada para a formação da personalidade dos indivíduos, para o desenvolvimento 

de suas habilidades, e para a veiculação dos valores éticos necessários à 

convivência social, nada mais tem que fazer do que se estabelecer como redentora 

da sociedade, integrando harmonicamente os indivíduos na estrutura social já 

existente.  

A educação seria, dessa forma, uma instância quase que exterior à 

sociedade. Assim, de fora dela, contribui para seu ordenamento e equilíbrio 

permanentes. A educação, nesse sentido, tem por principal significado, e finalidade, 

a adaptação do indivíduo à sociedade, reforça os laços sociais, promove a coesão 

social e garante a integração do indivíduo ao grupo social (Ibidem. p.38). 

A educação, nesse contexto, assume uma significativa margem de 

autonomia, na medida em que deve configurar e manter a conformação da divisão 

das classes sociais. Ao invés de receber as interferências da sociedade, é ela que 

interfere, quase que de forma absoluta, curando-o de seus males.  

A educação, nesta perspectiva, terá a força de redimir a sociedade caso 

invista seus esforços nas novas gerações, formando suas mentes e dirigindo suas 

ações. Deste modo, elas estarão sendo adaptadas ao ideal de sociedade por meio 

da educação. 

De acordo com Saviani (2000, p.5), pode-se chamar essa concepção, que 

dá à educação a finalidade filosófico-política de redimir a sociedade, de “teoria não 

crítica da educação”, devido ao fato de ela não levar em conta a contextualização 

crítica da educação dentro da sociedade da qual ela faz parte.  

De acordo com Libâneo (1985), além de J. A. Comênio, comungam dessa 

concepção de educação os enciclopedistas da Revolução Francesa (pedagogia 
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tradicional) e os pedagogos do final do Século XIX (pedagogia nova). Todos 

consideram a sociedade como um todo orgânico que deve ser mantido e restaurado 

por meio da educação. 

Convém ressaltar que essa concepção filosófica de educação ainda se faz 

presente entre os educadores que consideram os seus atos como atos isentos de 

comprometimentos com a política e voltados para a redenção da sociedade.  

Há outra concepção filosófica de educação, de acordo com Luckesi (1994) 

difere da concepção anterior, pois trata a educação como instância que está dentro 

da sociedade e exclusivamente ao seu serviço. Não a redime de suas mazelas, mas 

a reproduz no seu modelo vigente, perpetuando-a, na medida do possível, é a 

concepção filosófica de educação reprodutora (Ibidem. p.41). 

Enquanto a concepção redentora de educação é marcada pelo fato de atuar 

sobre a sociedade como uma instância corretora de seus desvios, tornando-a 

melhor e mais próxima do modelo de perfeição social harmonicamente idealizado, a 

interpretação da educação como reprodutora da sociedade implica entendê-la como 

um elemento a mais da sociedade, determinada, como esta, por condicionantes 

econômicos, sociais e políticos, portanto a serviço dessa sociedade e de tais 

condicionantes (Ibidem. p.42).  

Nessa perspectiva, enquanto a postura da educação redentora é de não ser 

crítica, a educação reprodutora é crítica em partes, tendo em vista que trata a 

educação a partir de seus determinantes, contudo, é reprodutora, pois vê a 

sociedade somente como elemento destinado a reproduzir seus próprios 

condicionantes. Daí ser chamada por Saviani (2009) de teoria crítico-reprodutivista.    

Importa observar que essa tendência “crítico-reprodutivista” não se traduz 

numa pedagogia, isto é, num conjunto de procedimentos, práticas, métodos e 

técnicas educacionais. Ela não estabelece um modo de agir para a educação. 

Procura apenas demonstrar como atua dentro da sociedade, e não como ela deve 

atuar. Essa tendência não propõe uma prática pedagógica, somente analisa a 

prática existente, projetando essa análise para o futuro. 

Segundo Althusser (1985), a escola é um dos Aparelhos ideológicos do 

Estado, uma das instâncias da sociedade que reproduz a ideologia dominante, esta 

é a sua tarefa, única e exclusivamente reprodutora. 

Além da escola, outros Aparelhos ideológicos de Estado, como a família, a 

igreja e os meios de comunicação social, também são responsáveis pela reprodução 
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do modelo social capitalista, onde as relações de produção são relações de 

explorados com exploradores e de exploradores com explorados. É bem verdade 

que exercem menor influência que a escola. No entanto, sua importância não é 

suficiente para fazer frente ao poder dominante, uma vez que não é a escola que 

institui a sociedade, mas, ao contrário, é a sociedade que a institui para o seu 

serviço. Dessa forma, não há grandes possibilidades para a escola trabalhar a favor 

da transformação da sociedade. 

Apesar de assumir um posicionamento crítico em termos da abordagem da 

educação, Althusser (1985), acrescenta uma perspectiva reprodutivista, para esse 

autor, mesmo que os professores lutem, melhorem suas práticas, melhorem seus 

métodos e materiais, tudo será em vão, já que sempre reproduzirão a ideologia 

dominante e, consequentemente, a sociedade vigente.  

A terceira concepção compreende a educação como mediação de um 

projeto de transformação social. Assim, não visa nem redimir, nem reproduzir a 

sociedade, mas serve de mediadora, ao lado de outros meios, para realizar um 

projeto de mudança nas estruturas da sociedade. Seus defensores sabem que um 

projeto pode ser conservador ou transformador.  

No entanto, defensores da concepção filosófica de educação como 

transformadora pretendem colocar a educação a serviço da transformação social. 

Acreditam ser possível compreender a educação dentro da sociedade, com seus 

determinantes e condicionantes, empenhando esforços na possibilidade de trabalhar 

pela sua democratização, pela sua transformação.  

Essa concepção difere das duas anteriores. Como se pode observar, a 

tendência redentora é otimista em relação ao poder da educação sobre a sociedade, 

a tendência reprodutivista é pessimista, porque considera que a educação sempre 

será uma instância a serviço do modelo dominante de sociedade. Todavia, nenhuma 

destas reconhece o caráter histórico e dinâmico da sociedade.  

Os defensores da concepção transformadora consideram a possibilidade de 

agir a partir dos próprios condicionantes históricos, isto é, a partir da realidade 

efetiva da sociedade na qual está inserida a educação. É neste sentido, que se deve 

entender o que Saviani (1994) afirma:  

Uma teoria do tipo acima enunciado se impõe a tarefa de superar 
tanto o poder ilusório (que caracterizam as teorias não-críticas) 
quanto a impotência (decorrente das teorias-crítico-reprodutivistas), 
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colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de 
permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado 
(SAVIANI, 1994, p.49).  

 
A tarefa dos integrantes da concepção transformadora é a de superar tanto o 

poder ilusório, característico das teorias não-críticas, como a impotência decorrente 

das teorias crítico-reprodutivistas. O que significa criar condições de análise crítica, 

onde tais tendências se instalam promovendo a transformação ainda que limitada.  

Desta ação consiste a concepção crítica considerada a luta pela 

transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e 

concreta, atingindo os aspectos não só políticos, sociais, econômicos, mas também 

filosóficos, culturais e artísticos.  

Neste sentido, importa interpretar a educação como um campo dialético que 

investe em um ideal (inédito viável) de sociedade. Ela é uma das instâncias que 

media esse projeto, ou seja, dedica-se esforços para realizar esse projeto na prática.  

Assim, dependendo da concepção do projeto, a educação media sua 

realização: se o projeto for conservador, media conservação; todavia, se for um 

projeto transformador, media a transformação; se o projeto for autoritário, media a 

realização do autoritarismo; mas se o projeto for democrático, então media a 

realização da democracia.  

A concepção filosófica de educação transformadora tem consciência de que 

efetivar esse projeto dentro da sociedade capitalista é muito difícil, devido à astúcia 

desenvolvida por tal sistema para confundir os anseios dos educadores. Mas se 

propõe a esta tarefa por acreditar que é necessário viabilizar a contramaré da 

ingenuidade e da perda da crença na capacidade do der humano em ser sujeito de 

sua própria história.  

Nessa perspectiva, é necessário que os educadores reflitam sobre o sentido 

da educação em seu tempo, além da permanente vigilância, que é essencial para 

não se deixar cair nas armadilhas de tendências pedagógicas, que podem estar a 

serviço das ideologias dominantes. É para essa dificuldade que Saviani (1994) 

afirma: 

O caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de 
adaptação acionados periodicamente a partir dos interesses 
dominantes podem ser confundidos com os anseios da classe 
dominada. Para evitar esse risco, é necessário avançar no sentido de 
captar a natureza específica da educação, o que nos levará à 
compreensão das complexas mediações pelas quais se dá sua 
inserção contraditória na sociedade capitalista (Ibidem. p.50). 
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No projeto de uma educação transformadora é importante não negligenciar o 

que nos diz Demerval Saviani a respeito de cuidar do que é específico da escola, a 

fim de que esta realmente venha a cumprir um papel de mediação no processo de 

democratização da sociedade e, consequentemente, da educação. Assim, Luckesi 

(1994) afirma que: 

 

Do ponto de vista prático trata-se de retomar vigorosamente a luta 
contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino 
das camadas populares. Lutar contra a marginalidade, através da 
escola, significa engajar-se no esforço para garantir aos 
trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas 
condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 
educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de 
modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses 
dominantes (LUCKESI, 1994, p.50). 

 

Para tanto, o professor precisa ter uma concepção filosófica de educação 

clara e definida para poder (re) significar sua prática pedagógica, pois não serão 

poucas as resistências que poderá encontrar na tentativa de realizar uma prática 

com vistas à transformação.  

2.2 As concepções pedagógicas segundo Libâneo 

O modo como os professores realizam o seu trabalho, selecionam os 

conteúdos das disciplinas, organizam os tempos e os espaços de ensino, orientam 

as atividades dos alunos e definem instrumentos de avaliação, indicam a concepção 

de educação, de formação de professor e a tendência pedagógica que os orientam e 

se materializa na prática docente. 

Observando as práticas pedagógicas, encontram-se evidências da presença 

de elementos das várias teorias pedagógicas, nem sempre inseridas de forma 

coerente com a intencionalidade. Muitas vezes resulta daquilo que se incorpora na 

passagem pela escola como alunos, das trocas com os colegas de profissão, de 

prescrições dos livros didáticos, dos cursos de formação, e de soluções empíricas 

geradas no dia-a-dia da sala de aula.  

Conscientemente, o professor precisa ter clareza das concepções filosóficas 

de educação e das tendências pedagógicas ao refletir acerca da sua prática 
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pedagógica, e ao buscar soluções para os problemas que enfrenta no exercício da 

docência. 

O professor precisa, antes de tudo, refletir sobre as características de cada 

concepção pedagógica, buscando a que melhor se relaciona ao contexto, seguindo 

uma operacionalização atenta que permita avaliá-la, procurando agir com eficiência 

e eficácia. As intenções, ou tendências pedagógicas, são referências norteadoras da 

prática educativa, sendo que os movimentos sociopolíticos e filosóficos exercem 

intensa influência sobre cada uma delas. 

Sabe-se que a prática docente está sujeita a condicionantes de ordem 

sociopolítica que implicam diferentes concepções de homem e de sociedade e, 

consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da instituição de ensino e 

da aprendizagem.  

É nessa perspectiva que se pode fazer uma análise, tendo em vista, que o 

modo como os professores realizam o seu trabalho na prática educativa tem a ver 

com seus pressupostos teóricos, de forma explícita ou implicitamente. 

Embora Libâneo (1985) reconheça as dificuldades de estabelecer uma 

síntese das diferentes concepções pedagógicas, cujas influências se refletem no 

ecletismo do ensino atual, classifica-as em dois grupos e as sintetizam para melhor 

compreensão.  

No primeiro grupo, estão incluídas a concepção pedagógica tradicional, a 

renovada progressista, renovada não-diretiva e a tecnicista. Compõe o segundo 

grupo, a concepção pedagógica libertadora, a libertária e a crítico-social dos 

conteúdos.  

Acredita-se que por meio do conhecimento e da análise dessas concepções 

pedagógicas, bem como dos seus pressupostos de aprendizagem, o professor 

poderá ter condições de avaliar os fundamentos teóricos materializados na sua 

prática docente. 

Em geral, as concepções filosóficas de educação como redentoras e 

transformadoras se exprimem, respectivamente, nas pedagogias liberais e 

progressistas, adotam seus critérios a partir de supostas finalidades sociais da 

escola. Nesta perspectiva, apresentar-se-á alguns comentários sobre as concepções 

pedagógicas que têm se evidenciado nas práticas docentes, apresentando uma 

breve exposição acerca dos pressupostos teóricos e metodológicos de cada uma, de 

acordo com Libâneo (1985). 
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A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 

os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões 

individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas 

vigentes na sociedade de classe, por meio do desenvolvimento da cultura individual. 

Devido a essa ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre as classes sociais não 

são consideradas, pois, embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de 

oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 

É possível observar neste texto ambiguidades que a concepção de ser 

humano subjacente está submetida a um reducionismo de ordem ideológica 

econômica que, teoricamente, todas as pessoas estão habilitadas para alcançar os 

benefícios do progresso, mesmo sabendo que a ascensão social, em geral, depende 

de condições materiais.  

A atual educação brasileira oscila entre as concepções pedagógicas liberais 

e conservadoras. As referidas concepções explicitam ideários pedagógicos 

interiorizados muitas vezes no inconsciente de muitos professores.  

Na Pedagogia Liberal Tradicional, há a preparação intelectual e moral dos 

alunos para assumir seu papel na sociedade, porém, a aprendizagem é receptiva e 

mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Há a 

exposição e demonstração verbal da matéria. Segundo o autor, a concepção 

pedagógica liberal tradicional se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de 

cultura geral.  

De acordo com essa escola tradicional, o aluno é educado para atingir sua 

plena realização por meio de seu próprio esforço. Sendo assim, as diferenças de 

classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma 

relação com o cotidiano do aluno. Quanto aos pressupostos de aprendizagem a 

ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da 

criança é acompanhada de outra: a de que a capacidade de assimilação da criança 

é idêntica a do adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. 

A educação liberal evolui da pedagogia tradicional para a renovada, a fim de 

recompor a hegemonia burguesa. Por um lado, a pedagogia liberal tradicional segue 

um processo externo e ensina a alcançar a plena realização pessoal, associando o 

aprendizado de disciplinas humanísticas e o próprio esforço. Neste caso, a 

dimensão social e o cotidiano dão lugar ao âmbito intelectual centrado na palavra do 

professor e nas regras impositivas. 
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Por outro lado, a concepção pedagógica liberal renovada também acentua o 

sentido da cultura mediante o aperfeiçoamento das aptidões pessoais. Segue um 

processo interno que parte das necessidades e interesses individuais necessários 

para a adaptação ao meio. Portanto, valoriza a auto-educação, isto é, o aluno como 

sujeito do conhecimento.  

No Brasil, esta concepção aparece em duas versões: a renovada 

progressivista ou pragmatista e a renovada não-diretiva. 

O termo progressivista está ligado à figura de Anísio Teixeira, vem de 

educação progressiva, indicando o papel da educação numa cultura em mudança, 

por conta da evolução científica, à semelhança da evolução biológica. 

Assim, na concepção liberal renovada progressiva, a instituição educacional 

deve ajustar as necessidades individuais ao meio social. A aprendizagem é baseada 

na motivação e na estimulação de problemas. A metodologia utilizada é feita por 

meio de experiências, pesquisas e método de solução de problemas. A instituição de 

ensino continua dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu papel na 

sociedade, adaptando as necessidades do educando ao meio social, por isso ela 

deve imitar a vida.  

Se na concepção liberal tradicional, a atividade pedagógica estava centrada 

no professor, na escola renovada progressiva defende-se a ideia de “aprender 

fazendo”, portanto, centrada no aluno, valoriza as tentativas experimentais, a 

pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural, social, etc., privilegia o interesse 

do aluno. Portanto, como pressupostos de aprendizagem, aprender se torna uma 

atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas um 

meio estimulador. 

Outra concepção que faz parte das Pedagogias Liberais, segundo Libâneo 

(1985) é a renovada não-diretiva oriunda da Escola Nova enfatiza a formação de 

atitudes, o método é baseado na facilitação da aprendizagem, onde aprender é 

modificar as percepções da realidade. O professor é auxiliar, ou seja, facilitador das 

experiências que procura desenvolver a inteligência priorizando o sujeito, 

considerando-o inserido numa situação social. 

A concepção pedagógica que prepara recursos humanos ou mão-de-obra 

industrial partindo de um enfoque sistêmico, para atuar no aperfeiçoamento da 

ordem social vigente (o sistema capitalista) e articulando-se diretamente com o 
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sistema produtivo, é a tecnicista, emprega a ciência da mudança de comportamento, 

ou seja, a tecnologia comportamental.  

Neste contexto, a educação é o recurso tecnológico por excelência para 

alcançar os objetivos da sociedade. Nesta concepção a escola procura preparar 

indivíduos competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as 

mudanças sociais, tem sua base legal refletida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 5692/71.  

O comportamento humano é modelado por meio de técnicas específicas. Os 

procedimentos e técnicas preparam para a transmissão e recepção de informações. 

A aprendizagem é baseada no desempenho, aprender-fazendo. O professor é o 

técnico e responsável pela eficiência do ensino. 

Esta visão acentua uma espécie de pureza ideológica da intervenção 

humana. Nesta lógica, a educação para a qualidade técnica parece resolver todos 

os problemas, isto é, elimina as contradições, promove a distribuição de renda e 

mantém o estado autoritário. 

Assim, após este breve esclarecimento sobre o caráter geral das 

concepções pedagógicas, derivadas da pedagogia liberal, o passo seguinte 

acompanha a abordagem das concepções pedagógicas progressistas. 

A pedagogia progressista designa as concepções pedagógicas que, partindo 

de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as 

finalidades sociopolíticas da educação. 

A pedagogia progressista expressa a contestação do magistério e dos 

demais movimentos sociais ao sistema capitalista. Historicamente, emerge no seio 

da teoria da dependência que representa uma ruptura com a teoria 

desenvolvimentista, e que “sacode” as nações latino-americanas. 

É neste cenário que o termo “progressista” está vinculado à crítica, às 

realidades sociopolíticas da educação, que se manifesta em três concepções: a 

libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. 

As duas primeiras contestam o autoritarismo, valorizam a experiência e a 

autogestão, priorizam o processo de aprendizagem, ou educação popular sobre os 

conteúdos. A terceira parece querer sintetizar e salvar as pedagogias, tradicional e 

renovada, ela faz a crítica social dos conteúdos. Em suma, ela reelabora 

criticamente o saber, considerando os elos entre individual e social, ensino de 
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conteúdo e aprendizado ativo. Trata os conteúdos na prática concreta com todos os 

seus dilemas e conflitos. 

A concepção pedagógica progressista libertadora dá ênfase ao não-formal. 

É crítica, questiona as relações do homem no seu meio, visa levar os professores e 

alunos a atingirem um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da 

transformação social. O homem cria a cultura na medida em que, integrando-se nas 

condições de seu contexto de vida, pensa sobre ela e dá respostas aos desafios que 

encontra.  

Como pressuposto de aprendizagem, a força motivadora deve decorrer da 

codificação de uma situação-problema que será analisada criticamente, envolvendo 

o exercício da abstração, pelo qual se procura alcançar, por meio de representações 

da realidade concreta, a razão de ser dos fatos. Assim, como afirma Libâneo (1985), 

aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real 

vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa 

realidade. Portanto, o conhecimento que o educando transfere representa uma 

resposta à situação de opressão a que se chega pelo processo de compreensão, 

reflexão e crítica.  

A escola progressista libertária parte do pressuposto de que somente o 

vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas, por isso o saber 

sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. A ênfase na 

aprendizagem informal via grupo, e a negação de toda a forma de repressão, visam 

a favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Portanto, a tendência 

libertária visa a transformação da personalidade num sentido libertário e 

autogestionário. A metodologia enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a 

educação estética. Os conteúdos são disponibilizados para o aluno, mas não são 

exigidos. Resultam das necessidades do grupo. O professor é tido como 

conselheiro, monitor à disposição do aluno.  

A concepção progressista crítico-social dos conteúdos, diferentemente da 

libertadora e libertária, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as 

realidades sociais. A atuação da instituição educacional consiste na preparação do 

aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por 

meio da aquisição de conteúdos e da aquisição e da socialização, para uma 

participação organizada e ativa na democratização da sociedade. 
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Na visão da pedagogia dos conteúdos, admite-se o princípio da 

aprendizagem significativa, partindo dos saberes dos alunos. A aprendizagem só se 

realiza no momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e 

confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. 

Dessa forma, a instituição educacional é parte integrante do todo social e 

orienta ao aluno a participação ativa na sociedade, o método parte de uma relação 

direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. O professor é 

autoridade competente que direciona o processo ensino-aprendizagem, é o 

mediador entre conteúdos e alunos.  

O processo de ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os 

conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Finalmente, os 

conteúdos de ensino devem ser culturais e universais, constantemente reavaliados 

de acordo com as realidades sociais; devem ser significativos na razão humana e 

social. Enfim, cabe aos professores a tarefa de contextualizar os conteúdos de 

ensino às peculiaridades locais e as diferenças individuais. 

2.3 Os aspectos legais do curso de Pedagogia no Brasil 

Partindo do pressuposto que as concepções filosóficas de educação 

norteiam as concepções pedagógicas dos professores e que estas se materializam 

conscientes ou não no processo de ensino-aprendizagem, há que se conhecer as 

diretrizes que orientam a formação de professor.  

A mesma necessidade de conhecimento se manifesta ao se referir a 

formação de professores para atuarem na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e na Gestão Escolar, ou seja, alguns aspectos legais 

constitutivos da formação do pedagogo, tendo em vista que este âmbito compõe o 

campo da pesquisa considerando os aspectos políticos, econômicos e sociais que 

determinam dentre outros, o seu processo de formação.  

A educação brasileira em todo seu processo histórico serviu de instrumento 

estratégico de poder político, econômico e cultural, dessa forma, as decisões 

governamentais orientam as diretrizes educacionais. “A educação sempre expressa 

uma doutrina pedagógica, a qual implícita ou explicitamente se baseia em uma 

filosofia de vida, concepção de homem e de sociedade” (FREITAG, 2005). 

O curso de Pedagogia no Brasil surgiu em uma década em que o país 

passava por uma série de transformações de ordem política, econômica e 
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consequentemente educacional. Pois em 1930, Vargas assume o poder, neste 

mesmo ano é criado pela primeira vez o Ministério de Educação e Saúde, ponto 

substancial na educação brasileira, por meio deste Ministério, foram estruturadas as 

primeiras universidades. Em 1934 é promulgada a nova Constituição que em seu 

Art. 150 estabelece a necessidade de um Plano Nacional de Educação, também 

nesta lei ficou estabelecido a gratuidade e a obrigatoriedade no ensino primário, bem 

como a não obrigatoriedade do ensino religioso.  

Em 1937, o Estado Novo é implantado com aspectos ditatoriais. Outra 

Constituição é promulgada e absorve parte da legislação anterior, contudo, 

apresenta dois parágrafos de extrema importância para a transformação do sistema 

escolar brasileiro, a introdução do ensino profissionalizante e a perda da influência 

da Igreja sobre o Estado. Cabe apresentar que o ensino profissionalizante era 

destinado às classes subalternas com o intuito de compensar o acesso ao sistema 

educacional, pois sendo as escolas técnicas de nível médio, elas não habilitavam 

seus estudantes a ingressarem em escolas de nível superior. É nesse sentido que 

Libâneo (2002) afirma que a transformação social repercute na educação e tal 

repercussão tem se caracterizado pela subordinação da educação à economia e ao 

mercado.  

De acordo com Pimenta (2006) em 1932, Anísio Teixeira propõe a criação 

de uma “escola de professores”, a primeira escola de formação de professores em 

nível superior, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e incorporada à 

Universidade de Brasília em 1935, mas em 1937, Vargas cria a Universidade do 

Brasil que foi denominada por Faculdade Nacional de Filosofia e fecha a 

Universidade de Brasília em 1938.  

A Faculdade Nacional de Filosofia tinha em sua diretriz formar bacharéis e 

licenciados para as áreas de Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia e mais uma 

Didática e foi “a primeira vez que aparece na legislação um curso específico de 

pedagogia” (Idem 2006, p. 95). 

Em 1939, os cursos da Faculdade Nacional de Pedagogia, dentre eles o de 

Pedagogia foram regulamentados por meio do Decreto-Lei 1.190/39 com os 

pareceres n° 251/1962 e 252/1969.  Com estes Decreto-Leis os cursos seguiam a 

um único modelo de currículo que servia como referência nacional e tinha como 

objetivo formar bacharéis e licenciados, por meio do esquema denominado “3+1”. 

Nesta estrutura, o bacharel era formado em 03 anos, onde os estudantes 
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precisavam cursar as chamadas “disciplinas de conteúdos específicos”, e para obter 

a licenciatura, precisavam cursar mais um ano, onde cursaria as disciplinas de 

natureza pedagógicas. Dessa forma, o curso de Pedagogia desde sua criação já 

dissociava a teoria (Pedagogia) da prática (Didática).  

O currículo sofreu várias modificações decorrentes da contradição existentes 

nas diretrizes no que tange a formação e atuação do pedagogo. Entretanto, 

influenciado pelos escolanovistas, a formação de técnicos em educação permanece 

na legislação com a ideia pragmática de que o pedagogo é aquele que cuida dos 

métodos e das técnicas no processo de ensino-aprendizagem.  

O final da década de 1960 e início da década de 1970, época em que o 

tecnicismo educacional brasileiro com base no behaviorismo, influencia boa parte 

dos projetos governamentais e de estudos educacionais, não mais nos moldes do 

pragmatismo, mas nos moldes neopositivistas e nas formulações do empirismo 

lógico. A ciência da educação tinha como objetivo, investigar a realidade educativa e 

propor estratégias visando a condução eficaz da aprendizagem em relação aos a 

objetivos comportamentais definidos (PIMENTA 2010).  

Neste período, o militarismo na reforma do sistema de ensino, se 

materializou em duas Leis, a da Reforma Universitária Lei 5540/68 que estabelece a 

formação de professores para o ensino de 2º grau de disciplinas gerais ou técnicas, 

bem como o preparo de especialistas (planejamento, supervisão, administração, 

inspeção e orientação escolar) far-se-á em nível superior; e a Reforma do ensino de 

1º e segundo graus, Lei 5692/71que estabeleceu o curso de segundo grau 

profissionalizante, dentre eles, o Magistério, para exercer a função de professor nas 

séries iniciais do primeiro grau.   

No fim da década de 1970 surgem movimentos de resistências e de críticas 

ao sistema político e educacional interessados em discutir a formação dos 

profissionais da educação, para isso exigem amplo debate das reformas. Em 1978 

este debate ganha amplitude nacional que em 1980 é criado um comitê denominado 

Pró-formação do educador se transformando em Associação Nacional para a 

Formação de Educadores (ANFOPE) em 1990. 

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 é aprovada e em 

seu art. 62 estabelece as condições para atuação na educação básica: 

A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
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institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério da educação infantil, nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 

consubstanciadas nos Pareceres CNE/CP nº 05/2005, 01/2006 e na Resolução 

CNE/ CP nº 01/2006, demarcam novo tempo e apontam para novos debates no 

campo da formação do profissional da educação no curso de pedagogia, na 

perspectiva de se aprofundar e consolidar sempre mais as discussões e reflexões 

em torno desse campo. 

Tal perspectiva é reforçada nos artigos 4º e 5º da Resolução CNE/CP nº 

01/2006, que definem a finalidade do curso de Pedagogia e as aptidões requeridas 

do profissional desse curso: 

 

Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à 
formação de professores para exercer funções de magistério na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 
Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação na organização de tarefas próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.  

 

. A docência nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN para o Curso de 

Pedagogia não é entendida apenas no sentido restrito de ministrar aulas. O sentido 

da docência é ampliado e diante dessa perspectiva, o trabalho docente implica uma 

articulação com o contexto mais amplo, com os processos pedagógicos e os 

espaços educativos em que se desenvolvem, assim como demandam a capacidade 

de reflexão crítica da realidade em que se situam. Nesse sentido, as práticas 

educativas se definem e se realizam mediadas pelas relações socioculturais, 

políticas e econômicas do contexto em que se constroem e reconstroem.  

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais definem os pilares e os 

contornos dessa formação, que interessa neste estudo: 
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A educação do licenciado em pedagogia deve, pois, propiciar, por 
meio de investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, 
execução, avaliação de atividades educativas, a aplicações de 
contribuições de campos de conhecimentos, como o filosófico, o 
histórico, o antropológico, ambiental-ecológico, o psicológico, o 
linguístico, o sociológico, político, o econômico, o cultural. O 
propósito dos estudos destes campos é nortear a observação, 
análise, execução e avaliação do ato docente e de suas 
repercussões ou não em aprendizagens, bem como orientar práticas 
de gestão de processos educativos escolares e não-escolares, além 
da organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de 
estabelecimentos de ensino (Parecer CNE/CP n. 05/2005, p.6). 

 

Como se pode entender, a perspectiva que se apresenta para o curso de 

pedagogia é de uma formação que favoreça a compreensão da complexidade das 

instituições de ensino e de sua organização; que possibilite a investigação no campo 

educacional e, principalmente, da gestão da educação em diferentes níveis e 

contextos.  

A pesquisa, a produção do conhecimento no campo pedagógico e o estudo 

das ciências que dão suporte à pedagogia, e a própria reflexão sobre a pedagogia 

como ciência, certamente deverão estar presentes no processo formativo a ser 

desenvolvido nesse curso, simultaneamente ao estudo a respeito da escola, da 

prática educativa e da gestão educacional.  

Portanto, a formação proposta para o profissional da educação do curso de 

pedagogia é bastante abrangente e exige uma nova/outra concepção de educação, 

da pedagogia e da docência. Uma compreensão que situe a educação, a pedagogia 

e a docência, no contexto mais amplo das práticas sociais construídas no processo 

de vida real dos homens, com o fim de estabelecer o caráter sócio-histórico desses 

elementos.  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia implantado no Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas – IEAA/UFAM de 

acordo com o seu Projeto Pedagógico – PPC/2005, atenderá a formação do 

profissional da educação para exercer funções no magistério no âmbito da 

Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão Escolar, 

possibilitando desta forma, uma amplitude da formação do pedagogo. 

Sua matriz curricular compreende 03 (três) núcleos: básico, aprofundamento 

e diversificação e integração, exigindo para a conclusão do curso uma carga horária 
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de 3.700 (três mil e setecentas) horas, equivalente a 246 (duzentos e quarenta e 

seis) créditos a serem integralizados no mínimo em 4 (quatro) anos, e no máximo 9 

(nove) anos de estudo. 

Das 55 disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, apenas 02 

compreendem a utilização das TIC em sua ementa que é a Gestão Organizacional 

que trata apenas da tecnologia no seu conceito amplo, oferecida no primeiro período 

e a disciplina de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, ofertada no 

último período. 

Todavia, o professor formador não precisa esperar que as TIC estejam 

contempladas nas ementas das disciplinas que ministra para fazer uso delas ou 

proporcionar que os estudantes o façam, mas saber como, por quê  e para que 

utilizá-las. 

É indiscutível aceitar que a relação das TIC com a educação trouxe 

contribuições significativas para a sociedade, porém o que precisa ser analisado e 

considerado são os aspectos culturais, sociais e políticos, ou seja, contexto dos 

professores e estudantes a partir de uma perspectiva pedagógica de transformação 

tendo em vista que é no interior do Amazonas que esta pesquisa se configura. 
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3 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Tecnologia é produto da ação humana, está inserida em todo lugar e faz 

parte da vida cotidiana das pessoas. Segundo Zanela (2007), tecnologia é 

conhecimento, interpretação, aplicação e/ou estudo de técnica e de suas variáveis, 

enquanto aplicação e aplicativo à história em determinada sociedade.  

O radical da palavra ‘tecnologia’ e ‘técnica’ vem do grego “tictein”, que 

significa criar, produzir, conceber. O termo é abrangente, pois envolve desde o 

conhecimento técnico-científico às ferramentas e materiais criados e/ou utilizados a 

partir de tal conhecimento.  

Nos últimos anos muitas discussões vêm surgindo acerca do papel das 

tecnologias na vida humana e, principalmente, a sua relação com a educação. 

Bastos (1997) não considera os termos educação e tecnologia como termos teóricos 

e abstratos, mas como dimensões com conteúdos de práticas de existências 

vivenciadas pela história e retomadas hoje face aos desafios impostos ao homem 

contemporâneo pelas transformações tecnológicas que o envolvem. 

Tais dimensões são relacionadas e relacionáveis, pois no cerne de seus 

conteúdos há comunicações, não apenas construída pela história, mas em processo 

dinâmico e, portanto, necessitando de reformulações.  

Em meio ao desenvolvimento e às transformações tecnológicas torna-se 

necessário uma reflexão crítica acerca dos conceitos e conteúdos na busca de 

compreender o mundo social e técnico. De acordo com Bastos (1997), esta “É a 

contextura da reflexão crítica que emerge da práxis, do diálogo permanente com o 

mundo” (Ibidem. p.15).  

Segundo Barros (2009), a técnica não compreende apenas as matérias 

primas, mas também o produtor. Dessa forma, o próprio homem também é 

considerado um ser tecnológico em contínua relação de criação e de controle da 

natureza. 

A relação da educação com a tecnologia trouxe contribuições quase sempre 

positivas para a vida humana. Tecnologia e educação juntas podem construir um 

mundo real, sem visões de um futuro tecnológico utópico.  

Para Bastos (1997), tal relação consiste em criar uma linguagem de ação 

comunicativa em busca de caminhos, este diálogo é provocativo, e não será 

encontrado com receitas prontas para cumprir procedimentos de manuais com 
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aplicações técnicas. As soluções para aplicações, segundo o autor, não são 

modelos de uso, mas instrumentos para entender o âmago das tecnologias, 

interpretados pelo homem de hoje e adaptadas às necessidades da sociedade. O 

produto inacabado é a ação a ser reconduzida, é o método a ser alterado, que 

abrem novas perspectivas para um mundo tecnológico não uniforme e inacabado. 

Freire (2001) defende a importância das tecnologias na educação, porém 

chama atenção quanto ao seu uso e sua intencionalidade: 

 

A educação não se reduz a técnica, mas não se faz educação sem 
ela. Utilizar computadores na educação pode expandir a capacidade 
crítica de nossos meninos e meninas. Dependendo de quem o usa, a 
favor de que e de quem e para quê. O homem concreto deve se 
instrumentalizar com o recurso da ciência e da tecnologia para 
melhor lutar pela causa de sua humanização e libertação (FREIRE, 
p.98). 

 

A educação que podemos considerar como fundamental é aquela que 

possibilite ao indivíduo compreender a estrutura da sociedade em que vive e o 

sentido das transformações que estão se processando, para que assim ultrapasse o 

papel de receptor inconsciente do processo social a membro atuante da sociedade, 

a fim de favorecer a sua transformação, ou opor-se a ela em detrimento de seus 

interesses e convicções.  

3.1 As tecnologias e as transformações sociais 

Todas as épocas tiveram e têm as suas tecnologias próprias que se firmam 

como produto e fatores de mudança social. A história da tecnologia está inserida no 

uso de recursos naturais. De acordo com Gebran (2009, p.11), “as tecnologias mais 

antigas convertiam os recursos naturais em ferramentas simples”. Nessa 

perspectiva, os utensílios de pedra, a descoberta da roda, o domínio do fogo e a 

linguagem, constituem-se em tecnologias fundamentais para o desenvolvimento da 

vida do homem, buscando torná-la mais confortável. 

Paiva (2008), apresenta três estágios sempre quando surge uma tecnologia 

nova: a primeira atitude é da desconfiança ou da rejeição, por motivo do 

desconhecimento. No decorrer do tempo, gradativamente, a tecnologia começa a 

fazer parte das atividades sociais, então, surge o segundo estágio: o da adesão. Em 

seguida o terceiro estágio: da normalização, período em que a tecnologia integra-se 
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de tal forma às atividades humanas que chega ao ponto de não mais serem temidas 

e/ou rejeitadas.  

Uma nova tecnologia descende de tecnologia(s) já existente(s), que se 

tornam obsoletas a partir do surgimento da nova tecnologia, mais eficiente na 

execução de tarefas em menor tempo e com menor custo, ou porque a tecnologia 

existente encontra-se ultrapassada e sem suporte condizente com a atualidade.  

O homem, com sua inteligência, transformou os vários setores da sociedade, 

criou os meios de transporte, o modo de transmitir informação, as maneiras de 

comunicação e, diante disso, não há como negar que essas transformações 

trouxeram beneficio e comodidade na vida do homem contemporâneo.  

Kenski (2007), afirma que as tecnologias invadem a vida humana, ampliam a 

memória e garantem possibilidades de bem-estar. Assim, o homem acostuma-se 

com alguns confortos tecnológicos, os quais passam a ser considerados como 

necessidades básicas, a ponto de não se imaginar como seria viver sem eles, tais 

como: água encanada, a luz elétrica, o telefone, o fogão a gás, os aparelhos eletro-

eletrônicos, etc., sejam eles os mais simples, ou os mais sofisticados. Em casa, no 

trabalho e em todos/outros lugares, essas tecnologias estão presentes.  

Com a modernização da sociedade, evoluíram também as tecnologias, estas 

vêm sendo adaptadas às transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, 

educacionais, bem como, às transformações técnico-científicas. Os acontecimentos 

no campo da economia e da política, como a globalização da economia, da 

flexibilização da produção, a necessidade de melhor qualificação dos trabalhadores, 

e até o desemprego estrutural e tecnológico, ora vivenciado pela sociedade, são 

resultantes das transformações técnico-científicas. 

De acordo com Libâneo (2009), tais transformações partem de três pilares 

fundamentais da revolução tecnológica, que são a microeletrônica, a microbiologia e 

a energia termonuclear. Essa tríade trouxe à contemporaneidade alguns benefícios, 

pois se visualiza no cotidiano os resultados de tais transformações. A energia 

termonuclear marca a atual Revolução Tecnológica, assim como a energia a vapor 

marcou a primeira Revolução Industrial, e a energia elétrica marcou a segunda 

Revolução Industrial.  

A revolução da microbiologia trouxe, e traz grandes avanços à vida humana, 

como a descoberta de conhecimentos genéticos que permitem a descoberta de 

organismos que facilitam, preservam e cuidam da vida humana. Todavia, em 
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algumas instâncias, tais descobertas e inovações vão de encontro a preceitos 

éticos-cristãos de parte da população. 

A revolução microeletrônica é a mais perceptível no cotidiano, por meio dos 

serviços que são oferecidos, é a que mais provoca alterações na vida do homem 

contemporâneo, como mudanças de hábitos e cultura, que fazem com que a 

realidade seja percebida não somente de forma presencial.  

Tal revolução é co-responsável pelas mudanças nos vários setores da 

sociedade. Na agricultura, vemos cada vez mais a substituição das tecnologias 

convencionais pelas novas, facilitando a produção que conta com diferentes formas 

de energias, de maquinários, e outros. Contudo, sem os conhecimentos acerca da 

utilização das novas tecnologias, o homem se torna um expectador do processo de 

transformação técnico-científico. 

No campo da indústria esse processo não é diferente, as modificações no 

processo de produção são ainda mais intensas e perceptíveis, pois com as novas 

formas de técnicas de gestão, produção, venda e organização do trabalho, os 

benefícios são inúmeros, uma vez que ajuda no aumento da produção, no 

barateamento e na melhoria da qualidade dos produtos.  

A microeletrônica também se faz presente no setor de serviços, pois o uso 

das novas tecnologias na saúde, no comércio e também na educação proporciona, 

na maioria das vezes, melhorias que facilitam a vida da população.  

A revolução informacional emergente, ocasionada pelo desenvolvimento das 

telecomunicações e dos meios de comunicação, vem tornando o mundo cada vez 

mais interconectado instantaneamente. Com relação à velocidade destas 

informações, Libâneo (2009), afirma que tais avanços: 

 

[...] tornam o mundo pequeno e interconectado por vários meios, 
sugerindo-nos a idéia de que vivemos em uma aldeia global. As 
informações circulam de maneira a encurtar distancias e a reduzir o 
tempo, o que deve à multiplicação dos meios, dos modos e da 
velocidade com que são propagadas ou acessadas atualmente 
(LIBÂNEO, p.67). 

 

Conforme Bastos (1997), a história da tecnologia está envolvida com a 

realidade de produção, pois a relação entre educação e tecnologia passa pela 

mediação do trabalho. Isso significa que a tecnologia possibilita o aumento de 

produtividade e competitividade dos produtos.  
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Nessa perspectiva, Marx (1975), aponta a tecnologia como uma das forças 

produtivas que, aliada à força de trabalho, garante a produção de mercadorias em 

maior quantidade e menor tempo. 

Desse modo, a tecnologia é pensada de maneira a aperfeiçoar o processo 

produtivo de bens dirigidos ao mercado de consumo, o qual direciona a produção. 

Diante do exposto, vale considerar que as transformações sociais geradas pelo 

desenvolvimento das tecnologias provocaram mudanças significativas na vida do 

homem. Contudo, convém ressaltar que as mesmas tecnologias, ou outras que 

ainda virão, podem tornar a vida do homem ainda mais complexa, dependendo do 

uso que delas fizer e do aspecto a ser considerado. 

A história das técnicas não é história somente do passado, com os dados do 

presente, organiza-se o futuro. Dessa forma, os avanços técnicos são planejados 

mediante instrumentos que podem construir um futuro sem desconsiderar o passado 

e o presente.  

De acordo com Moran (2005), as tecnologias nos ajudam a realizar o que 

desejamos implantar e/ou o que temos em mente. Se formos pessoas preocupadas 

mais com o lucro, ela nos propiciará formas de trabalhar com escala de diminuição 

de custos. Se formos centralizadores, existem inúmeros tecnologias de controles 

para serem utilizados; se temos uma visão de gestão democrática, utilizaremos as 

tecnologias para propiciar a participação, a troca de informações e as decisões 

partilhadas.  

Eis o grande desafio da humanidade: controlar a tecnologia em vez de ser 

controlada por ela. Este controle não poderá ser pela força, mas pelo 

redimensionamento de valores e sentidos concedidos ao homem. Por isso, é 

imprescindível estarmos atentos ao utilizá-la, individual e/ou coletivamente, mas 

sempre de forma crítica, reflexiva, equilibrada, sensata e inovadora. 

3.2 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

Com o desenvolvimento do avanço tecnológico, a comunicação (oral e 

escrita) também vem passando por algumas modificações. O homem além de ser 

social é comunicativo, além da fala, utilizou-se de vários meios para manter a sua 

comunicação (sinais, desenhos, símbolos, sons, etc).  
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Dentre as tecnologias presentes na história da humanidade estão as 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC. A sua presença e utilização nos 

mais variados espaços têm causado a falta de consenso quanto a sua delimitação.  

A definição das TIC e sua delimitação variam de acordo com determinados 

autores. Para Kenski (2001), as TIC podem ser consideradas como elementos 

estruturantes de um novo fazer pedagógico. Para Levy (1999), podem ser postas 

como elementos estruturantes das novas relações sociais, que por serem inéditas, 

dão sustentação a neologismos como “cibercultura”. Para Belloni (2001), Cysneiros 

(2001) e Pretto (2001), as TIC podem constituir novos formatos para as velhas 

concepções inscritas em um movimento de modernização conservadora, ou ainda, 

em condições específicas, para instaurar diferenças qualitativas. Mas a que nos 

referimos quando falamos em Tecnologias da Informação e Comunicação - (TIC)?  

Para Zanela (2007, p.25), essa terminologia, TIC, “compreende o conjunto 

de tecnologias microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações, que produzem, 

processam e transmitem dados em formas de imagens, vídeos, textos ou áudios”. 

Complementando o conceito apontado por Zanela, Miranda (2007), afirma que: 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se à 
conjugação da tecnologia computacional ou informática com a 
tecnologia das telecomunicações e tem na internet e mais 
particularmente na World Wide Web (WWW) a sua mais forte 
expressão (MIRANDA, p.43).  

 

As tecnologias de informação e comunicação são as tecnologias e métodos 

para comunicar surgidas no contexto da “revolução telemática”, desenvolvida no 

Brasil desde a segunda metade da década de 1970, e que se fortificou a partir da 

década de 1990. 

As tecnologias de informação e comunicação convencionais foram sendo 

substituídas gradativamente pelas novas tecnologias de informação e comunicação, 

nos mais variados aspectos e setores da vida humana, e continuaram a serem 

classificadas como TIC, considerando as definições e as compreensões dos autores 

citados. 

A disseminação das TIC com a ampliação de sua área de abrangência e de 

sua aplicabilidade nas diversas áreas da vida humana (indústria, transporte, 

pesquisa cientifica e nas comunicações) é considerada por vários autores fato 
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relevante. Iniciou por revolucionar os métodos de gestão e de produção e os 

processos de produção científica. 

De acordo com Garcez (2007), as TIC caracterizam-se por procurar tornar o 

conteúdo da comunicação menos manipulável (fisicamente), possível mediante a 

digitalização e a comunicação em rede, para a captação, transmissão e distribuição 

de informações.  

Vale ressaltar que o apogeu dessas TIC possibilitou o surgimento da 

sociedade da informação que alguns autores a denominam de “sociedade do 

conhecimento”, com o intuito de destacar o valor do capital humano em uma 

sociedade estruturada em redes telemáticas. 

Nesta sociedade, o conhecimento é o grande capital da humanidade e, por 

isso, disponibilizado para todos. Segundo Silva (2011), é uma sociedade de 

múltiplas oportunidades de aprendizagem: parcerias entre o público e o privado, 

avaliações permanentes, debates públicos, autonomia, generalização da inovação.  

Corroborando, Marçal (1996), afirma que as novas tecnologias de 

informação e comunicação, cada vez mais sofisticadas, intensificam o pensamento 

complexo, interativo e transversal, criando novas formas de lidar com o que pode ser 

gerado, recuperado, acessado, administrado, disponibilizado e utilizado.  

Todavia, Clanclini (2004), chama atenção para a interpretação do termo, 

pois há risco na generalização do conceito “sociedade do conhecimento” para a 

totalidade do planeta, pois nesta sociedade convivem várias etnias e nações, entre 

as quais as características cognitivas e culturais são diversamente apropriadas e 

estão desigualmente distribuídas.  

Moreira e Kramer (2007, p.1043) afirmam que “a expansão uniformizada de 

aparatos tecnológicos não elimina a diversidade das relações sociais entre o 

indivíduo, assim como das relações desse indivíduo com o conhecimento”. Dessa 

forma, as desigualdades e discrepâncias existem e persistem, e é nesse contexto 

que o fetiche das TIC na sociedade persiste também.  

Marinho (2010) considera como novas TIC as seguintes ferramentas: 

computadores pessoais, câmeras de vídeo e fotos para computador ou webcams, 

gravações domésticas de CDs e DVDs; suportes variados para guardar e portar 

dados, como: disquetes em variados tamanhos, cartões de memória, pendrives, 

zipdrives e assemelhados. Telefonia móvel (telemóveis ou telefones celulares), TV 

por assinatura, TV a cabo, TV por antena parabólica, correio eletrônico (e-mail), lista 
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de discussão (mailing list), lista de grupos (listserv); internet: World Wide Web 

(principal interface gráfica da internet), quadro de discussão, streming (fluxo 

contínuo de áudio e vídeo via internet), podcasting (transmissão sob demanda de 

áudio e vídeo via internet). As tecnologias digitais de capacitação e tratamentos de 

imagens e sons; captura eletrônica ou digitalização de imagens (scanners), 

fotografia digital, vídeo digital, cinema digital (da captação à exibição), som digital, 

TV digital e o rádio digital: as tecnologias de acesso remoto e as tecnologias de 

acesso por rádio frequência. Dentre outras.  

Essas tecnologias tem se desenvolvido e vem se diversificando tornando-se 

presente na vida cotidiana de milhares de pessoas, bem como em diversas áreas de 

atividades humanas. 

Em um primeiro momento, as funções das tecnologias começam separadas 

(computador, internet, câmera digital, Mp3 e outras), mas atualmente caminham 

cada vez mais para a sua convergência e integração. O telefone celular é um dos 

exemplos das TIC que mais agrega funções. É móvel, incorporou a internet, a 

câmera digital, Mp3, TV, jogos, e outros.  

Marques (2003, p.101) afirma que “as tecnologias atuam sobre a 

informação, proporcionando a manifestação do poder criativo das interações e 

interconexões [...] convergentes a um sistema altamente integrado”. Criando assim, 

novas formas de ação e organizações sociais. Para Castells (1996), as TIC 

permitem diferentes tipos de atividades interligadas, de acordo com o modo 

organizativo de seus interesses.  

É o conjunto destas tecnologias que afetam e modificam profundamente a 

vida cotidiana da maioria dos cidadãos. As redes, principalmente a internet, trazem 

consigo maior mobilidade, ou seja, a possibilidade de realizar atividades sem 

necessariamente ir fisicamente a outro lugar determinado. 

Indivíduos de localidades diversas podem tomar conhecimento dos fatos do 

mundo todo na mesma hora em que acontecem. Podem obter informações e 

opiniões sobre lugares distantes e tempos diferentes, bem como obter informações 

sobre civilizações de nossos antepassados, sua cultura, valores atitudes, costumes, 

enfim, a comunicação, por meio das TIC, pode romper barreiras geográficas entre os 

homens. Segundo Barreto e Leher (2003, p.39) “um admirável mundo emerge com a 

globalização e com a revolução tecnológica que a impulsiona rumo ao futuro 

virtuoso”. 
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Nessa perspectiva, surge um novo espaço de sociabilidade, de informação e 

de conhecimento, é o chamado ciberespaço4 que segundo Guimarães (1997) o 

ciberespaço, ao constitui-se um novo espaço de sociabilidade, acaba criando novas 

formas de relações sociais, com códigos e estruturas próprias. Esse processo 

Lemos (2002), o denomina de cibercultura5, ou seja, modos de vida e de 

comportamentos assimilados e transmitidos na vida cotidiana, marcada pelas 

tecnologias informatizadas, nas quais a comunicação e a informação são mediadas 

pela internet. 

O acesso às informações proporcionado por essas tecnologias vem 

atingindo todo o espaço social. Os saberes se alteram, as percepções se modificam, 

as transformações ocorrem rapidamente. Os meios de comunicação e, 

principalmente a internet, alteram as relações entre as pessoas, e entre estas, 

alteraram-se também as informações. Marques (2003), afirma que as TIC 

proporcionam interação entre as pessoas que estão transmitindo informações, e que 

esta interação flui diretamente na informação. As TIC criam novas formas de ação e 

organização social. 

Com relação a essas formas de sociabilidade e interação, Marcelo (2001, 

p.65) afirma que a “comunicação não é um produto, mas um processo de troca 

simbólica generalizada, processo de que se alimenta a sociabilidade que gera laços 

que estabelecemos com os outros”. 

Assim, a comunicação, sem hora e local marcado, possibilita novas 

experiências interpessoais, profissionais e culturais, além de estimular o 

estabelecimento de novas formas de sociabilidade. Kenski (2007), ressalta que as 

novas tecnologias de informação e comunicação não são meros recursos 

tecnológicos, elas têm suas próprias lógicas, suas linguagens e maneiras próprias 

de comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas 

e comunicativas das pessoas. 

Diante do exposto, torna-se inegável as contribuições das TIC para a 

sociedade contemporânea, pois, segundo Paiva (2008, p.10), “as novas tecnologias 

levarão o homem a uma evolução mais rápida e ao conhecimento mais preciso. É 

necessário apenas dominá-las”. 

                                                 
4
 GUIMARÃES Jr. M. A cibercultura e as novas formas de sociabilidade, http://cfh.ufsc.br/guima 

5
 Novo ambiente comunicacional e cultural que surge com a rede de computadores. 
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Apesar das TIC ampliar as possibilidades de interação entre as pessoas, o 

homem tem que estar consciente de que elas são apenas um meio e não um fim, 

que a velocidade da informação em rede é cada vez mais fator determinante para o 

desenvolvimento e para o reforço de poderes e interesses diversificados. Todavia, o 

desigual acesso e uso das vantagens das TIC reforçam também os fatores de 

desigualdades sociais, pois conhecimento e informação são formas de poder. “Saber 

antes, mais e melhor que os outros, acerca de certo domínio, sempre foram trunfos 

de poder” (CARDOSO, 2010, p.149). 

Ponte (2000, p.66) afirma que as TIC não representam a alvorada de um 

novo mundo sem problemas, ao contrário, elas também são fonte de permanentes 

problemas, individuais e coletivos: “São as avarias que nos fazem perder os dados, 

os vírus que nos fazem perder a paciência, os ciberlixos6, os assaltos de 

informações, etc”. 

Freire (1996, p.97) nunca foi extremista com relação às tecnologias “nem as 

diaboliza de um lado, nem as diviniza de outro”. Para Castells (2003) não é a 

internet que muda o comportamento humano, mas o comportamento do homem que 

se apropria da internet e potencializa-se a partir do que já é. Dessa forma, as TIC 

não são um mal ou um bem em si mesmo, são criações de nosso tempo e que 

passaram a existir a partir de seu uso.  

É importante se ter em mente que se as TIC estão reorganizando a indústria, 

os bancos, a agricultura e outras áreas, é natural que a educação, para quem o 

conhecimento é a sua própria matéria prima, amplie e atualize seu horizonte de 

análise, aproveitando as possibilidades que com as TIC vão surgindo. 

3.3 As TIC na educação  

A educação não pode caminhar em sentido oposto da sociedade. Esta 

sessão apresenta que a história da humanidade vem sendo marcadas por 

sucessivas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Atualmente 

a sociedade se encontra em uma fase denominada era da comunicação, as TIC 

permitem a difusão e a socialização das informações de forma inigualável. Assim 

sendo, se faz necessário conhecer as suas possibilidades e desafios neste âmbito 

educacional, bem como suas regulamentações. 

                                                 
6
 GUIMARÃES Jr. M. A cibercultura e as novas formas de sociabilidade, http://cfh.ufsc.br/guima 
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As TIC utilizadas no contexto educacional, Gebran (2009, p.24), as 

denomina de “tecnologia educacional” por ser um meio pelo qual os professores, as 

experiências pedagógicas e os estudantes se conectam para aprimorarem o 

processo de ensino e aprendizagem. Porém, Chaves (1983) diverge quanto ao 

termo “tecnologia educacional”, quando afirma que a tecnologia não é educacional, 

visto que ela pode ser usada em vários outras áreas, como já citada neste estudo, e 

não somente na educação. Para o autor, o fato de utilizar a tecnologia na educação 

não a torna educativa, por isso, ele a conceitua como “tecnologias na educação”. 

O uso das TIC no contexto educacional segundo Gebran (2009) é uma 

realidade resultante do avanço acelerado das inovações tecnológicas e que exige 

uma educação capaz de estimular nos estudantes o interesse pela aprendizagem, 

onde este interesse diante de novos conhecimentos e técnicas seja mantido ao 

longo de sua vida profissional que certamente estará cada vez mais sujeita ao 

impacto de novas tecnologias. 

Todavia, o uso das TIC na educação precisa ser analisado a partir de uma 

perspectiva pedagógica, pois o entendimento de que elas (TIC) serão a panacéia da 

educação, ou estão apenas como entretenimento, é equivocado. Segundo Gebran, 

“Os recursos disponíveis hoje não devem servir apenas para animar uma educação 

cansada, mas também para dar sentido a mais no processo de ensino-

aprendizagem” (Ibidem. p.24). 

O uso das novas tecnologias nas instituições de ensino consta na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 em seu Art. 32 estabelece os 

objetivos da educação básica far-se-á mediante: “II- A compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 

se fundamenta a sociedade”.  

Também o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE aprovado em 

2007 e regulamentado pelo decreto 6.094/2007 em seu Art. 8 trata da qualidade 

educacional por meio das TIC. 

Art. 8.... 

§4º O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação 

de materiais e tecnologias educacionais que promovam a qualidade da educação 

básica, os quais serão posteriormente certificados, caso, após avaliação, verifique-

se o impacto positivo na evolução do IDEB, onde adotados. 
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O objetivo do PDE/2007 é desenvolver a educação no país, em todas as 

suas etapas em um prazo de 15 anos, para alcançar tal objetivo prevê um conjunto 

de ações onde os municípios devem realizar um diagnóstico local a partir da gestão 

educacional, da formação de professores, das práticas pedagógicas e avaliação, da 

infraestrutura e dos recursos pedagógicos e, a partir desse diagnóstico, a União, 

municípios, estados desenvolverão um conjunto de ações coerentes é o que se 

denomina de Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Dentre as ações que constam no PDE/2007 duas contemplam o uso das TIC 

no âmbito educacional: guia de tecnologia, onde as melhores experiências 

tecnológicas educacionais serão um referencial de qualidade para utilização por 

escolas e sistemas de ensino e a inclusão digital, que prevê todas as escolas 

públicas com laboratórios de informática. 

Para realizar estas duas ações que constam no PDE/2007 foi criado o 

Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO - regulamentado pelo 

decreto 6.300/2007. Este programa em seu Art. 1 parágrafo único estabelece seus 

objetivos: 

I. Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de 
ensino urbanas e rurais; II. Fomentar a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e 
comunicação; III. Promover a capacitação dos agentes educacionais 
envolvidos nas ações do Programa; IV. Contribuir com a inclusão 
digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da 
conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias 
digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima 
às escolas; 

  

Cabe ressaltar que, equipar as instituições de ensino com equipamentos 

eletrônicos não é o suficiente para garantir as mudanças desejadas e promover uma 

educação de qualidade, como assegura Tedesco (2004, p.96), que afirma que:  

 

A introdução de novas tecnologias no campo da educação não pode 
pretender resolver e acabar de uma vez por todas como os 
problemas educacionais de sempre, mas pode introduzir melhorias 
no âmbito de uma reforma educacional completa e de uma política 
nacional que as integre de forma pertinente. 

  

Quando se faz referência às TIC no âmbito educacional, pensa-se 

imediatamente no uso do computador e suas utilidades, contudo, “muitas vezes os 
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computadores são utilizados apenas como transmissores de informações” 

(GEBRAN, 2009, p.28).  

As TIC, neste contexto, vão além do uso do computador, pois incluem 

também o uso da televisão, do vídeo, da internet por meio de sites específicos e 

solftwares educativos que estimulam o educando na busca pelo conhecimento: 

As utilizações de novas tecnologias em sala de aula proporcionam 
um ambiente rico e possibilitam melhorias no nosso sistema 
educacional, mas para que isso ocorra é importante salientar a 
necessidade de alguns investimentos necessários, proporcionar aos 
professores a formação adequada e obter um ambiente de trabalho 
propício para alunos e professores (Ibidem. p.28). 

Para que se tenha clareza quanto ao uso das TIC na educação, faz-se 

necessário o entendimento das mesmas, suas contribuições, para que de fato 

proporcionem melhorias no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Vieira (2000), o professor, antes de utilizar as TIC como recurso 

pedagógico, precisa identificar a concepção teórica da aprendizagem que o orienta, 

visto que tais recursos não devem ser considerados como um fim no processo 

educativo, mas um meio para o alcance dos objetivos educacionais propostos.  

As aulas por meio do PowerPoint podem auxiliar e facilitar o trabalho do 

professor, possibilitando uma maior interação com aluno e ganhar mais tempo para 

avançar nos estudos. Além disso, pode promover uma maior atenção e motivação 

nos alunos, devido à possibilidade de inserção de imagens, sons e filmes, que ilustra 

o material didático do professor. 

Todavia, tais aulas, devem ser planejadas, identificando inicialmente os 

objetivos a serem alcançados, analisando o público alvo, o tempo, e outros materiais 

de apoio, até mesmo o plano de fundo e fontes a serem utilizadas, pois caso 

contrário, o que poderiam facilitar o desenvolvimento do processo educativo pode 

transformar-se em um obstáculo para o alcance dos objetivos previamente 

estabelecidos.  

Há também o uso da internet, que é vista por muitos como o recurso ideal 

para promover a melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem, pois de 

acordo com Gebran (2009, p.89), o “[...] ato de educar implica em estar mais atento 

às possibilidades do que aos limites, visando estimular o desejo de aprender, 

ampliando as formas de sentir, perceber e de se comunicar [...]”. 
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Inicialmente a internet foi criada para interligar as informações militares em 

plena guerra fria na década de 1960. Ao longo dos tempos foi sendo aprimorada 

tornando a vida da população cada vez mais interligada e conectada como o mundo 

(Ibidem, 2009). 

 No contexto educacional a internet pode ajudar o professor a planejar 

melhor suas aulas, ampliando seus conhecimentos e de seus alunos, podendo 

acessar novos materiais de pesquisa e ainda facilitando o processo de comunicação 

e avaliação.  

Além da variedade de informação existente na internet, foram criados outros 

recursos tecnológicos que podem ser utilizados no processo educativo que são os 

portais educacionais. Ainda segundo Gebran (2009): 

[...] Os portais educacionais surgem para satisfazer as necessidades 
de aprendizado da era da informação, cabendo ao individuo 
identificar, coletar, relacionar, analisar e aplicar os conteúdos que lhe 
interessam, de maneira competente e criativa (Ibidem. p.107). 

Esses portais servem para direcionar alunos e professores na busca de 

informação que devem ser transformadas em conhecimentos. Os portais 

educacionais são os antigos livros didáticos, transformados em documentos da web, 

com a diferença que estes estão sempre atualizados, ao contrário dos livros 

impressos. 

A internet e os portais educacionais trazem benefícios ao processo de 

aprendizagem, uma vez que ela (a internet) é composta por conjuntos de hipertextos 

dinâmicos que sempre são direcionados para outros hipertextos. Além disso, se bem 

planejada, pode favorecer a interação dos alunos.  

Para efetivar a utilização do computador em sala de aula, há quatro formas 

universalizadas de utilização: A primeira diz respeito à instrução programada, que, 

segundo Oliveira (1997, p.118), “caracteriza-se por colocar a máquina como que 

ensinando o aluno”. Nessa forma de utilização, percebe-se que o aluno deve 

aprender um conteúdo pré-elaborado, tendo o professor como mediador do 

processo e o aluno utiliza o computador para a realização das atividades. 

Por meio do computador o aluno pode também fazer uso de simulações de 

atividades, provocando, mais do que aprendizagem, o estímulo para aquisição de 

outros conhecimentos. 
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Existe ainda, por meio do computador, a aprendizagem por descoberta, é a 

que mais tem disseminado na escola, pois para o aluno, principalmente aqueles que 

não dispõem desse equipamento em casa, para os quais o uso do computador é 

uma experiência única, que lhes proporciona maior incentivo e motivação pelo 

estudo, pela descoberta, pela busca do novo. (Ibidem. p.120). 

O uso do computador nas instituições de ensino são os pacotes integrados, 

isto é, outros conhecimentos que estarão à disposição do aluno, como os programas 

de Word, Excel, PowerPoint, dentre outros que ajudarão o aluno nessa sociedade 

informatizada, principalmente, quanto à preparação técnica do educando, 

possibilitando dessa forma sua inserção ao mercado de trabalho. 

Existe ainda um conjunto de recursos tecnológicos de massa que podem 

contribuir para a melhoria na qualidade da educação, a partir de uma prática crítico-

reflexiva e efetiva do professor. Dentre esses outros recursos destacam-se a 

televisão e o rádio. 

A televisão, apesar do discurso da má influência na vida das crianças e 

adolescentes, é um recurso que pode ser aproveitado pela escola, dado os 

conteúdos educativos por ela repassados.  

Em sala de aula, a televisão não pode ser vista como um simples recurso 

em substituição à falta de planejamento do professor, mas um aliado no processo de 

enriquecimento do conhecimento. 

Apesar de muitos o considerarem como um recurso ultrapassado para o 

desenvolvimento do processo educativo, o rádio tem suas vantagens uma vez que é 

um meio de expressão e de produção cultural, permitindo o desenvolvimento de 

fontes de saber e informação.  

A partir da utilização do diferentes recursos tecnológicos citados, entende-se 

que os mesmos não servirão para a transformação do processo educativo se não 

forem planejados, e sua utilização não for refletida. Moran (2005), afirma que as 

multimídias são muito ricas, mas se são consumidas rapidamente, sem tempo de 

reflexão e aprofundamento, podem contribuir por transformá-las em um forte meio 

de sedução informativa e de interação emocional com os outros, mas sem avançar 

significativamente na organização do conhecimento e na contextualização das 

informações.  

Diante do exposto, Tedesco (2004), evidencia um equívoco que pode 

ocorrer em relação à forma como essas TIC estão sendo utilizadas no âmbito 
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educacional, visto que vem sendo introduzidas como prioridade na escola, sem levar 

em consideração o projeto político pedagógico da mesma, e a sua clientela. 

Nesse sentido, Pratt e Pallof (2002) apresentam ainda outros desafios em 

relação à utilização das TIC no âmbito educacional:  

Quando os professores começam a utilizar recursos eletrônicos na 
educação, enfrentam um novo conjunto de questões de ordem física, 
emocional e psicológica que se soma às questões educacionais. [...] 
tanto alunos quanto professores podem ficar viciados em 
tecnologias. Podem começar a fantasiar e a experimentar mudanças 
de personalidades, deixando-se levar por elas (PRATT; PALLOF, 
2002, p.29). 

As TIC no contexto educacional podem ser concebidas de forma a 

possibilitar a interdisciplinaridade7 entre as diferentes áreas do conhecimento. Com 

relação à interdisciplinaridade, Sancho e Hernandez afirmam que:  

A formação pedagógica dos professores em TIC se converte em um 
dos fatores chaves para seu uso. Isso implica a construção de uma 
nova pedagogia baseada nesses novos recursos, que possibilite ou 
integre o local com o global; que contemple as diferentes opções 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, mesmo que 
em diferentes graus de integração (SANCHO; HERNANDEZ, 2000, 
p.77). 

Nesse sentido, as TIC podem ser vistas como um novo paradigma 

pedagógico que possibilite ao professor a criação de novas/outras formas de gestão 

de sua prática pedagógica, servindo como mediadora do processo de ensino e 

aprendizagem, e como recurso pedagógico. 

As políticas de implantação das TIC no contexto educacional precisam ser 

adaptadas à realidade local, contextualizadas, uma vez que as mesmas, em sua 

maioria, são copiadas dos países desenvolvidos, como afirma Tedesco (2004, p.95):  

Os sistemas educativos dos países em desenvolvimento enfrentam 
atualmente não só o desafio de responder à demanda de acesso 
universal à educação - sem importar o tamanho, a condição 
econômica ou situação geográfica das comunidades a que estendem 
seus serviços - mas também de oferecer uma educação que 
considere a diversidade cultural e as necessidades de 
desenvolvimento das comunidades. 

Assim, não basta equipar as instituições de ensino com tecnologias 

modernas, mas oferecer condições para que elas possam contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 

                                                 
7
 FAZENDA, I. A. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus, 1995. 
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Sancho e Hernandez (2000) apresentam sete propostas necessárias para converter 

as TIC em inovação tecnológica e recurso pedagógico:  

I. Infra-estrutura adequada; II. Utilização dos novos meios nos 
processos de ensino e aprendizagem; III. Enfoque construtivista da 
gestão; IV. Investimento na capacidade do aluno de adquirir sua 
própria educação; V. Impossibilidade de prever os resultados da 
aprendizagem; VI. Ampliação do conceito de interação docente; VII. 
Questionar o senso pedagógico comum (SANCHO; HERNANDES, 
2000, p.56). 
 

Esses axiomas mostram que não basta apenas o governo investir em 

máquinas e programas de informática nas escolas, sem investir principalmente na 

formação de professor, pois antes de implantar equipamentos tecnológicos nas 

instituições de ensino, poderá inicialmente pensar em um novo/outro jeito de formar 

professores com a finalidade de se tornarem sujeitos nessa sociedade do 

conhecimento. 

Entendemos que o uso das TIC pode servir para repensar a educação e a 

prática pedagógica, uma vez que o ensino, ora vivenciado, ainda é centrado no 

professor e não no aluno, o que dificulta ainda mais a aquisição do conhecimento, e 

isso é uma das principais dificuldades de utilização das TIC na formação de 

professor. 

Percebe-se os inúmeros desafios que a educação enfrenta para a utilização 

das TIC, visto que estes não são apenas de ordem técnica, mas também física e 

pedagógica. No entanto, quer sejam as TIC convencionais, ou as novas TIC, o 

professor que tem uma concepção pedagógica crítica e criativa de seu fazer 

pedagógico, usará as tecnologias convencionais, ou novas, para comunicar-se 

melhor, para aprender mais, instigar mais seus alunos na busca da construção do 

conhecimento. 

Assim sendo, é necessário (re) pensar a formação de professores dentro de 

um contexto tecnológico, não em uma concepção apenas técnica ou de que “a 

profissão de professor está fora de moda, de que ela perdeu seu lugar numa 

sociedade repleta de meios de comunicação e informação” (LIBÂNEO, 2009, p.13), 

mas, em uma concepção onde o professor possa assumir-se como mediador da 

aprendizagem e crítico-reflexivo de sua prática pedagógica. 

Em razão das TIC abrirem novas possibilidades educacionais, implicam 

também novos desafios para o trabalho docente na formação de professor, cujo 

objetivo requer a reflexão sobre algumas práticas socialmente construídas. 



78 

 

3.4 As TIC na formação do professor 

As TIC estão de forma tão presente no cotidiano educacional que já não 

cabe mais a discussão se deve ou não utilizá-las no processo formativo do 

professor, porém, é necessário analisar a forma e as razões para sua utilização.  

Libâneo (2009, p.109) afirma que é preciso ir mais afundo nas razões, nos 

impactos destas para a educação, de modo que se “avaliem as políticas 

educacionais que incluem a equipação eletrônica ou a propagação dos multimeios 

didáticos”. 

Nesse entendimento, Pretto (2001), sintetiza que nas políticas educacionais 

para a formação de professor não se vê vontade de promoção de uma formação 

básica sólida, que possibilite ao professor, usando as TIC, readquirir o seu papel de 

liderança dos processos educacionais.  

As TIC são incorporadas nos cursos do Ensino Superior, na maioria das 

vezes, como presença que remete a ausência dos sujeitos, a multiplicação de seu 

número, a redução do tempo, juntamente com o aligeiramento do tempo de 

formação (BARRETO, 2003). 

O contexto educacional contemporâneo demanda uma reflexão sistêmica, 

integrada e multidisciplinar no processo de formação de professores ante as TIC, a 

fim de que se construam alternativas compatíveis com uma visão de educação não 

mais centrada no sujeito professor pelo princípio da transmissão. 

 Valentini et al (2008), afirmam que em geral os processos formativos de 

professores com base em modelos de transmissão, permeiam os cursos 

universitários, onde durante anos, os acadêmicos conviveram num contexto focado 

no discurso do professor, cabendo-lhes uma conduta passiva, a qual não contribui 

para uma formação capaz de atender as demandas do ambiente de atuação 

profissional. 

O rompimento dessa realidade pode ser alcançado a partir da mudança de 

concepção dos professores, que também envolve mudanças de concepções por 

parte dos estudantes. Trata-se de formar e qualificar sujeitos receptivos às 

transformações, com condições de refletirem sobre as experiências vividas, 

identificando a relação existente entre elas. 

Autores como Libâneo (2009), dentre outros, afirmam que os educadores 

são unânimes em reconhecer a influência das TIC no contexto educacional, levando 
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a uma reflexão sobre o papel docente. Nessa perspectiva, a formação de 

professores necessita ser repensada para acompanhar as transformações sociais.  

Alves (2000) faz um comparativo em dois tipos de formação de professor 

(presencial e a distância) perante as TIC, e afirma que a formação presencial de 

professores parece condenada à ausência de recursos financeiros e tecnológicos, 

como um direito negado. 

 De acordo com Nevado (2008), o processo de formação docente, em geral, 

tem levado a pseudo-inovações, reduzindo a inserção das TIC à mera otimização de 

práticas pedagógicas que não respondem mais às necessidades educacionais. Não 

se pode esquecer que as TIC por si só não significam inovação pedagógica. Sua 

validade se sustenta no objetivo que seus agentes delineiam para elas.  

Com relação à inserção das TIC nos diferentes âmbitos de ensino, Mercado 

(1999) afirma que a questão de tornar-se mais complexa quando se trata do ensino 

superior: 

É muito difícil, através dos meios convencionais, preparar 
professores para usar adequadamente as novas tecnologias. É 
preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem no 
local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto na 
sociedade são aspectos poucos trabalhados nos cursos de formação 
de professores, e as oportunidades de se utilizarem nem sempre são 
as mais adequadas à sua realidade e às suas necessidades 
(MERCADO, 1999, p.90). 

No entendimento da formação de professores há vários fatores que 

precisam ser analisados, contudo, é mister que eles possam ser formados com e 

para o uso da TIC. Aliada a esta questão, Behrens (2008), afirma que a maioria dos 

professores formadores vem protelando o uso das TIC em sua prática pedagógica e, 

as utiliza esporadicamente, como recurso apenas para veicular conteúdo e/ou 

propor atividades. 

Porém, é necessário muito mais que preparar professores para utilizarem as 

TIC em sua prática pedagógica. De acordo com Morais (1999), também é necessário 

prepará-los para uma nova cultura, que integra o processo de comunicação, de 

interação e interdependência. Que amplie a capacidade dos sujeitos se 

comunicarem conectando-se uns com os outros, e dominem as TIC em seu próprio 

benefício e em benefício também da sociedade. 

Mercado (1999) faz uma observação importante quando afirma que é exigido 

dos professores que saibam utilizar as novas tecnologias no processo de ensino-
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aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do processo didático e 

metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas e universidades, onde os 

estudantes são considerados ou se comportam como receptores de informações, 

dessa forma, temos formação inadequada e propostas de projetos inovadores. 

Nessa perspectiva, o uso da internet permeia também a formação docente. 

O professor deve estar preparado para instigar e orientar os acadêmicos no âmbito 

do estudo e da pesquisa para que, juntos, possam transformar as informações 

coletadas em conhecimentos, proporcionando, assim, uma aprendizagem 

significativa.  

Com relação ao uso da internet, segundo Moran (2000), as paredes das 

universidades se abrem, as pessoas se intercomunicam, trocam informações, dados, 

pesquisas, etc. A educação presencial é otimizada pela possibilidade de integração 

de várias mídias e pela facilidade de pôr em contato professores e acadêmicos, 

professores e professores, acadêmicos e acadêmicos e outros, da mesma e/ou 

outras cidades e países. 

Todavia, Araújo (2005) complementa essa ideia quando afirma que o valor 

das TIC é derivado da sua aplicação. Saber direcionar o uso da internet na sala de 

aula deve ser uma atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze a 

construção do conhecimento contemplando o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas que instigue a reflexão e a compreensão, conforme acessam armazenam 

e manipulam as informações que sondam na internet.  

Nessa perspectiva entende-se que a formação de professor seja para além 

da concepção técnica, sem desmerecê-la. Conforme Prado (1998), para ir além 

dessa concepção, é necessário superar o uso ingênuo das TIC e conhecer as novas 

formas de aprender e ensinar, bem como produzir e comunicar possibilitadas por 

esses recursos.  

Não é a quantidade de equipamentos tecnológicos e nem sua qualidade que 

irão garantir a qualidade na formação do professor, mas àquelas que possam 

favorecer a integração social e a democratização do conhecimento. 

O professor formador precisa atentar-se para os riscos de copiar e colar 

informações, prática bastante comum no contexto educacional e, principalmente, no 

Ensino Superior, haja vista que o conhecimento não se transfere, não se cola e nem 

se copia, e sim, se constrói.  
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No contexto educacional contemporâneo, torna-se uma necessidade o uso 

das TIC na formação de professores. Apesar de toda a necessidade, urgência e 

exigência, os empecilhos são inúmeros, que precisam ser concebidos como desafios 

na busca de serem superados: resistência dos professores (formadores), resistência 

dos estudantes (professores em formação), infraestrutura inadequada, falta de 

recursos tecnológicos, políticas de formação de professores e falta de 

acessibilidade. 

Em síntese, compete aos professores o ensino das matérias, as quais 

devem dominar e não às máquinas, essa competência remete a apropriação crítica 

dos diferentes meios disponíveis. Em suas competências não podem estar apenas 

novos formatos para velhos conteúdos, mas novas formalizações. O que está em 

questão é o uso das TIC para além do fetiche e da condição de consumidor, sem as 

reduções mistificadoras, sem a distância como condição e sem a perspectiva de 

substituição tecnológica. Libâneo (2009, p.67), afirma que: 

Descaracterizar o sentido da aprendizagem escolar em decorrência 
da presença das inovações tecnológicas é obviamente um equívoco. 
O valor da aprendizagem escolar está, precisamente, em introduzir 
os alunos nos significados da cultura e da ciência por meios de 
mediações cognitivas e interacionais que supõe a relação docente. 
 

Formar professores no, e para o, contexto das TIC é uma questão que 

implica não apenas técnica, mas, principalmente, política, tendo em vista os muitos 

percalços pelos quais perpassa a formação de professor. 
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4 DELIMITAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 
A prática da pesquisa, que se faz há muito tempo, até antes do surgimento 

das ciências, consiste em indagar, perquirir e buscar por todas as formas e meios às 

explicações para questões que nos inquietam. 

Esta prática aponta para a direção do senso comum e é imanente à 

condição humana, inseparável do homem enquanto ser e transcende quaisquer 

outras vontades que se possa ter, tornando-se, uma prática que se coloca em 

contato com o mundo a conhecer e se impele na busca de novas sensações. Este é 

o ponto inicial de todo o conhecimento.  

Nessa perspectiva, se pode afirmar que é devido à necessidade humana de 

conhecer é que a história avança. Segundo Castanho; Castanho (2009), a prática da 

pesquisa tal como se pratica atualmente, se estrutura com base na organização que 

alguns cientistas fizeram para solucionar os problemas que decidiram enfrentar e, o 

sucesso destas práticas de procura e de recolha de informações, o modo como se 

propuseram para resolver os problemas, garantiu que alguns processos se 

tornassem exemplares. Esses autores introduziram meios práticos e técnicos na 

solução dos problemas que deram uma consistência e coerência cada vez maior a 

esta prática e recebeu o nome de pesquisa científica.
 
 

A pesquisa científica não pode existir sem vinculação estreita com o 

momento das idéias, pois esta consiste na representação mental das coisas 

concretas e/ou abstratas, e envolve as operações do intelecto. Para Santos (2002), 

pesquisar é o exercício intencional da atividade intelectual, visando melhorar as 

condições práticas da existência humana.  

Nesta perspectiva, a metodologia científica tem o caráter teórico-prático e 

pretende servir de estímulo para buscar motivações a encontrar respostas às 

dúvidas que surgem no processo de aquisição e produção do conhecimento. 

Então, se pesquisa para obter mais explicação sobre os fatos, os 

acontecimentos ou os fenômenos, para chegar o mais próximo possível da essência 

das coisas, pois quanto mais se pesquisa, mais se aprofunda a compreensão. 

Substanciando a importância desta pesquisa científica foi utilizada para 

buscar bases teóricas e descritivas dos fenômenos, a práxis pedagógica de 

professores do ensino superior do curso de licenciatura em Pedagogia. 
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4.1 A caracterização da pesquisa 

Nesta pesquisa privilegiou-se a abordagem qualitativa, visando analisar a 

relação entre o uso das TIC na prática docente e a concepção pedagógica dos 

professores, pois segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa verifica uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto, é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em 

números. 

No contexto educacional, a pesquisa qualitativa é aquela que procura 

estudar os fenômenos educacionais e seus atores dentro do contexto social e 

histórico no qual interagem, respectivamente, recuperando o cotidiano como campo 

de expressão humana. 

Assim, justifica-se a escolha desta abordagem, pois, preocupa-se em 

descobrir as intenções, os interesses, enfim, os desejos dos atores envolvidos na 

realidade da instituição analisada.  

Na abordagem qualitativa, o que se pretende, além de compreender as 

motivações, os significados e os valores que sustentam as opiniões e as visões de 

mundo é descrever as opiniões das pessoas sobre determinado tema, o que 

significa dar voz ao outro e compreender a partir de que perspectiva ele fala para a 

posteriori descrevê-las.  

Por estes motivos citados, entre os tipos que uma pesquisa qualitativa pode 

assumir, esta se classificou como um estudo descritivo. De acordo com Marconi; 

Lakatos (1985) este tipo de estudo, além de descrever o fenômeno, aborda quatro 

aspectos: descrição, registro, análise e interpretação do fenômeno atual. 

Em razão de a presente pesquisa buscar analisar a relação entre duas 

variáveis, neste caso, a relação entre o uso das TIC e as concepções pedagógicas 

de professores, Trivinos (1987, p. 110) afirma que esta pesquisa se classifica como 

um estudo descritivo e correlacional, pois “estabelecem relações entre variáveis”. 

 Seguindo a perspectiva de abordagem qualitativa do tipo estudo descritivo, 

optou-se por dois instrumentos de coletas de dados que serviram como registros, 

utilizados no segundo semestre de 2011: o questionário e a entrevista estruturada 

ou padronizada. 

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma 

série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
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pesquisador. Apresenta algumas vantagens como economia de tempo, maior 

números de dados por atingir maior número de pessoas simultaneamente, obtenção 

de respostas mais rápidas e mais precisas, maior liberdade e segurança nas 

respostas em razão do anonimato, mais tempo para responder e no horário mais 

favorável para o informante, dentre outras. Todavia, é necessário estar atento para 

algumas situações indesejadas que poderá surgir, tais como perguntas sem 

respostas, impossibilidade de ajudar o informante em questões que não foi 

compreendida, questionários que voltam ou voltam tardiamente. (MARCONI; 

LAKATOS, 2002).  

Pensando na possibilidade destas situações citadas é que a pesquisa se 

utilizou também da entrevista estruturada com perguntas abertas e fechadas 

objetivando obter dos entrevistados respostas às mesmas perguntas permitindo uma 

análise no mesmo conjunto de perguntas. 

Após o registro das informações, a técnica de a análise dos dados coletadas 

privilegiada nesta pesquisa foi a construção de um conjunto de categorias 

descritivas, pois segundo Ludke; André (1986) o referencial teórico do estudo 

geralmente fornece a base inicial de conceitos a partir dos quais  é feita a primeira 

classificação dos dados. As categorias elaboradas inicialmente, pela sua amplitude e 

flexibilidade, permitiram abranger grande parte dos dados coletados considerando-

as suficientes e sem a necessidade da criação de novas categorias que pode 

ocorrer nesta técnica de análise de dados. 

A classificação e a organização dos dados coletados preparou a fase mais 

complexa da análise, pois houve a necessidade do pesquisador retomar os seus 

registros para apresentar os dados de forma clara e coerente. Para isso, teve que 

rever suas ideias iniciais e reavaliá-las.  

Vale lembrar que a categorização por si mesma, não esgota a análise. 

Nesse momento foi necessário que o pesquisador ultrapassasse a mera descrição, 

tentando estabelecer relações que possibilitem a proposição de novas explicações e 

interpretações. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo da pesquisa qualitativa. Não requer, de forma direta, o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte primária para a coleta de dados, 

na qual o pesquisador é o instrumento-chave desse procedimento, que elege o 
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processo e seu significado como focos principais de abordagem (MARCONI; 

LAKATOS, 1985). 

Ludke e André (1986) destacam em seus estudos as características de 

casos naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano aberto e flexível, que 

focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

4.2 O lócus da Pesquisa 

O campo de pesquisa mais promissor do professor é seu ambiente de 

atuação. A universidade Federal do Amazonas foi criada em janeiro de 1909 com o 

nome de Escola Universitária Livre de Manáos, tornando-se a “primeira universidade 

brasileira” (BRITO, 2009). 

Posteriormente, passou a se chamar Universidade de Manáos, em junho de 

1913. Em 1962, foi nomeada como Universidade do Amazonas pelo presidente João 

Goulart, por meio da Lei 4.069, em 12 de junho de 1962. Por disposição da Lei 

10.468 de 20 de junho de 2002, a Universidade do Amazonas recebeu a 

denominação de Universidade Federal do Amazonas (UFAM), tendo como autor do 

projeto o então Senador José Bernado Cabral.  

Atualmente a Universidade Federal do Amazonas está constituída por 19 

unidades de ensino, entre institutos, faculdades e uma escola universitária. 

Realizava atividades relacionadas ao ensino em vários municípios do Estado, 

Porém, foi por meio por meio de convênios firmados com a rede estadual e 

municipal de ensino em 1997, que foi criado o polo em Humaitá – AM, quando 

trouxe para o município os cursos modulares para a formação de professores da 

educação básica e seus primeiros cursos foram os de Licenciatura em Matemática e 

Letras, em seguida, os cursos de Licenciatura em Geografia, Pedagogia, Ciências 

Biológicas e Ciências Agrárias. 

Em 2005, no município de Humaitá-AM, foi criado o Campus Universitário do 

Polo Vale do Rio Madeira, com o atendimento aos municípios de Apuí, Borba, 

Manicoré e Novo Aripuanã. Em seguida foi criada a Unidade Acadêmica 

Permanente de Humaitá, por meio da resolução nº 28/2005/CONSUNI. Em 2006, 

por meio da Resolução nº 028/2006/CONSUNI, a Unidade Acadêmica de Humaitá 

foi denominada de Instituto de Agricultura e Ambiente - IAA. Em 2009, o nome do 

Instituto de Agricultura e Ambiente sofreu novamente alteração, por se tratar de um 
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instituto também educacional, por meio da Resolução nº 011/2009/CONSAD foi 

denominado Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA.  

O Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente- IEAA/UFAM funciona no 

período diurno, é composto por 73 professores concursados que atendem os 06 

(seis) cursos de graduação. 

Os cursos existentes no IEAA foram criados pela Resolução do CONSUNI nº 

029/2005/2005, que são o Curso de Licenciatura em Pedagogia nº 030/2005; três 

cursos com licenciatura dupla, o Curso de Letras - Língua e Literatura Portuguesa e 

Língua e Literatura Inglesa nº 031/2005; Curso de Ciências Biológicas: 

Biologia/Química nº 032/2005; Curso de Ciências: Matemática/ Física  nº 033/2005; 

e dois cursos de Bacharel, o Curso de Engenharia Ambiental, nº 034/2005; e o 

Curso de  em Agronomia, nº 035/2005. 

As TIC disponibilizadas para a comunidade acadêmica do IEAA, estudantes, 

professores e administrativos do IEAA, concentram-se no laboratório de Informática 

que segundo o técnico do laboratório, são apenas 25 (vinte e cinco) computadores 

conectados à internet, com sinal considerado muito lento pelos usuários, pois a 

velocidade é de apenas 1Mbps. O atendimento se dá no período matutino e 

vespertino, tendo em vista que as atividades acadêmicas do IEAA são diurnas. No 

primeiro semestre de 20012, o laboratório de informática está reservado para os 

estudantes que estão cursando a disciplina de Informática Básica que geralmente é 

ofertada em período de férias. Porém, o laboratório, também é disponível para os 

cursos de Extensão e aplicação de projetos e para os estudantes que necessitam de 

aulas de informática.De acordo com o técnico de informática, precisaria de mais 25 

(vinte e cinco) computadores, mais banda disponível para rodar os aplicativos mais 

sofisticados e outros equipamentos além de computadores, como quadros digitais 

(touchpad), dentre outros, pois o espaço físico é satisfatório e compreenderia outras 

TIC mais avançadas.  

Há também outro laboratório de informática que faz parte do Programa de 

Inclusão Digital do Governo Federal denominado Governo Eletrônico - Serviço de 

Atendimento ao Cidadão (GSAC), aberto à comunidade em geral e seria para 

disponibilizar a esta comunidade 23 máquinas de computadores conectados à 

internet, porém, 05 máquinas estão com problemas técnicos e 04  estão destinados 

a outros setores do IEA, ficando apenas 11 computadores disponibilizados ao 
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cidadão cadastrado no programa. Cabe apresentar que o cadastro é realizado a 

qualquer dia e horário letivo do IEAA.  

Vale apresentar as TIC que o IEAA dispõe para o atendimento dos 

professores formadores como 08 datashow, 03 notebook, mas apenas 02 

funcionam, 01 microfone, 01caixa de som, 01 impressora a tinta e 01 telefone fixo a 

disposição dos professores para prepararem e ministrarem suas aulas. 

Com relação a quantidade destes equipamentos tecnológicos dispostos aos 

professores é notório que é insuficiente, de acordo com o técnico do setor de 

distribuição de equipamentos, precisaria de mais 12 datashow, mais 13 notebook, 

mais 11 microfones, mais 5 caixas de som (uma para cada curso), pois somente o 

curso de pedagogia conta com 5 turmas e a mesma quantidade de turmas têm os 

outros cursos. 

4.3 Os sujeitos da pesquisa 

O Colegiado do curso de Pedagogia é composto por 18 (dezoito) 

professores concursados, 04 (quatro) do sexo masculino, 01 (um) com formação em 

Pedagogia, 01 (um) em Sociologia e 02 (dois) em filosofia, todos com título de 

Mestres e dois cursando o doutorado.   

As 14 professoras apresentam formação em Pedagogia, Psicologia e 

sociologia, e atuam na área de Psicologia Geral, História da Educação e Introdução 

à Educação, Metodologia de ensino, estudo e Pesquisa, de Introdução ao ensino, 

Metodologia de Educação de Jovens e adultos/ alfabetização, Educação Infantil, 

Gestão Organizacional e Educacional, Políticas Públicas, Didática e Currículo, 

Introdução à Filosofia e da Educação, Introdução à sociologia, Antropologia, 

Sociologia da educação/ cultura afro-brasileira e indígena, conforme a figura abaixo:  

 

Quadro 1- O colegiado do curso de Pedagogia do IEAA/UFAM. 

AREA      DE 

FORMAÇÃO 

AREA DE ATUAÇÃO GÊNERO 

Pedagogia Psicologia Geral/ Educação/aprendizagem Masculino 

 

Psicologia Psicologia Geral/ Educação/Aprendizagem Feminino 

Pedagogia História da educação e Introdução a Educação Feminino 

Pedagogia História da educação e Introdução a Educação Feminino 

Pedagogia Metodologia do ensino, estudo e pesquisa Feminino 

Pedagogia Metodologia do ensino, estudo e pesquisa Feminino 
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Pedagogia Metodologia do ensino, estudo e pesquisa Feminino 

Pedagogia Metodologia do ensino Feminino 

Pedagogia Educação de Jovens e Adultos/Alfabetização. Feminino 

Pedagogia Educação Infantil Feminino 

Pedagogia Gestão Organizacional/Educacional Feminino 

Pedagogia  Políticas Públicas Feminino 

Pedagogia Didática e Currículo Feminino 

Filosofia Introdução a Filosofia/ e da Educação Masculino 

Filosofia Introdução a Filosofia/ e da Educação Masculino 

Sociologia Introdução a Sociologia/Antropologia 

Sociologia da Educação/Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena 

Feminino 

Sociologia Introdução a Sociologia/Antropologia 

Sociologia da Educação/Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena 

Feminino 

Sociologia Introdução a Sociologia/Antropologia 

Sociologia da Educação/Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena 

Masculino 

Fonte: Elaborado pela autora. 

As 14 professoras que compõem o colegiado de Pedagogia, 01 (uma) é 

Doutora, 04 (quatro) estão cursando o doutorado, 05 tem a titulação de mestrado, 02 

(duas) estão cursando o Mestrado, e uma com especialização. 

Convém apresentar que dos 18 professores que constituem o colegiado do 

curso de Pedagogia, apenas 04 professores são moradores do município, 06 vieram 

de outras cidades, mas do mesmo estado, e os 08 professores vieram de outras 

regiões tais como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Bahia e por tanto 

desconhecem a cultura amazonense. O tempo de exercício do magistério no ensino 

superior varia entre 02 a 15 anos, estes são o público alvo da presente pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa sessão, apresentar-se-á a análise do conjunto de dados coletado no 

campo da pesquisa, os quais permitiram a apreensão da utilização da TIC na prática 

pedagógica e da relação entre o uso das TIC e as concepções pedagógicas dos 

professores do curso de Pedagogia do IEAA/UFAM.  

5.1 A utilização das TIC pelos professores  

Com desenvolvimento tecnológico que a sociedade contemporânea 

experimenta, emergem novos paradigmas educacionais que contemplam o uso das 

TIC nos ambientes educacionais. Em relação a esse aspecto, esta pesquisa 

fundamenta-se no pressuposto de Moran (2005, p.1), ao afirmar que “As 

tecnologias, outrora restrita somente às aulas de informática, passam a fazer parte 

do cotidiano de alunos e professores”.  

Nesse sentido, as TIC precisam ser compreendidas, incorporadas e 

utilizadas pedagogicamente no âmbito educacional. É com essa compreensão que 

se faz necessário ao professor formador conceberem-nas, e as utilizarem, em sua 

prática docente. Todavia, torna-se necessário uma reflexão acerca da maneira, e do 

objetivo, de sua utilização. 

Essa preocupação é ressaltada por Freire (2001) ao fazer uma analogia em 

relação ao trabalho do professor e do cozinheiro, que para ser um bom profissional 

necessita conhecer bem as técnicas de cozinhar, precisa saber para quem cozinha, 

por que cozinha, em que sociedade cozinha, contra quem, e a favor de quem, 

cozinha. Assim também pode ser analisada a questão do planejamento docente em 

relação ao uso das TIC no âmbito educacional, pois, caso contrário, estará fazendo 

uso das novas TIC em sala de aula, mas com um paradigma tradicional de ensino 

descontextualizado com a realidade sócio-educacional. 

Nessa perspectiva, a pesquisa orientou-se pelos seguintes 

questionamentos: Quais as TIC utilizadas na prática pedagógica dos professores? 

Quais as concepções didático-pedagógicas norteadoras dos professores do curso 

de Pedagogia do IEAA-UFAM? Qual a relação do uso das TIC na prática dos 

professores do curso de Pedagogia do IEAA e suas concepções pedagógicas? 
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Para realização do plano de análise, optou-se em trabalhar com a análise 

temática, procedimento que permitiu a realização de uma leitura crítica e 

organizacional do material coletado no campo da pesquisa.  

A análise temática para Minayo (2007, p.135) é uma das possibilidades de 

análise de dados e afirma que “A noção de tema está ligada a uma afirmação a 

respeito de um determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser 

graficamente apresentado por meio de uma palavra, de uma frase, de um resumo”. 

Nessa pesquisa, os temas estão expressos pelos subtítulos que compõem 

as sessões desta análise, assim sendo: A utilização das TIC pelos professores do 

curso de Pedagogia e, a relação entre o uso das TIC e a concepção pedagógica dos 

professores. Esses subtítulos surgiram em decorrência do problema da pesquisa e 

dos objetivos a serem alcançados.  

 Figura 1 - As TIC mais conhecidas pelos professores do curso de 

Pedagogia do IEAA/UFAM 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados coletados evidenciaram que todos os professores8 formadores têm 

conhecimento, embora que empírico, sobre algumas TIC, cuja mais citadas, foram a 

internet, em primeiro lugar, seguida do computador. Vale lembrar que os 

participantes da pesquisa citaram mais de uma tecnologia, dentre elas, a TV, o 

                                                 
8
 Dos 18 professores efetivos que compõem o colegiado de Pedagogia, somente 10 aceitaram participar da 

pesquisa, foram denominados de P1, P2,... P10 para preservar o anonimato de cada um. 
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rádio, o aparelho de DVD, CD-Rom, projetores, telefone (fixo e celular), antena 

parabólica, MPs, microsysten, Iphone, vídeo, leitores digitais, quadro magnético, 

cinematografia, multimídia, pendrive, softwares educacionais, e slides. 

O computador e a telemática9 pode contribuir para a ampliação do espaço 

da sala de aula, vencer a barreira do tempo e simultaneamente ampliar a 

possibilidade de comunicação. Todavia, Altoé (2001), ressalta que apesar de 

considerar toda a sua relevância na educação, o computador deve ser acatado 

como uma ferramenta de complementação, de aperfeiçoamento, e de possível 

mudança na qualidade do ensino. 

Ao analisar a relevância do computador na educação Valente (1999), 

destaca que as diferentes modalidades de uso do computador na educação vão 

continuar existindo, por isso, antes das discussões sobre qual a melhor forma de 

utilizar o computador no processo de ensino, é necessário compreender que cada 

uma das modalidades de utilização apresenta vantagens e desvantagens, cabendo 

ao professor formador verificar em que momento, e com que finalidade, utilizá-lo. 

A internet está na mesma situação de utilização do computador, de acordo 

com Moran (2000), a internet está como a mídia mais promissora desde a 

implantação da TV. Trata-se de um veículo aberto, descentralizado, no qual cada 

usuário pode escrever (digitar) o que quiser conversar com quem desejar, a 

qualquer hora e de qualquer lugar. Entretanto, o autor chama a atenção para o 

procedimento do professor formador diante desse recurso tecnológico: 

A internet será ótima para professores inquietos, atentos às 
novidades, que desejam atualizar-se, comunicar-se mais. Mas ela 
será um tormento para o professor que se acostumou a dar aula 
sempre da mesma forma, que fala o tempo todo na aula, que impõe 
um único tipo de avaliação. Esse professor, provavelmente achará a 
internet muito complicada - há demasiada informação disponível - ou 
talvez pior, irá procurar roteiros de aulas prontos - e já existem 
muitos - e os copiará literalmente, para aplicá-los mecanicamente na 
sala de aula (MORAN, 2000, p.20). 

No que tange ao trabalho docente, a internet pode ajudar o professor a 

preparar melhor sua aula, pois as formas de pesquisar se ampliam, podendo ser 

individual ou em grupo, durante a aula, ou em outro momento, como atividade 

obrigatória ou livre. Essas alternativas de atividades podem acontecer também no 

processo de avaliação, bem como no ato de planejar o seu fazer pedagógico.  

                                                 
9
 Telemática: comunicação à distância, utilizando os recursos informáticos.  
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Figura 2 – As TIC usadas no planejamento pelos professores do curso de Pedagogia 

do IEAA/UFAM 
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 Fonte: Elaborado pela autora. 

Com relação à utilização das TIC no planejamento das aulas, e na prática 

pedagógica dos professores entrevistados, constatou-se que as tecnologias da 

informática (computador, internet, softwares), por serem as mais conhecidas, são 

também as mais utilizadas. No universo de 10 (dez) professores formadores que 

compõem esta pesquisa, 07 (sete) apontaram o computador e a internet como as 

TIC mais utilizadas em sua prática pedagógica.  

Quando se fala em TIC, pensa-se logo em computador e internet, como ficou 

demonstrado na figura 1, todavia, outras tecnologias como os livros, quadro branco 

e pincel, também foram citados como as TIC utilizadas na prática pedagógica dos 

participantes. Nesse sentido, Paiva (2008), afirma que em se tratando de educação, 

qualquer meio de comunicação que completa a ação do professor é considerada 

uma ferramenta tecnológica na busca da qualidade do processo de ensino, seja ela 

nova ou não. 

Observando as figuras 2 e 3 percebe-se que as TIC citadas no planejamento 

não são citadas com mesma frequência na prática pedagógica dos professores.  
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Figura 3 - As TIC utilizadas na prática pedagógica pelos professores do 

curso de Pedagogia do IEAA/UFAM 
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Fonte: elaborada pela autora. 

Diante das figuras 2 e 3 é possível observar as intenções de uso das TIC 

expressas nos planejamentos e as de fato utilizadas pelos professores. Essa prática 

vem produzindo uma falta de sentido e descrença no planejamento, fazendo-se 

necessário, uma reflexão: Por que e para que planejar10, se o que se planeja nem 

sempre acontece de fato? 

A falta de sentido e de clareza daquilo que se faz na prática docente, 

Vasconcelos (2000), a caracteriza como alienação do fazer pedagógico, trazendo 

consigo o desgaste, o desânimo e a descrença na educação, haja vista, que 

impossibilita o professor a realizar um trabalho significativo e transformador.  

Para minimizar a distância entre o planejar e o executar, além do professor 

se colocar como sujeito do processo educativo, em uma perspectiva de 

transformação e participação, Padilha propõe que:  

É necessário resgatar a dimensão pedagógica do planejamento 
como uma atividade que propicia a aglutinação em torno da escola, 
dos diferentes segmentos escolares e extraescolares, superando a 
prática taylorista de planejamento, segundo o qual quem planeja não 
executa, quem decide não faz e quem faz não decide (PADILHA, 
2002, p.58). 

                                                 
10

 MENENGOLA, M; SANT’ANNA, I. M. Por que planejar? Como Planejar? 15 ed. Petrópolis: vozes, 1991. 
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De acordo com as respostas dos professores entrevistados, a causa da 

distância entre o uso das TIC no planejamento das aulas e sua utilização na sala de 

aula, é em razão da precária estrutura físico-estrutural e de equipamentos 

tecnológicos no ambiente educacional.  

Pois ao serem questionados se enfrentam alguma dificuldade para a 

utilização das TIC em sua prática pedagógica, verificou-se que 4 (quatro) dos 

participantes relataram que sim, 4(quatro) relataram que não tem dificuldades, dos 

outros 2(dois) participantes: 1(um) não as utiliza, e o outro não respondeu essa 

questão. 

Vale destacar, que as dificuldades apresentadas na fala11 dos participantes 

não consistem na habilidade em manipular os equipamentos, mas sim na falta de 

acesso e infraestrutura precária presente na Instituição de trabalho: 

P1 “Quantidade insuficiente”. 
P2 “Equipamentos defasados e sucateados, e dificuldade no acesso”. 
P3 “Falta de estrutura instalada na universidade para utilização das TIC [...] 

com qualidade”. 
P4 “falta de acesso à internet nas salas de aula”. 

 

Diante do exposto, convém ressaltar, a preocupação de Freire (1996) ao 

afirmar que é preciso mudar as instituições de ensino completamente, adaptando-as 

às necessidades atuais. Para isso, não é necessário soterrá-las, mas refazê-las 

radicalmente, pois no modelo que ainda estão sempre haverá um descompasso 

entre sociedade e instituições de ensino.  

Um dos desafios atuais na formação profissional em educação consiste em 

saber como preparar o (futuro) professor a utilizar as TIC em seu trabalho docente, 

se nem sempre os professores formadores as utilizam, ou não possuem as 

condições favoráveis de utilizá-las. Como enfrentar esse desafio posto no cotidiano 

desta instituição de ensino superior? 

Este questionamento traz uma alerta para os professores formadores, pois 

preparar professores apenas com o uso das tecnologias convencionais, torna-se 

mais difícil prepará-los para utilização das novas TIC. Nessa perspectiva esta 

reflexão comunga-se com a idéia de Mercado (1999, p.90), quando afirma que “é 

preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem no local de 

trabalho”. 
                                                 
11

 As falas dos participantes estão em itálicos para distingui-las das citações bibliográficas. 
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Com relação à importância do uso das TIC na prática pedagógica, 8 (oito) 

dos professores reconhecem as suas contribuições no contexto educacional, 01 

(um) não as utilizam e o outro não respondeu essa questão.  

É possível observar na fala dos professores participantes as várias razões e 

finalidades da utilização das TIC em suas práticas pedagógicas: 

 

P1. “[...] facilita, inova, motiva, dinamiza a prática pedagógica”. 

P2. “[...] dinamiza as aulas, facilita o processo de ensino e aprendizagem e 

conecta o aluno com o mundo exterior”. 

P3. “[...] a pesquisa em geral requer muitos estudos e leituras de artigos 

científicos que podem ser acessados com o auxílio da internet”. 

P4. “[...] promovem maior conhecimento, interatividade e dinamismo em sala 

de aula”. 

P5. “[...] essas ferramentas não substituem o professor, mas o ajuda na 

construção de um diálogo mais aproximado com a nossa realidade social vivida 

pelos educandos”. 

P6. “[...] como professora, não posso ficar alheia a esses recursos”. 

P7. Não respondeu essa questão. 

P8. “[...] seu uso não se encerra em si mesma. Saber como utilizá-la é mais 

importante do que usar simplesmente para ter um diferencial em sala de aula”. 

P9. “[...] as aulas tornam-se dinâmicas”. 

P10. “[...] preparo as aulas, seleciono atividades e metodologias que possam 

ser trabalhadas com as TIC, percebo que as aulas ficam mais dinâmicas, os alunos 

participam [...]”. 

 

Todavia, não basta que os professores reconheçam as contribuições das 

TIC em sua prática pedagógica, é necessário também, condições para que as 

instituições de ensino superior avancem no sentido de promover uma formação 

docente de qualidade, na qual as TIC contribuam com o processo ensino-

aprendizagem. 

Vale ressaltar que a utilização das TIC na prática pedagógica dos 

professores formadores não garantirá por si só a aprendizagem dos estudantes 

(futuros professores).  
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A utilização das TIC necessita estar acompanhada de uma concepção de 

formação de professor que atenda as necessidades atuais da sociedade bem como 

a dos seus estudantes. 

5.2 As concepções pedagógicas dos professores 

A formação de professores do ensino superior é uma temática que vem 

sendo considerada complexa e urgente dentro dos debates educacionais. Complexa 

por revelar tensões entre perspectivas teórico-metodológicas, que procuram 

contribuir para a (re) formulação de uma política de formação docente que vá além 

da capacitação e da atualização. Urgente, em virtude do acelerado desenvolvimento 

social, o qual indica, ou precisa indicar, a necessidade de diálogo com as 

concepções pedagógicas, a fim de que o professor se assuma como interlocutor 

privilegiado e, portanto, sujeito de transformação.  

Como recorte da temática, discutir-se-á o uso das TIC na prática 

pedagógica, relacionando-as com as concepções pedagógicas assumidas pelos 

professores do curso de Pedagogia do IEAA-UFAM, no município de Humaitá-AM. 

Discutir saberes e práticas pedagógicas é uma tarefa complexa, tendo em 

vista que há diferentes conceitos e particularidades, dependendo de seu escopo 

teórico. Sobre esses saberes Pimenta e Anastasiou (2005) afirmam que às vezes 

um se sobrepõe ao outro, em decorrência do status e poder que adquirem na 

academia, e também de acordo com cada momento histórico.  

Houve época em que os saberes pedagógicos predominavam nas 

instituições de ensino, depois passaram a predominar os saberes psicológicos, 

época esta em que as técnicas de ensinar ganharam destaque. E hoje, que saberes 

e práticas pedagógicas prevalecem?  

Nessa perspectiva, vale ressaltar, que a análise sobre as concepções 

pedagógicas não tem como objetivo buscar um campo consensual ou, sobrepô-las 

uma a outra, mas proporcionar reflexões ante a sociedade que ora se vivencia. 

O professor exerce suas atividades com base em concepções que 

conduzem, de forma consciente, ou inconsciente, a sua forma de ensinar e 

aprender, de planejar e avaliar. Nessas atividades estão presentes idéias, 

convicções e valores individuais, os quais lhe implicam um comprometimento. 

Brasileiro (2009) corrobora ao afirmar que assumir uma prática pedagógica 

universitária crítica implica recusar-se a aceitar como princípio que o conhecimento e 
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a instituição educativa são neutros, e que, portanto, os professores devam ter uma 

atitude neutra. 

Os professores precisam compreender que não houve, e não haverá 

nenhuma prática neutra. Por isso, na formação de professores, “o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p.39). 

Ao serem questionados sobre qual concepção pedagógica, proposta por 

Libâneo (1990), que mais se identificam 07 (sete) afirmaram que trabalham com 

base na concepção pedagógica crítico-social dos conteúdos, 02 (dois) afirmaram a 

concepção libertadora e, apenas 01 não respondeu esta questão. 

 A ausência desta resposta pode sinalizar que talvez o docente desconheça, 

ou não tenha clareza, da concepção que orienta a sua prática pedagógica. Também 

merece uma reflexão, tendo em vista que a docência é marcada pela 

intencionalidade do ato educativo, assim os professores precisam apreender como a 

educação é compreendida, teorizada e praticada nas universidades. 

Para esse entendimento, os docentes devem compreender que suas 

práticas são perpassadas por concepções pedagógicas, conscientes ou 

inconscientes, mas que fundamentam e direcionam a sua prática pedagógica no 

interior da universidade.  

É interessante observar como a clareza de uma concepção pedagógica, 

definida e assumida pelo professor, implica-lhe em um comprometimento com suas 

ideologias. As suas práticas, nos diversos momentos do seu fazer pedagógico, são 

interligadas, em uma interação constante.  

Esses procedimentos puderam ser confirmados, por meio das respostas dos 

professores, e por esse motivo, em vários momentos da análise dos dados, as 

respostas dos professores entrevistados foram mantidas na íntegra, em vez da fala 

da pesquisadora, com o intuito de aproveitar o sentido completo das respostas.  

No que tange a concepção filosófica de educação, todos os entrevistados 

declararam que a educação reproduz as ideologias da classe dominante, assim 

como possibilita a transformação da sociedade. 

 Nessa perspectiva, Luckesi (1994, p.50) afirma que “ela poderá ser 

reprodutora, mas não necessariamente, [...]. Poderá estar, pois, a serviço de um 

projeto de libertação das maiorias dentro da sociedade”. As duas opções evidenciam 

concepções filosóficas de educação distintas: reprodutora e transformadora.  
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Entender a educação enquanto reprodutora das desigualdades sociais, 

apontá-las e criticá-las não é o bastante, necessita de atitudes e compromisso, mas 

denota a escolha, mesmo que inconsciente, por manter essa reprodução. 

A educação sistemática por ser um campo em que se travam muitos 

embates há também professores que assumem o compromisso com a 

transformação da sociedade. Para estes não é possível aceitar passivamente que 

muitos estudantes sejam excluídos e marginalizados. A luta e a opção por uma 

educação libertadora e transformadora evidenciam que os professores sentem-se 

também corresponsáveis pela melhoria na vida das pessoas. 

Desse modo, além dos professores trabalharem com os conteúdos de 

ensino precisam, também, formar cidadãos críticos, participativos e solidários, 

emergindo do compromisso social da universidade com a sociedade. 

Com intuito de identificar com clareza a concepção pedagógica dos 

professores, a análise focalizou também as seguintes questões: relação professor-

aluno, professor-conteúdos de ensino, professor-planejamento e professor-

avaliação. 

Foi possível perceber, por meio das falas dos participantes, que há uma 

coerência entre a concepção pedagógica (Libertadora e Crítico-social dos 

conteúdos) e a relação professor-aluno qual se identificaram.  

Na relação educativa, de acordo com Freire (1996), não há docência sem 

discência, e esta precisa estar fundamentada na rigorosidade metódica, na 

pesquisa, respeito, criticidade, estética e ética, corporeificação das palavras pelo 

exemplo, risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação, 

reflexão crítica sobre a prática e reconhecimento, e a assunção da identidade 

cultural.  

Alguns destes aspectos foram destacados pelos professores ao 

descreverem como está a sua relação professor-aluno: 

P1. “Relação dialógica”. 

 P2. “Relação onde possa facilitar o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, sendo uma relação de reciprocidade na busca de um objetivo 

comum”. 

 P3. “Os estudantes precisam desejar estudar e terem nos professores 

tutores e orientadores, considerando que a universidade exige autonomia 

intelectual”. 
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P4 e P5. “Respeito mútuo”.  

P.10 “Respeito, humildade e tolerância”.  

No que tange a relação professor-aluno, a resposta do P5 está de acordo 

com Freire (1996), pois, é preciso criar possibilidades para a sua própria produção e 

construção em face do mundo e dos fatos devem ser uma relação crítica. Por isso 

há necessidade de manter-se sempre alerta, pois os conteúdos ao mesmo tempo 

em que transforma o status quo, também pode mantê-lo, ao mesmo tempo em que o 

conhecimento liberta, pode também aprisionar. 

A relação professor-planejamento, de acordo com os professores 

entrevistados, deveria ser um momento participativo, no qual os estudantes também 

participassem. A organização da educação escolar necessita obrigatoriamente de 

planejamento nos diversos níveis. No processo de ensino o planejamento é 

essencial para a orientação do trabalho do professor.  

Essa perspectiva amplia a visão de planejamento, antes centrada no 

individualismo, sem a participação dos alunos, que não os considera capazes de 

tomarem decisões. Menengola & Sant’ana (1991) afirmam que o planejamento 

participativo surge da necessidade de um grupo devido as suas urgências, 

problemas e objetivos.  

Desse modo, no planejamento as prioridades do ensino precisam ser claras 

e concisas, em que os conteúdos devem estar em consonância com os objetivos. 

Isto não significa dizer que estes conteúdos cristalizam-se como verdades absolutas, 

que devem ser transmitidos aos alunos, mas como um passo inicial para se assumir 

uma educação libertadora.  

De acordo com Libâneo (1990), esses pressupostos têm como base a 

concepção pedagógica libertadora, inspirada no Brasil por Paulo Freire, na segunda 

metade da década de 1970. 

 Ao relacionar o uso das TIC com concepção pedagógica dos professores, 

percebeu-se que houve respostas que não apresentaram precisão com a concepção 

pedagógica identificada, ainda que derivadas da mesma corrente pedagógica, 

progressista.  

Os professores que declararam que sua prática pedagógica esta 

fundamentada na concepção pedagógica crítico-social dos conteúdos, em seus 

relatos, revelaram-se seguidores da concepção pedagógica libertadora. E, quando 

se perguntou sobre o uso das TIC, revelaram-se tais relações:  
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P1. “conflituosa”; 

P2. “precisam fazer parte do trabalho diário do professor”;  

P3. “os professores fazem o que podem, mas a universidade precisa ofertar 

condições [...]”,  

P4. “pode ser melhorada, se a instituição melhorar sua estrutura para a 

democratização de acesso”,  

P5. “acessível no acesso”  

P6. “desejo e conhecimento de aprender a como utilizar”  

P7. “precisa melhorar”. 

Com relação a essa desarmonia, Libâneo (1985) afirma que uma boa parte 

dos professores baseia a sua prática em prescrições pedagógicas que viraram 

senso comum, foram incorporadas pela escola ou transmitidas pelos colegas, e 

assim, não apresentam uma concepção pedagógica clara e definida. 

Araújo (2005, p.23) corrobora com esta afirmação quando diz que a prática 

pedagógica que se orienta por meio de uma concepção pedagógica progressista 

“exige que o professor preze, [...] a construção do conhecimento, que instiga o aluno 

a refletir e compreender, conforme acessam e armazenam as informações na 

internet”.  

A partir destas análises, apresentar-se-á algumas considerações que 

poderão servir para futuras pesquisas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

Esta sessão apresenta algumas considerações que foram elaboradas a 

partir dos referenciais teóricos da presente pesquisa, e com a realização da 

pesquisa, bem como, apresenta recomendações para futuros trabalhos, tendo em 

vista que uma pesquisa por si só nunca é suficiente.  

Com o avanço do desenvolvimento tecnológico que a sociedade 

contemporânea experimenta as TIC, no contexto educacional, traz inúmeras 

possibilidades para o professor formador. As TIC provocaram mudanças 

significativas na educação, possibilitando a mediação entre o professor, o estudante 

e o conteúdo. Todavia, não basta apenas a utilização das TIC, é imprescindível que 

sua compreensão e utilização, neste contexto, seja pedagógica e criticamente 

analisadas, para que os novos padrões de ensino não possam ser concebidos como 

únicos válidos. 

Nesse sentido, faz-se necessário retomar aos interesses iniciais para essa 

pesquisa, que foi analisar a relação entre o uso das TIC na prática docente e a 

concepção pedagógica dos professores do curso de Pedagogia do IEAA-UFAM, no 

município de Humaitá-AM. 

Ao identificar as TIC utilizadas na prática pedagógica dos professores do 

IEAA-UFAM do município de Humaitá, foi possível observar que seu uso não se 

restringe ao computador, internet, uso do PowerPoint, elas (TIC) são muito mais 

abrangentes.  

Outro objetivo a ser alcançado foi descrever as concepções pedagógicas 

dos professores do curso de Pedagogia do IEAA-UFAM, e, de acordo com as falas 

dos entrevistados, suas concepções pedagógicas se aproximam da concepção 

pedagógica libertadora e da crítico-social dos conteúdos. Essas concepções 

pedagógicas são decorrentes da pedagogia progressista que concebe a educação 

como um processo de humanização dos homens inseridos no contexto de suas 

relações sociais, tendo como objetivo a emancipação humana.  

Sabemos que a emancipação não pode ser alcançada em um passe de 

mágica, nem a educação sozinha transformará a sociedade, apenas a educação e 

uma coadjuvante da prática social, podendo, portanto, manter as relações sociais 
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existentes como naturais, ou superar essas relações com vista a um projeto de 

transformação da sociedade. 

Todavia, é imprescindível que o professor formador tenha sua prática 

pedagógica fundamentada conscientemente em uma concepção de homem, de 

sociedade e de educação em que acredita. Pois agir de modo intencional significa 

agir em função de alcançar objetivos definidos. Por isso, há que se refletir sobre os 

desafios educacionais que enfrentamos com relação ao uso das TIC, para 

chegarmos aos objetivos educacionais, partindo de uma compreensão mais ampla 

da realidade do homem, de acordo com Saviani (2009, p.61), “quanto mais 

adequado for o conhecimento da realidade, tanto mais adequados serão os meios 

que dispomos para agir sobre ela”. 

A relação entre o uso das TIC na prática pedagógica dos professores do 

curso de Pedagogia do IEAA-UFAM e suas concepções pedagógicas, enquadra-se 

no primeiro estágio apresentado por Paiva (2008), o estágio da desconfiança ou da 

rejeição pela falta de conhecimento, apesar de suas concepções pedagógicas 

apresentarem-se com base em uma Pedagogia Progressista (seja na concepção 

pedagógica libertadora, seja na concepção crítico-social dos conteúdos).  

Vale ressaltar que as relações com as TIC avançam para o segundo estágio, 

o processo de aceitabilidade, na medida em que haja condições favoráveis para seu 

acesso.  

Não se pode discutir o lugar em que as TIC ocupam na formação do 

professor olhando apenas para as TIC, em outras palavras, não se pode discutir a 

relação entre o uso das TIC na prática pedagógica dos professores do curso de 

Pedagogia do IEAA-UFAM e suas concepções pedagógicas, sem refletir sobre os 

desafios que se apresentam, sem considerar o contexto histórico-cultural em que 

estão inseridas ou que se pretende inseri-las.  

Merece destacar, que não é somente o uso das TIC que garantirá uma 

educação de qualidade, elas representam apenas um passo para o caminho da 

transformação dos modelos clássicos do ensino-aprendizagem. 

Mesmo não sendo o foco da pesquisa, faz-se necessário explicitar algumas 

razões e alguns desafios citados pelos professores formadores entrevistados que 

caracterizou o estágio de rejeição no processo de aceitabilidade das TIC na 

educação: O uso das TIC no contexto educacional, apesar de estar prescrito em leis, 

ainda não acontece de fato; o conceito de TIC, não é somente o computador e a 



103 

 

internet que são consideradas TIC, elas são utilizadas de acordo com a realidade 

local, a estrutura (física, pessoal e tecnológica) da instituição precisa oferecer 

condições favoráveis ao uso e acesso as TIC; e o contexto cultural e social dos 

estudantes precisa ser considerado, esses são alguns dos fatores que influenciam o 

uso e o não uso das TIC na prática pedagógica dos professores formadores do 

IEAA/UFAM. 

Para que as mudanças desejadas possam acontecer é necessário um amplo 

acesso às TIC, não somente nas instituições de ensino, mas na sociedade em geral, 

haja vista que, por mais disseminada que estejam ainda há contextos que não 

possuem esta acessibilidade.  

Um amplo acesso às TIC é uma das condições necessárias para criar uma 

nova relação, que não seja mais de rejeição ou desconfiança, mas de interação na 

busca da construção do conhecimento.  

Ao término deste estudo, a fundamentação teórica e a própria pesquisa 

expandiu a visão da pesquisadora sobre as questões relacionadas às TIC na 

educação, bem como despertou alguns interesses os quais foram classificados 

como recomendações para futuros trabalhos: 

1) Investigar a relação estudantes e TIC no contexto Amazônico; 

2) Analisar o uso das TIC nos currículo dos cursos de licenciatura do IEAA; 

3) Investigar a relação dos estudantes e das TIC no contexto Amazônico; 

4) Investigar o uso das TIC nos anos iniciais do ensino fundamental; 

5) Analisar as políticas públicas do ensino superior para o uso das TIC.  
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO DOCENTE 
MESTRANDA: SIMÔNE DE OLIVEIRA ALENCAR 

 
QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES DO COLEGIADO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DO IEAA 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Este questionário tem como objetivo diagnosticar a relação entre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação na prática docente e a concepção 

pedagógica assumida pelos professores do curso de Pedagogia do Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente- IEAA, da Universidade Federal do Amazonas, do 

município de Humaitá-AM. 

O presente instrumento de pesquisa é parte integrante do trabalho: “A relação entre 

as concepções pedagógicas do professor e o uso das TIC: Um olhar no curso de 

Pedagogia da UFAM em Humaitá-AM”, da aluna Simône de Oliveira Alencar, do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação - Mestrado Acadêmico em 

Educação. 

  
QUESTÕES 

 
1. Quais as TIC que você conhece? 

2. Quais as TIC você utiliza no planejamento de suas aulas e na sua prática 

pedagógica? Especifique-as. 

3. Quais as TIC que você utiliza com maior freqüência em sua prática docente? 

Por quê? 

4. Como você as utiliza? 

5. Quais as TIC que você não utiliza em sua prática pedagógica? Por quê? 

6. Que outras TIC você gostaria de utilizar? 

7. Você enfrenta alguma dificuldade para utilização das TIC? Quais? 

8. Você considera importante o uso das TIC em sua prática pedagógica? 

Justifique sua resposta. 

9. Como você observa a relação professor e TIC? E como deveria ser? 

10. Como deveria ser a relação 
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a) TIC - aluno 
b) TIC - conteúdos de ensino 
c) TIC – planejamento das aulas 
d) TIC – avaliação da aprendizagem 

 
11. Qual a tendência pedagógica que você mais se identifica e por quê? 

a) Tradicional 
b) Tecnicista 
c) Progressivista 
d) Libertária 
e) Libertadora  
f) Crítico-social dos conteúdos 

 
12. Qual a concepção de educação que você acredita ?  

a) A educação salva o mundo das mazelas sociais. 
b) A educação reproduz as ideologias dominantes. 
c) A educação transforma o homem, o mundo. 
d) Outra? Cite-a 

 
13. Qual a concepção de professor que você defende frente às TIC? 

a) O professor técnico 
b) O professor prático 
c) O professor crítico 
d) O professor reflexivo 

 

 

 
 
 
 

 
Grata pela sua importante contribuição! 
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APÊNDICE B 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO DOCENTE 
MESTRANDA: SIMÔNE DE OLIVEIRA ALENCAR 

 
ENTREVISTA AOS PROFESSORES DO COLEGIADO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DO IEAA 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Esta seleção de questões norteadoras para entrevista tem como objetivo 

diagnosticar a relação entre o uso das tecnologias de informação e comunicação na 

prática docente e a concepção pedagógica assumida pelos professores do curso de 

Pedagogia do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente- IEAA, da Universidade 

Federal do Amazonas, do município de Humaitá-AM. 

O presente instrumento de pesquisa é parte integrante do trabalho: “A 

relação entre as concepções pedagógicas do professor e o uso das TIC: Um olhar 

no curso de Pedagogia da UFAM em Humaitá-AM”, da aluna Simône de Oliveira 

Alencar, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação - Mestrado 

Acadêmico em Educação. 

  
QUESTÕES 

 
 
1. Para você como deveria ser as seguintes relações? 

a) Professor-aluno. 

b) Professor-conteúdos de ensino 

c) Professor-planejamento 

d) Professor-metodogia 

e) Professor-avaliação  

2.  Qual o papel da escola para você? 

3. Para você qual a função da avaliação? 

4. Qual (quais) método (s) de ensino mais utilizado por você na sua prática 

docente? 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO DOCENTE 
MESTRANDA: SIMÔNE DE OLIVEIRA ALENCAR 

 
ENTREVISTA AO TÉCNICO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IEAA 

 
 
1. Quantos laboratórios de informática têm no IEAA? 
 
2. Quais os equipamentos existentes no laboratório de informática? 
 
3. Qual a qualidade do sinal da internet? 
 
4. Como se dá o atendimento aos estudantes?  Tem período específico para o 
atendimento aos estudantes?  
 
5. Quantidade e a qualidade dos equipamentos supre a necessidade dos 
estudantes? 
 
6. Comente sobre a estrutura física do laboratório (seus pontos positivos e 
negativos). 

 
 
 

 

 

Grata pela sua importante contribuição! 
 

 

 


