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RESUMO
Tendo em vista a presença e a atuação de um grupo de Instituições de Ensino Superior na
região do norte de Minas Gerais, a proposta dessa pesquisa foi investigar o aporte curricular
oportunizado aos acadêmicos dos cursos de licenciatura dessas instituições, com vistas a
aproximar suas formações das particularidades envolvidas na utilização das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em ações pedagógicas. Tendo como amostra a
cidade de Montes Claros, procedemos a um recorte de uma problematização social e cultural,
que é a relação entre os processos de ensino-aprendizagem e as tecnologias. O objetivo foi
averiguar quais e quantos cursos de licenciatura e de qual instituição possuem alguma
disciplina, que faça menção ao uso das tecnologias no processo educativo, com vistas a
capacitar os egressos para o uso das TDIC. As instituições de ensino superior da região
investigadas foram: Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES, Instituto
Superior de Educação Ibituruna-ISEIB/Faculdades de Ciências Gerenciais e
Empreendedorismo-FACIGE, Fundação Presidente Antônio Carlos- FUPAC, Faculdades
Integradas Pitágoras- FIP, Faculdade Prisma e Universidade Norte do Paraná-UNOPAR
(modalidade EAD). A relação com a universidade frequentemente reflete na educação básica.
Essa proposta de trabalho se fez possível e necessária diante da emergência da sociedade
hodierna, onde se efetua uma transição de paradigmas, em vários âmbitos, abarcando também
a educação e consequentemente os hábitos dos indivíduos. A metodologia utilizada na
realização desse trabalho é de cunho quantitativo quanto à descrição dos currículos dos cursos
e qualitativo, possibilitando um olhar crítico sobre a temática. Para isso, foi feito um
levantamento bibliográfico e uma revisão de literatura que buscou contextualizar a formação
de professores com os novos tempos chamados de “modernos”, bem como com as mudanças
ocorridas na vida dos indivíduos na modernidade. Também foi feita uma pesquisa
documental, com documentos do Ministério da Educação (MEC), orientações para os cursos
de licenciaturas no país e ementas e estruturas curriculares dos cursos de licenciaturas, das
universidades e faculdades supracitadas. A pesquisa constatou que, dos trinta cursos de
licenciaturas investigados, nas seis instituições de ensino, somente dezoito contam com
disciplinas teóricas e/ou práticas, com vistas a inserir o uso das TDIC no cotidiano docente.
Este resultado corresponde a 60% (sessenta porcento) dos cursos analisados, o que indica uma
necessidade de melhor adequação entre a formação ofertada pelas licenciaturas, as orientações
do MEC e a prática docente.
Palavras-chave: Educação. Tecnologias Digitais. Formação inicial. Licenciaturas.

ABSTRACT
Considering the presence and the performance of a group of Higher Education Institutions in
the northern region of Minas Gerais, the proposal of this research was to investigate the
curricular contribution made available to the undergraduate students of these institutions,
aiming at bringing their formations closer to the particularities involved in the use of
Information and Communication Digital Technologies (ICDT) in pedagogical actions. Having
as sample the town of Montes Claros, we proceeded to a cut of a social and cultural
problematization, which is the relation between the teaching-learning processes and the
technologies. The objective was to find out which and how many undergraduate courses and
in which institution there are any discipline, which makes reference to the use of technologies
in educational process, in order to enable the graduates to use ICDT. The institutions of higher
education of the region investigated are: Universidade Estadual de Montes ClarosUNIMONTES, Instituto Superior de Educação Ibituruna-ISEIB e Faculdades de Ciências
Gerenciais e Empreendedorismo-FACIGE, Fundação Presidente Antônio Carlos- FUPAC,
Faculdades Integradas Pitágoras- FIP, Faculdades Prisma e Universidade Norte do ParanáUNOPAR (Distance Educationmodality). The relation with the university frequently is
reflected in basic education. This proposal of work becomes possible and necessary in the
modern society, in which occurs a transition of paradigms, in several extents, also embracing
the education and consequently the individuals' habits. The methodology used in the
accomplishment of this work is qualitative, making possible a critical glance on the subject.
For that, it was made a bibliographical research and a literature revision in which it was
sought to contextualize teachers’ formation with the new times called of “modern”, as well as
with the changes happened in the individuals' life in the modernity. Documentary research
was also carried out, with documents from the Ministry of Education (MEC), guidelines for
undergraduate courses in the country, and curricular structures and syllabuses for
undergraduate, university and collegiate courses mentioned above. The research verified that,
of the thirty undergraduate courses investigated, in the six higher education institutions, only
eighteen courses have the theoretical disciplines andor practices, with views to insert the use
of ICDT in the daily educational. This result corresponds to 60% (sixty percent) of the
analyzed courses, what indicates a need of a better adaptation among the formation presented
by the degrees, the orientations of MEC and the educational practice.
Word-key: Education. Digital technologies. Initial formation. Undergraduation courses.
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INTRODUÇÃO

Vivemos uma época de grandes desafios impelidos pelo avanço das tecnologias.
O desenvolvimento das tecnologias tem permitido que o acesso à informação torne-se mais
rápido e fácil. Neste cenário, observamos que, aos poucos, as Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDIC) vêm sendo inseridas no processo de ensino
aprendizagem.
A presente pesquisa versa sobre o processo educacional contemporâneo, a
formação de professores nas instituições de ensino superior no norte de Minas Gerais para o
uso das tecnologias como mediadoras do processo ensino-aprendizagem, bem como sua
disponibilidade e adequação ao cotidiano.
O norte do estado de Minas Gerais foi escolhido como lócus, especificamente a
cidade de Montes Claros, por ser pólo universitário da região, sendo, portanto a mais
representativa. Em uma sociedade onde educação superior confere algum status ao diplomado
e onde os novos tempos reclamam formação digital sob pena de o conhecimento tornar-se
obsoleto, a questão que norteia o trabalho é: Qual o aporte curricular oportunizado aos
acadêmicos dos cursos de licenciaturas nas instituições de ensino superior da região, com
vistas a aproximar suas formações das particularidades envolvidas na utilização das TDIC em
ações pedagógicas?
Pode-se afirmar que o uso das TDIC nas escolas implica alguma mudança na
formação dos seres humanos na sociedade atual e no paradigma educacional. Numa sociedade
da informação como a hodierna1, é importante pensar em novas ferramentas pedagógicas que
permitam responder às necessidades de atualização constante do conhecimento e uma maior
eficiência na forma de se comunicar. Hoje os professores se vêem diante do que pode ser
considerado, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma grande oportunidade: utilizar as
TDIC como meio para construir e difundir conhecimentos, e ainda, para concretizar a
necessária mudança de paradigma educacional, centrando seus esforços nos processos de
criação, gestão e regulação das situações de aprendizagem (CARVALHO, 2012). O
desenvolvimento das tecnologias é um fato que não para de avançar e a educação enfrenta e
certamente enfrentará problemáticas relacionadas ao seu uso.

1

Que existe ou ocorre atualmente; atual, moderno, dos dias de hoje.
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Porém fazer uso dos recursos advindos da era digital nem sempre é possível.
Motivos diversos e até simples como a falta de materiais e formação de profissionais, são
fatores inibidores.
Uma nova realidade da profissão docente se apresenta e necessário se faz refletir
sobre a construção da identidade docente numa sociedade educativa digital. A emergência do
tempo contemporâneo reclama um profissional capaz de compreender, de intervir e contribuir
para as transformações positivas diante da imprevisibilidade do futuro. Espera-se que este seja
capaz de mediar uma educação onde a informação é convertida em conhecimento e sabedoria,
de forma crítica e plural.
Dentre os novos desafios que a escola é chamada a responder na
contemporaneidade, está o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação,
demanda urgente e necessária do mundo moderno em todos os campos. Entretanto, a escola
tem encontrado barreiras, já que na maioria das vezes o próprio professor não foi formado
para o uso das TDIC em sua prática de ensino, e as universidades/faculdades formadoras não
tem ainda capacitado seus acadêmicos e futuros profissionais para atender a tais pleitos
(MARQUES; DE JESUS, 2011).
A relevância desse estudo se dá diante da atualidade do tema e devido à escolha
do lócus. A região do norte de Minas Gerais, carente de recursos sócio econômicos conforme
Gomes (2007), precisa de estudos que possam fundamentar medidas e melhorias para a
educação. Apesar de ter sido registrado, nos últimos anos, melhorias em relação aos
indicadores socioeconômicos da região norte mineira, as mudanças não foram suficientes para
reverter o quadro de desigualdade regional que se firma no estado (GOMES, 2007).
O norte do estado de Minas Gerais é mais uma das regiões que dentre os muitos
problemas vivenciados na contemporaneidade pela educação brasileira, vê surgir mais um: a
dificuldade no uso das tecnologias na educação.
Em nossas observações pessoais, enquanto docente da rede pública norte mineira,
percebemos que há um grande número de estudantes que concluíram seus ensinos
fundamentais e médios, endossando a falsa impressão, amplamente divulgada pelos
governantes, de que a educação local avança sem precedentes. No entanto, observamos que
algumas escolas detêm em seus porões computadores e outros materiais tecnológicos
embalados, sem uso há anos e outras escolas que não possuem sequer um televisor.
Contribuir para a mudança dessa realidade, na busca por melhorias da educação
na região, por uma educação que contemple o digital, entre outros processos que contribuem
para potencializar o conteúdo e a forma do pensamento, é a motivação pela qual nos
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propomos a realizar esse trabalho. Conforme afirma Vygotsky (1991, apud SFORNI, 2004, p.
2) “as práticas culturais são construtivas do psiquismo.” O ensino formal faz parte dessa
cultura, portanto também contribui para a formação dos sujeitos.
Estamos cônscios que a mera introdução das tecnologias nas escolas não promove
formas alternativas de ensino e que deve haver uma mudança na cultura pedagógica, mas
acredita-se que elas podem sim se converter em recursos educativos significativos.
A questão da construção do conhecimento na sociedade da informação, a inclusão,
a variedade humana e social, as novas concepções do processo de aprendizagem, as funções
do professor, a formação permanente destes, a compreensão e a utilização de tecnologias,
visando à aprendizagem e não apenas transmissão e reprodução de informações, são assuntos
aqui tratados. Falamos de um aprendizado dinamizador que transforma paradigmas,
contribuindo, assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na
sociedade, e de novas práticas pedagógicas na educação.
No capítulo 1 trazemos uma discussão sobre como o capitalismo aliado à
modernidade tem abalado as identidades individuais e coletivas, em um cenário de mudança
paradigmática, que tem ocasionado uma “crise” na existência do indivíduo e de sua
autonomia enquanto tal. A modernidade associada ao capitalismo cujas funções em tese
seriam facilitar a vida dos homens trazendo conforto e outras tantas benesses, tem se mostrado
paradoxal e perturbadora. Para alguns autores como Horkheimer (2000) e Roszak (1972), tais
elementos trouxeram uma circunstância tecnocrática, onde o progresso ameaça anular o que
se supõe ser seu maior objetivo: a emancipação dos homens. Porém outros tantos autores
como Marcuse (1999) e Maffesoli (2006), atestam que a razão e a técnica podem servir tanto
a escassez quanto a abundância, a liberdade ou a escravidão, tudo dependendo da forma em
que será manipulada. Portanto, em um cenário permeado pela tecnologia, globalização, novas
formas de cultura e relações sociais pode haver abundância e liberdade. Vários articulistas
apontam para os pontos positivos que essa nova conjuntura ocasiona, ou pelo menos tratam
do quão otimistas podemos ser, uma vez que esse é um tema da história do tempo presente.
Esse capítulo objetiva discutir em um panorama geral a modernidade na vida das pessoas,
conscientizando- nos que as tecnologias estão em toda parte e podem ter consequências
positivas ou negativas.
No capítulo 2 discutimos como o cenário contemporâneo conduz um repensar a
educação. Professores, alunos e todo o corpo educacional, rodeados por mídias eletrônicas,
interagem no novo cenário. Para uso dessas mídias é necessário um mínimo de habilidade e
conhecimento tecnológico, que pode ser entendido como alfabetização tecnológica ou digital.
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Programas governamentais que visam incluir a sociedade digitalmente, como o “Mídias na
educação” são discutidos, inclusive a experiência da UNIMONTES, umas das instituições
foco de nossa investigação, é aqui tratada. Neste mesmo capítulo traçamos brevemente uma
trajetória histórica da formação de professores, passando pelas tendências pedagógicas até
chegarmos nos dias atuais, onde as diretrizes curriculares nacionais da educação básica
(MEC, 2013), são analisadas no que diz respeito as orientações para o uso das tecnologias nos
cursos de licenciaturas do país.
No capítulo 3, explanamos a metodologia utilizada no trabalho, de cunho
quantitativo e qualitativo, com base documental.
Já no capítulo 4 é apresentado um estudo descritivo das principais instituições de
formação docente de Montes Claros. São ainda apresentados os resultados encontrados no
estudo realizado na presente dissertação, acerca de quais e quantos cursos de Licenciatura de
cada uma destas instituições abordam as TDIC na formação de seus licenciados.
Por último, como objetivo de fornecer indicativos para a compreensão de nossa
questão de pesquisa, são apresentadas as considerações finais e perspectivas deste trabalho.
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CAPÍTULO 1 -MODERNIDADE E TECNOLOGIAS: CONTRADIÇÕES E
POTENCIALIDADES
1.1 Modernidade, Capitalismo e Identidade: implicações na existência do indivíduo
Hall (2001) atesta que as velhas identidades estão em decadência e que novas
identidades estão surgindo, deixando o indivíduo moderno fragmentado. Segundo o autor, na
contemporaneidade as identidades antes sólidas, se encontram com fronteiras menos
definidas. Em consequência, a imagem de sujeito integrado fica abalada, uma vez que esse
sujeito agora é composto por várias identidades, contraditórias ou mal- resolvidas. No fim do
século XX, mudanças estruturais estariam fragmentando as paisagens culturais, toda uma
conjuntura estaria passando por mudanças abruptas, num processo que produziria o sujeito
pós-moderno (aquele que não tem identidade fixa ou permanente), onde um dos fatores da
mudança seria a globalização.
Hall (2003) acresce ainda que a nova fase “transnacional” do sistema possui um
centro cultural onipresente e ao mesmo tempo ausente, ou seja, é descentrado. Aponta para a
necessidade de analisarmos as culturas por um prisma diaspórico, uma vez que a globalização
cultural é desterritorializante, impulsionada pelas tecnologias que alargam os elos entre
cultura e lugar. “As culturas, é claro, têm seus locais. Porém não é mais tão fácil dizer de onde
elas se originam” (HALL, 2003, p.36). Esse fenômeno também pode ser observado em outros
processos globalizantes.
A globalização parece ser o destino inevitável da modernidade. As pessoas põem
suas ilusões em diversos panoramas e simultaneamente desenvolvem identidades culturais
mais plurais e menos pautadas em territórios específicos (CANCLINI, 2005).
Com o desenvolvimento da modernidade, as crenças, os símbolos e as tradições
que davam sentido ao pensar e agir dos homens são dissolvidos, dando lugar a uma nova
subjetividade caracterizada pelo uso da razão. A Ciência passa agora a ocupar o lugar que
antes era de Deus e o homem, em tese, passa a ser o condutor de sua vida, de sua história, de
seu destino (COMIN, 2013).
Santos (1994) adverte que identidades são identificações em curso, já que não se
configuram como rígidas ou imutáveis, ao contrário, são resultados de processos fugazes.
Majora que a preocupação com a identidade surge simultaneamente à modernidade. O
humanismo renascentista traria a identidade como algo subjetivo, e a partir daí duas tensões
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subjetivas comporiam o cenário: Subjetividade Individual e Subjetividade Coletiva. Tensões
essas que se tornariam parte fundamental da raiz social e política da modernidade.
O paradigma da modernidade seria amplo e “prenhe de contradições e de
potencialidades” (SANTOS, 1994 p.33), mas que, no entanto, mais se caracterizaria pela
conversão perversa das energias emancipatórias em energias regulatórias, fato que se deve a
associação profunda da modernidade com as forças capitalistas a partir do século XIX.
A principal distinção entre as sociedades “tradicionais” e as “modernas”, é que
nas primeiras o passado é venerado, porque contém e perpetua a experiência de gerações,
enquanto que nas segundas, como bem observou Marx, “todas as relações fixas e congeladas
são dissolvidas. Tudo que é sólido se desmancha no ar” (GIDDENS, 1991, p.37).
A modernidade associada ao capitalismo cujas funções em tese seriam facilitar a
vida dos homens trazendo conforto e outras tantas benesses, tem se mostrado paradoxal e
perturbadora. Para alguns autores, como Roszack, (1972), Horkheimer (2000) e Marcuse
(1999), tais elementos trouxeram uma circunstância tecnocrática, onde o progresso ameaça
anular o que se supõe ser seu maior objetivo: a emancipação dos homens.

Na tecnocracia, a sociedade é centrada na busca incessante pela modernização,
planejamento e racionalização. A tecnologia impera sobre o ser humano reduzindo-o
a um animal técnico. Toda sociedade é organizada pela indústria tecnocientífica, e
dessa forma, tudo se torna tão complexo para o cidadão, que a existência de
especialistas passa a ser uma necessidade indispensável. Na ausência de
especialização, a sociedade se vê em meio ao caos. O tecnocrata dá total e único
privilégio à ciência e ao especialista. (ROSZACK, 1972, p.23)

A tecnocracia2 visa reduzir a vida a um “padrão de normalidade”, apropriado à
gestão de especialização técnica. Pauta-se em um protótipo de “bom cidadão”, possuidor de
um comportamento “adestrado” pelo sistema (ROSZACK, 1972). O sistema por sua vez
reveste a todos em uma miopia e lhes apresenta uma próspera segurança por ele
proporcionada. Afinal faz todos acreditarem que ele deseja o melhor. O “bom cidadão”
certamente usufruirá de recompensas.
Os especialistas tratam de soluções práticas: As “fórmulas” existem e devem ser
aplicadas em uma busca implacável de eficiência, de ordem, de controle racional cada vez
maior. Limita-se a criatividade individual, a liberdade de pensar algo diferente do proposto
para o “bom cidadão”. Impede-se a livre manifestação do pensamento (ROSZACK, 1972).
2

Forma de governo onde os profissionais tecnológicos seriam os governantes. “Império” dos técnicos. (Roszack,
1972)
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Marcuse (1999) assegura que na era da máquina os padrões de individualidade
estão se dissolvendo. Não no sentido de que as pessoas estão sempre acompanhadas,
partilhando da vida social ou sem privacidade, mas no sentido de que o sujeito livre tornou-se
objeto de organização e coordenação em larga escala em um contexto de eficiência
padronizada.

Os fatos que dirigem o pensamento e a ação do homem não são os da natureza, nem
os da sociedade. São os fatos do processo da máquina, que por si só aparecem como
a personificação da racionalidade e da eficiência (...) essa atitude dissolve todas as
ações semi- espontâneas em normas mecânicas prescritas. Todo protesto é insensato
e o indivíduo que persiste em sua liberdade seria considerado excêntrico.
(MARCUSE, 1999 p.79)

O poder do aparato3 padronizou o mundo e o homem aprendeu que a obediência
às instituições é o único meio para ser bem sucedido (HORKHEIMER, 2000). Adaptar-se é
necessário, não há espaço para a autonomia. Massa e indivíduo embora pareçam conceitos
contraditórios, se associam aqui, por que a multidão é composta de indivíduos que deixam de
estar isolados e que deixam de pensar, uma vez despojados das distinções naturais e pessoais
e reduzidos a padronização da individualidade.
Horkheimer (2000) sobrepõe que nessa conjuntura o indivíduo sobrevive pelo
mimetismo. O seu sucesso depende da sua capacidade de adaptação às pressões que a
sociedade e a economia de mercado exercem sobre ele. O comando tecnológico visa
transformar os homens num conjunto de instrumentos sem objetivos próprios. A tecnocracia
tem transformado a sociedade numa figura sem rosto e sem personalidade, incapaz de planejar
o futuro para si e para seus herdeiros.

Perante o processo que converte o homem em instrumento, o empresário em
funcionário, o trabalhador em sindicalista integrado, o político em corrupto
deslumbrado, o economista em ladrão profissional, o universitário em burreco
diplomado, o magistrado em agitador fascista, o jornalista em criador de intrigas, o
professor em incompetente diplomado, o erudito em especialista da opinião pública,
e que paralisa a evolução para o humano, a filosofia desespera por que teme pelo
futuro. (HORKHEIMER, 2000 p. 159)

3

Designa instituições, dispositivos e organizações da indústria em sua situação social dominante. Status quo.
(HORKHEIMER, 2000)
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A tecnocracia possui uma série de aliados para usurpar o livre desejo dos homens,
uma delas é a Cultura de Massas. Para tanto, necessário se faz discutirmos a priori o conceito
de Cultura: Morin (1967) define cultura como um corpo de normas, símbolos, mitos e
imagens que adentram o indivíduo por vias mentais. Estruturas que orientam as emoções,
fornecendo apoio imaginário à vida prática e a vida imaginária, relacionando-se sempre com a
personalidade do ser.
Geertz (1989) expõe que não existe natureza humana independente da cultura. A
cultura molda o homem conjunta e individualmente. Não é possível se despir da cultura
quando for conveniente, ela não é uma questão de indumentária, não se pode descartá-la. Mas
ela seria mais do que alguns padrões complexos de comportamento. Seria um conjunto de
mecanismos de controle para governar o comportamento humano através de uma simbologia,
que está lá quando o indivíduo nasce e morre. Ela é um instrumento para a convivência social.
Morin (1967) nos fala ainda a respeito de um processo de industrialização e
colonização da alma humana e suas relações com “mercadorias” culturais:

A segunda industrialização, que passa a ser a industrialização do espírito, a segunda
colonização que passa a dizer respeito à alma progride no decorrer do século XX.
Através delas, opera-se esse progresso ininterrupto da técnica, não mais unicamente
voltado a organização exterior, mas penetrando no domínio interior do homem e aí
derramando mercadorias culturais. (MORIN, 1967, p.13)

Os indivíduos ficando com as mentes fechadas se configuram em meras projeções
da indústria e matéria a ser trabalhada pela Cultura de Massas. Segundo Morin (1967) tanto a
política, como a indústria do cinema e da televisão transformam o modo de pensar e agir,
fazendo nascer algo que venha sempre focalizar diretamente no indivíduo, atingindo nele os
objetivos de controle ideológico e de consumo. Essa cultura recente, surgida com a
industrialização e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massas, segue as normas
capitalistas e é destinada a um “aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e
além das estruturas internas da sociedade” (MORIN, 1967, p.17).
O termo “indústria cultural” viria substituir a expressão “cultura de massas”, de
acordo com a Escola de Frankfurt (ADORNO, 1999). Conforme Adorno (1999), a indústria
cultural não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, como também determina o
próprio consumo. Preocupada com os homens apenas enquanto consumidores ou empregados,
a indústria cultural restringe a humanidade em seu conjunto, assim como cada um de seus
elementos às condições que representam seus interesses, aliada à ideologia capitalista, sua
cúmplice, a indústria cultural contribui com eficiência para adulterar as relações entre os
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homens, bem como dos homens com a natureza (ADORNO, 1999). O domínio da razão
humana, que no Iluminismo era como uma doutrina passou a dar lugar para o domínio da
razão técnica.
O grande “trunfo” dessa cultura/indústria é criar uma falsa sensação de poder e
saciedade nos seres, na medida em que o próprio sistema cria nesses seres necessidades. Mas
não aquelas necessidades fundamentais para se viver decentemente e, sim, as necessidades
consumistas, levando o cidadão/consumidor a viver sempre insatisfeito, e ávido por saciar
essa insatisfação (ROSZACK, 1972). Valores individuais são exaltados por esse sistema,
amor, felicidade, auto-realização, sentimentos que fazem os homens acreditarem que tem
vontades próprias, quando na verdade estão envoltos em uma miopia, onde tais valores são
transitórios e precários numa relação profana com o mundo real.
Por esses inconvenientes caminhos é que o “eu social” se destaca de forma tão
avassalante que isola o “eu individual”. Ao seguir as regras impostas pelo mercado, perde-se a
individualidade, o prazer de escolher, a originalidade do diferente e padronizam-se
comportamentos, atitudes e pensamentos (RONCONI, 2013).
Muitos autores, como Horkheimer (2000), Marcuse (1999), Roszack (1972) e
Santos (1994), apontam que a suposta emancipação do gênero humano trouxera como
consequências o medo e a angústia. Dos primeiros avanços tecnológicos até os dias atuais
ainda estamos diante de um mundo repleto de incertezas. O tão ideado “progresso” não trouxe
consigo apenas aspectos positivos como se acreditava, trouxe também guerras, desigualdades,
medos e improbabilidades.

Os indivíduos do mundo antigo buscavam maior liberdade e acreditavam que o
progresso seria a cura para todos os males do mundo. Porém, tal progresso embora
tenha trazido a cura para algumas de nossas enfermidades, geraram outras tantas. As
máquinas que ajudariam o homem a gerar maior produtividade e auxiliar em seu
trabalho, tornando-o menos pesado, também trouxeram o desemprego em massa. As
mulheres que sonhavam em ter direitos iguais aos homens, hoje se culpam por não
ter tempo suficiente para sua família. Assistiu-se a um grande processo migratório
do homem do campo para os grandes centros urbanos, mas agora parece começar a
surgir uma busca do indivíduo das grandes cidades por locais onde o ritmo de vida é
mais desacelerado. (COMIM, 2013, p.183)

Por outro lado, outros tantos autores, tais como Lévy (1999a) e Maffesoli (2006),
voltam-se para os pontos positivos que essa nova conjuntura ocasiona, ou pelo menos tratam
do quão otimistas podemos ser, uma vez que esse é um tema da história do tempo presente.
Em outras palavras, uma problemática que estamos vivendo e não há ideia de quando se
encerra e seu possível desfecho, de modo que temos que “pagar para ver”.
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Koselleck (2006) manifesta certa ambivalência em relação à modernidade: ao
mesmo tempo em que esta é o lócus temporal de uma catástrofe sociopolítica,
inconscientemente preparada desde seus começos, ela é também percebida como um
momento privilegiado para o pensamento, abrindo possibilidades inéditas para a reflexão
sobre a história.
Marcuse (1999) define técnica como as inovações palpáveis, conjunto de
instrumentos e a forma de utilizá-los para servir a tecnologia, dispositivos da modernidade, o
aparato técnico da indústria, transportes, comunicação, entre outros.
Lévy (1999a) acredita que a sociedade se encontra condicionada, mas não
determinada pela técnica. Para ele, assistimos ao surgimento de uma nova configuração de
mundo, onde a construção do conhecimento cresce a cada dia. Neste sentido, o autor afirma
que nessa nova situação, o conhecimento está em constante evolução e não pronto e acabado,
e as tecnologias da informação ampliam o potencial de inteligência coletiva. Ideia avessa a de
muitos pensadores supracitados, como Morin (1967), que defende a ideia de uma alienação
coletiva. Lévy (1999a) trabalha com o conceito de inteligência coletiva no sentido de que
todos, em suas individualidades, possuem conhecimentos e inteligência, que não devem ser
subestimadas, já que a junção das inteligências resultaria em uma mobilização efetiva de
competências. O autor insinua que é impraticável uma única pessoa saber de tudo, o outro
sempre tem algo a acrescentar e quanto mais pessoas associadas em uma rede de troca de
saberes, melhor. Ele propõe uma reflexão acerca dos sistemas educacionais em decorrência da
influência das tecnologias, em um novo espaço denominado por ele de ciberespaço 4, na
relação com o saber (cibercultura). Acredita nas possibilidades favoráveis trazidas da
modernidade para o processo de aprendizagem, ressaltando o quão inadequada é a ideia de
abordar todo o conhecimento. Todavia, ele acrescenta que os modelos tradicionais de
aprendizagem tornam-se de algum modo obsoletos em função de diversos fatores que a nova
conjuntura do ciberespaço ocasiona.
Lévy (1999a) justapõe que essas novas técnicas criam novas condições e
possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, mas
elas não determinam automaticamente nem as trevas, nem a iluminação para o futuro humano.
O autor alerta ainda quanto à postura que devemos tomar mediante o fenômeno irreversível:

4

Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores,
que segundo Lévy se tornará o principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade. (Lévy,
1999, p.92)
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Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação e cabe a nós
explorar as potencialidades mais positivas, (...) a verdadeira questão não é ser contra
ou a favor, mas reconhecer a mudança acarretada para a vida social e cultural.
Somente assim poderemos desenvolver essas novas tecnologias para dentro de uma
perspectiva humanista. (LEVY, 1999, p.11)

De acordo com Vivas (1972), em seus diversos escritos, Marx e Engels deixaram
à solta no mundo em que vivemos o fantasma do niilismo. Para o autor, na época deles havia
um fundamento, pois que era necessário destruir aquela sociedade para construir outra, que,
acreditavam, seria livre de injustiças. Em contrapartida “o fantasma que nos assusta agora
visa, pura e simplesmente, à destruição.” (Vivas, 1972, p.57)
Bauman (2001) partilha de uma ideia semelhante:

Tudo é temporário. É por isso que sugeri a metáfora da ‘liquidez’ para caracterizar o
estado da sociedade moderna, que, como os líquidos, se caracterizam por uma
incapacidade de manter a forma. Nossas instituições, quadros de referência, estilos
de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em
costumes, hábitos e verdades ‘auto-evidentes’. É verdade que a vida moderna foi
desde o início ‘desenraizadora’ e ‘derretia os sólidos e profanava os sagrados’, como
os jovens Marx e Engels notaram. Mas, enquanto no passado isso se fazia para ser
novamente ‘reenraizado’, agora a coisa toda – empregos, relacionamentos, etc. –
tendem a permanecer em fluxo, voláteis, desreguladas, flexíveis. (Pallares-Burke,
Maria Lúcia Garcia. (2004). Entrevista com Zigmunt Bauman. Tempo Social, 16(1),
301-325.)

O autor supracitado observa as rápidas transformações que não visam mais a
destruição do anterior nem a projeção de um futuro, apenas a fruição e existência total de um
agora. Mas não necessariamente vê esse agora como uma era sombria e sem saída. Para ele, a
modernidade é um caminho infindável de oportunidades, desejos e realizações a serem
perseguidas continuamente. Afiança também que os homens estão aprendendo a lidar com os
novos e corridos tempos e que a distância entre a individualidade como fatalidade e a
individualidade como capacidade realista e prática de auto-afirmação está diminuindo. O
indivíduo está aprendendo a expressar-se de maneira apropriada a exterioridade e tem
buscado influenciar o meio para conseguir seus objetivos.
Sobre o capitalismo, Bauman (2001) é mais contraproducente. Para ele, no mundo
capitalista existe o agente consumidor, que utiliza os bens ou serviços disponíveis, e sua
frustração maior não é a falta do produto, mas sim a multiplicidade de escolhas disponíveis.
Porém, cabe ao indivíduo descobrir e potencializar suas capacidades intelectuais, manuais ou
mesmo físicas e aproveitá-las da melhor maneira possível para sua auto-realização, ou seja,
com a máxima eficiência possível, de preferência alcançando a eficácia, que neste caso seria
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um bom resultado, satisfação e realização. Mais uma vez o autor atesta os dois lados
(negativos e positivos) da nova ocasião, não descartando as possibilidades otimistas: “Nesse
mundo, poucas coisas são predeterminadas, e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são
definitivas.” (BAUMAN, 2001, p. 81).
Maffesoli (2014), numa análise bastante afável, acredita que estamos vivendo
momentos de afirmação e esperanças. Para ele, o que na modernidade parecia desesperador e
desordenado, como analisaram Marcuse (1999), Morin (1967), Horkheimer (2000) e outros
tantos, na pós-modernidade (que seria o agora) “há um reencantamento e uma nova sabedoria
em gestação” (p.02).
O mundo estaria numa outra forma de fase tribal, onde há uma volta de valores
que a modernidade julgava estar perdido. A pós-modernidade adotaria o aspecto emocional, e
resgataria uma sensibilidade entre as novas gerações. A fluidez dos tempos seria responsável
por novas junções de tribos (urbanas certamente). O “neotribalismo” refere-se, a uma vontade
de “estar junto”, onde o que importa é o compartilhamento de emoções em comum.
Esse momento a que se refere Maffesoli (2006) é alvo de discussões por parte de
vários pensadores, que acabam cunhando diferentes expressões para denominá-lo, como pós modernidade, modernidade reflexiva, alta modernidade, entre outros. O fato é que não há um
consenso. A partir do final do século XX muito tem se falado sobre estarmos na fronteira de
uma nova era. Uma abundância de termos tem sido sugerida para esta transição. Alguns se
referem positivamente ao nascimento de um novo tipo de sistema social, mas a maioria dos
termos sugere um encerramento.
É sabido que não é possível retroceder e devolver aos povos os valores e os
conceitos de antigamente. Porém, é preciso buscar alternativas para que seja possível uma
convivência mais equitativa, garantida e bem-aventurada no mundo pós-moderno, na alta
modernidade, na modernidade reflexiva, nesses tempos de radicalização da modernidade,
enfim, na sociedade hodierna.
A humanidade precisa ampliar suas habilidades, não técnicas, e sim humanas, no
que tange a compreensão do mundo em que vive, negando princípios instituídos, criando,
conjuntamente, novos conceitos e valores que sejam comuns a todos e que faça com que o
indivíduo olhe o outro, não mais como um objeto, mas como um “diferente” que tem um
destino comum. Restaurar a alteridade é imperativo, para que os novos tempos sejam de
bonança para a maioria dos povos.
Torna-se interessante advertir continuamente que se os recursos provenientes do
progresso e da modernização não forem manipulados em benefício de todos ou da maioria,
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incorremos no erro de usar as novas configurações (tecnologia, capitalismo e modernidade)
como instrumentos de segregação, de especialização e controle de uns em detrimento de
outros, conforme alertaram alguns pensadores, como Gramsci (1982) e Marcuse (1999).
Corre-se ainda o risco de bitolar a humanidade, que é infinitamente capaz de exercer funções
manuais e intelectuais com a mesma precisão.
Como constata Gramsci (1982, p.122) “O valor da intelectualidade cifra-se na sua
capacidade crítica, diretiva e criadora.” Assevera que o homem pode ser simultaneamente
homo sapiens e homo faber, já que todas as pessoas realizam trabalhos manuais e intelectuais.
Porém, o conhecimento não pode ser pretexto para a subordinação de um a outro e sim uma
condição para a liberdade.
Campos (2010) indaga: “O que seria da filosofia sem as lembranças das primeiras
interrogações feitas pelos gregos há quase três mil anos?” (CAMPOS, 2010, p. 122),
lembrando-nos que “a ciência progride e esquece” (SPONVILLE, 1998, p.31 apud CAMPOS,
2010, p. 122). Esse fato ocasiona certa desqualificação do passado, o que não é prudente
mesmo em um cenário que vislumbra a modernidade e o futuro, já que é essencial entender de
onde viemos para que seja seguro escolher para onde vamos.
1.2 Mundo Efêmero Moderno: consequências em sala de aula

Hobsbawm (1995) atenta para a iminência da desqualificação do passado e,
portanto da desvalorização da história e da memória:

A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa
experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje
crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é
lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do
segundo milênio. Por esse mesmo motivo, porém eles têm de ser mais que simples
cronistas, memorialistas e compiladores. Em 1989 todos os governos do mundo, e
particularmente todos os ministérios do exterior do mundo, ter-se-iam beneficiado
de um seminário sobre os acordos de paz firmados após as duas guerras mundiais,
que a maioria deles aparentemente havia esquecido. (HOBSBAWM, 1995, p.13)

Crianças e adolescentes na atualidade poucas vezes se interessam pelo passado
(CHARLOT, 2013). O futuro sim, esse parece fascinante sob a luz do progresso, há sempre a
expectativa: que novidade se inventará? De onde viemos já não é mais a pergunta que move
as gerações e sim para onde vamos.
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Nora (1993) vem nos dizer que em épocas passadas a história estava relacionada
com a memória e que na contemporaneidade elas se opõem de vários modos. A história tem
criticado, destruído e tornado suspeita a memória. De acordo com o autor, o fim da históriamemória se deve ao surgimento da sociedade industrial. Nos tempos modernos os homens
estariam condenados ao esquecimento porque são levados pelas mudanças. Os homens se
reconhecem portadores do direito, poder e mesmo dever de mudança. A dinâmica da
sociedade de massa parece estar sempre em ruptura com o passado. Para Nora (1993),
todavia, a necessidade do passado se mostra subjacente na busca pela memória. O indivíduo
contemporâneo tem demostrado necessidades de identificação, tem buscado saber mais sobre
o passado.
Jelin (2002) assegura que está havendo uma explosão da memória no mundo
ocidental contemporâneo, que leva a construção de uma “cultura da memória”, que coexiste
com a valorização do efêmero. Para ela essa cultura da memória é em parte uma reação a uma
vida sem âncoras, sem raízes. Os grupos encontrariam na memória um mecanismo para
fortalecer o sentimento de pertencimento diante da tarnsitoriedae dos fatos e do ritimo
acelerado.
Já Benjamim (1994), ao contrário de Jelin (2002), não reconhece qualquer busca
pelo passado na atualidade. Ele reflete sobre a fragmentação do social nos tempos modernos,
onde a arte de narrar estaria em vias de extinção, já que os homens estariam pobres de
experiência comunicável. Tal pobreza se daria em decorrência da informação, a qual exigiria
verificação imediata e só teria valor no momento em que é nova.
O mesmo autor afirma que a cada manhã recebemos notícias de todo o mundo e
no entanto somos pobres em histórias surpreendentes, a razão seria que os fatos já nos chegam
acompanhados de explicação. Para ele, a narrativa, ao contrário da voraz informação, é uma
forma artesanal de comunicação, onde o contexto psicológico não é imposto ao leitor/ouvinte,
que seria livre para interpetrar.
Loureiro (2010) acrescenta que a memória histórica definhou com o avanço do
capitalismo e da modernidade:

O silêncio que toma conta da vida urbana é acompanhado da cacofonia
ensurdecedora promovida pelas máquinas, buzinas, sirenes e as conversas das
massas que falam, mas não têm nada a dizer e, alucinadamente, reverberam na
audição regredida da experiência moderna. (LOUREIRO, 2010, p.183)
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Janotti (2004) diz que o presente passou a explicar-se e que, ignorar o passado
público pode também acarretar a perda da visão dialética da história e da vontade política que
leva à crítica e à construção de projetos futuros. Para Chauí (2006), essa valorização do que é
instantâneo, fugaz, passageiro, esse sentimento presenteísta é característico do mundo pósmoderno e de seu fruto, a cultura de massa, que tem homogeneizado os gostos, a moda, as
informações, de maneira que os valores também se massificam. Acontece uma desvalorização
do que é passado e dos vínculos humanos com seu passado orgânico.
Para determinados pensadores, como Charlot (2013) e Morin (2000), informação
e o surgimento das tecnologias tem sido responsáveis pelo fato de as novas gerações de
educandos chegarem às salas de aula com pouca ou nenhuma referência temporal e ausência
de referência espacial. No entanto, grande parte desses pensadores que atestam o lado
ameaçador da modernidade e manifestação das tecnologias também considera os efeitos
benéficos advindos dessa nova era:

Na era das telecomunicações, da informação, da internet, estamos submersos na
complexidade do mundo, as incontáveis informações sobre o mundo sufocam nossas
possibilidades de inteligibilidade (...). A comunicação triunfa, o planeta é
atravessado por redes, fax, telefones celulares, modems, internet. Entretanto, a
incompreensão permanece geral. Sem dúvida, há importantes e múltiplos progressos
de compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ainda maior. (MORIN,
2000, p.90)

A necessidade de garantir educação para todos é uma antiga e importante
exigência de educadores e trabalhadores organizados. Ações governamentais, como inclusão
de alunos com necessidades especiais em escolas regulares, bolsa família (que exige
frequência na escola), entre outros, implementaram políticas públicas que possibilitaram o
aumento do acesso e permanência dos alunos na escola. Um grande desafio, porém ainda
persiste: tornar a escolaridade significativa para o desenvolvimento intelectual, ético, afetivo e
cultural dos alunos. Tanto na rede pública quanto na privada, pouco do conteúdo estudado na
escola contribui para uma melhor interação do sujeito com o mundo. Por vezes “a escola
trabalha com um conhecimento cuja relevância não está clara nem para os estudantes nem
para os professores.” (SFORNI, 2004, p.01).
De acordo com Charlot (2013), na maioria das vezes as disciplinas parecem tão
longe da realidade do aluno, que se torna desestimulante ou até mesmo inútil a aquisição de
conhecimentos/informações de algo que, no seu ver, nada de concreto tem a adicionar no seu
cotidiano.
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Pinsky (2003) crê que mudanças políticas e econômicas na virada do século
trouxeram certo ceticismo entre os professores e estudantes em relação ao conhecimento em
sala de aula e descrença no seu poder transformador. Os avanços das tecnologias globais
colocaram em xeque a eficácia educacional dos livros e a utilidade do professor enquanto
agente de ensino. Muitos professores, pressionados pela onda, acabam introjetando a ideia de
que o que não é veloz e voraz é chato. Desta maneira:

O grande desafio que se apresenta nesse novo milênio é adequar nosso olhar ás
exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar
empolgando corações e mentes. É preciso mostrar que é possível desenvolver uma
prática de ensino adequada aos novos tempos: rica em conteúdo, socialmente
responsável e sem ingenuidade ou nostalgia. (PINSKY, 2003, p.19)

O mesmo autor aponta ainda que outras disciplinas sofrem perda de prestígio com
a expansão da sociedade globalizada, mas que as humanidades em geral devem se preparar
para ocupar um espaço sob pena de serem sufocadas pelos novos tempos. Em um país onde
tanto se aspira salto qualitativo em educação (RODRIGUES, 2011), é necessário que o ensino
seja revalorizado e que os profissionais da área se conscientizem da responsabilidade social
que isso traz. Informação não é educação, exatamente por isso o bom professor torna-se tão
essencial.
No século XXI o professor é colocado frente a desafios que vão além do saberes
inerentes a disciplina ministrada, tornam-se necessárias sensibilidade social e competências
humanas: “A missão pedagógica dos professores reveste-se de grande complexidade humana,
dada a responsabilidade antropológica que lhe é inerente. Trata-se afinal de trabalhar com
pessoas e numa perspectiva de promover sua personalidade e humanidade.” (BAPTISTA,
1998, p.63). Conforme mencionado anteriormente, a perspectiva a ser trabalhada com o aluno
agora é mais humana que técnica, embora esteja a disposição tanta oferta tecnológica.
Necessário é compreender o que é tecnologia e distinguir conhecimento e
informação com seletividade. As tecnologias chegaram para ficar, estão transformando o
mundo e não são imparciais. Estão sendo desenvolvidas e utilizadas em um mundo cheio de
valores e empenhos que nem sempre beneficiam a todos.
1.3 Tecnologias, Conhecimento e Informação
O termo tecnologia vem do grego “tekhne” que significa “técnica, arte, ofício”,
juntamente com o sufixo “logia” que significa “estudo” (Dicionário de Português, 2016).
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Tecnologia é deste modo, um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de
instrumentos, métodos e técnicas que visam à resolução de problemas. É uma aplicação
prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa.
De acordo com Sampaio; Leite (2002, p. 28) “o conceito de Tecnologia vem da
maneira como utilizamos determinada ferramenta e do uso que fazemos dela a cada época da
evolução humana.” Ou seja, tecnologias são conhecimentos aplicados a produção e a cultura.
Para Kenski (2007, p. 22) tecnologias vão muito além do que máquinas. Seria “a
totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as
épocas.” Conhecimentos, princípios científicos e planejamento, mobilizados para a construção
de qualquer equipamento em qualquer atividade, são denominados de Tecnologia (KENSKI,
2007).
É notório que o homem começou a diferenciar-se dos demais animais a partir do
momento em que passa a utilizar os recursos existentes na natureza de maneira inventiva e
diretiva em benefício próprio. Mesmo sendo um animal mais frágil, em relação a alguns
outros animais, o homem primitivo ampliou suas capacidades valendo-se de habilidades
racionais e manuais. Pedras, ossos e pedaços de madeira foram manipulados de maneira a
tornarem-se ferramentas de superação da fragilidade física, sendo possível caçar, pescar e se
vestir de maneira satisfatória para o momento. Destaca-se ainda como um grande avanço, o
domínio do fogo (KENSKI, 2007).
Posteriormente o homem se sedentariza, com o advento da agricultura não mais
era necessário ser nômade. Fundam-se então as cidades, desenvolve-se a metalurgia, a roda,
arados e moinhos, transportes de tração animal, mais adiante surgem fábricas e comércios
(APOLINÁRIO, 2007).
Pode-se afirmar, portanto, que o desenvolvimento social da humanidade está
intimamente atrelado a manipulação do conhecimento e da técnica de cada época.

Diferentes períodos da história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo
avanço tecnológico correspondente. Idades da pedra, do ferro e do ouro, por
exemplo, correspondem ao momento histórico-social em que foram criadas “novas
tecnologias”. O avanço científico da humanidade (...) cria permanentemente “novas
tecnologias” cada vez mais sofisticadas. (KENSKI, 2007, p. 21)

De acordo com Tajra (2000), o termo tecnologia vai muito além de
aparelhamentos. A tecnologia envolveria toda a nossa vida, inclusive temas não palpáveis. A
autora classifica as tecnologias em três grupos:
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Tecnologias físicas: Inovações de instrumentais físicos, tais como: caneta
esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites computadores. Estão
relacionados com a química, física e Biologia. Tecnologias Organizadoras: São as
formas como nos relacionamos com o mundo, como os diversos sistemas produtivos
estão organizados. Os métodos de ensino, seja tradicional, construtivista,
montessoriano, são tecnologias de organização das relações de aprendizagem.
Tecnologias Simbólicas: estão relacionadas com a forma de comunicação entre as
pessoas (...) idiomas escritos e falados. São símbolos de comunicação. (TAJRA,
2000, p. 32)

Os avanços da tecnologia provocam grande impacto na sociedade. “Mudança é a
palavra de ordem na sociedade atual. Os meios de produção e de serviço passam por
profundas mudanças, caracterizadas como uma mudança de paradigma.” (VALENTE, 1999,
p. 29). Desde inovações que proporcionam melhor nível de vida ao homem, ao surgimento de
questões sociais preocupantes como o desemprego, ou a poluição ambiental.
As tecnologias podem se mostrar exacerbadas no cotidiano, personificadas nos
Tablets, Smartphones, Whatsapp, entre outras novidades, o que pode dar a impressão de
robotização dos homens e substituição paulatina das relações pessoais. Por outro lado, as
tecnologias podem também mostrar-se sutis e demasiado úteis. Por vezes esquecemo-nos que
até os óculos que nos permitem melhor enxergar e estudar são um aparato tecnológico,
juntamente com outras benesses utilizadas na área da saúde, e demais áreas que tanto nos
facilitam a vida.
Ainda de acordo com Tajra (2000, p.31), “a tecnologia não é neutra, obedece a
jogos de poderes e a leis de mercado próprias da sociedade a qual está inserida.”. Para a
autora, apesar da multiplicidade de benefícios, a tecnologia provocaria grandes modificações
nas relações pessoais, modificações estas nem sempre benéficas.
Vários tipos de serviços podem ser realizados por telefone ou internet. Podemos
receber qualquer coisa em domicílio, desde uma pizza, um medicamento, movimentações
bancárias a roteiros de viagens e passagens. Embora tamanha comodidade pareça agradável,
um aspecto humano bastante importante está sendo minimizado: o contato presencial com
outras pessoas.
O fato é que não é possível e nem desejável retroceder as formas de contato e
comunicação. O presencial e o virtual coexistem, embora cotidianamente as pessoas designem
um tipo de relação como virtual e outra como “real”. Com isso, faz-se necessário abordar
conceitualmente a diferença entre virtual, real e presencial.
Com base na definição de Lévy (1999), o virtual é uma dimensão da realidade:
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Em geral acredita-se que uma coisa deva ser real ou virtual, que ela não pode,
portanto, possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Contudo, a rigor, em filosofia
o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas
dois modos diferentes da realidade. (LÉVY, 1999, p.47)

Vidal (2015) diferencia real e presencial:

O real, por sua vez, representa o todo da realidade, ou seja, engloba os aspectos
virtuais e não-virtuais. A vida real de uma pessoa envolve tanto sua vida virtual
quanto sua vida presencial. O conceito de presencial se refere aos encontros que
acontecem no espaço físico, bem como os acontecimentos, relacionamentos e
comportamentos que não são mediados pelo computador, como as interações “cara a
cara”, por exemplo. (VIDAL, 2015, p.1)

Nas últimas décadas, o avanço na comunicação trouxe consigo facilidade nas
relações interpessoais, tanto em questões afetivas quanto profissionais a presença física
deixou de ser totalmente imprescindível. De acordo com Bastos (2015), hoje consegue-se
família, amor, sexo, trabalho e estudo de uma forma mais ágil, econômica e sem sair de casa
ou da frente do computador.
Porém, para esse autor tal fato estaria desqualificando as relações interpessoais,
“cujo nível de intimidade exige olho no olho, toque físico, diálogo e demais sensações da
natureza humana que necessitam da presença física para se manifestarem livremente”
(BASTOS, 2015, p.1).
Moran (2002) acredita que equilibrando o presencial e o virtual podemos obter
grandes resultados no campo educativo. Partilhamos dessa ideia não apenas no campo
educativo, já que o contato virtual muitas vezes é mais frequente que o presencial. Cremos
que aplicativos como whatsapp5 e facebook6possibilitam a comunicação de ponta a ponta com
a velocidade incrível que o tempo contemporâneo requer. Whatsapp permite multimídia:
imagens, ícones, áudios e vídeos (em teoria sem limite). Possui um público que não está
nas redes sociais por ser mais prático: não exige a criação de um perfil, utiliza o número
do próprio aparelho de telefone. A velocidade da informação é praticamente instantânea.
Os arquivos multimídia compartilhados ficam gravados no celular do usuário para
visualização posterior.
A detenção do conhecimento é determinante para o poder. Nesse sentido, saber é
poder. Quem detêm conhecimento tecnológico então, tem mais poder ainda, já que os valores
5

Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além
de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet.
6
Facebook é uma rede social lançada em 2004. O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade Harvard.
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do poder são alterados de acordo com as transformações sociais e culturais, conforme nos
mostra a história. Na pré história, idade média, renascimento, em todas as épocas poderíamos
enumerar descobertas e progressos. Do fim do século XVIII ao fim do século XIX tivemos a
invenção do pára-raios, a descoberta da eletricidade, aplicações de energia a vapor e elétrica.
No século XX a descoberta da física atômica, a abertura do campo molecular em biologia,
desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, produção de novos materiais,
ascensão da eletrônica e informática e outras tantas criações que levaram a sociedade pós
industrial a um salto (MASI, 2000).
Acumulação de metais preciosos já foi sinônimo de poder (Metalismo ou
bulionismo), exportar mais do que importar também (balança comercial favorável), anexar
muitas terras, colonizar a maior parte, o quanto fosse imaginável, “anexar os planetas, se
possível fosse”, métodos totalmente técnicos para tornar-se um país rico e poderoso: “ouro,
grandeza e glória”, embora, atrelada a tais técnicas estivesse o conhecimento, exatamente
como na atualidade. Por exemplo, deter o conhecimento naval e a tecnologia necessária para
possuir a frota mais poderosa capaz de garantir supremacia, foi determinante para a Inglaterra
iniciar a revolução industrial, tornando-se uma super potência (HUBERMAN, 2008). A
acumulação primitiva de capital associado ao conhecimento tornou a Inglaterra uma nação
poderosa.
Burke (2003) classifica informação como o que se refere ao que é relativamente
“cru”, específico e prático, e conhecimento para denotar o que foi “cozido”, processado ou
sistematizado pelo pensamento.
Desde a invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg em 1450 e a
organização da enciclopédia francesa em 1750, produção de Denis Diderot, que buscava
abarcar todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até então, até a
contemporaneidade, os homens vem divulgando informação e produzindo conhecimento.
Burke (2003) afirma que entre 1680 e 1715 principiou a crise do conhecimento
em decorrência do grande número de informações e diferentes relatos sobre um mesmo tema,
vulgarizando assim o conhecimento.
Até que ponto essa larga escala de informações pode ser prejudicial? Encontramos
ressonância entre nós da chamada crise do conhecimento? Todos os homens, sem distinção
estariam abraçados pelas novas formas de comunicação e informação?
A maioria das pessoas que vivem no mundo tecnologicamente desenvolvido tem
um acesso sem precedentes à informação, isso não significa que disponha de habilidades e
saberes necessários para convertê-los em conhecimento. O campo da educação com suas
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peculiaridades, não se difere dos demais sistemas sociais no que se refere à influência das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (SANCHO; HERNÁNDEZ, 2006).
As tecnologias da informação e comunicação estão aí e ficarão por muito tempo,
estão transformando o mundo e não são neutras. Estão sendo desenvolvidas e utilizadas em
um mundo cheio de valores e interesses que não favorecem a toda população.
Como afirma Dertouzos (1997) “a tecnologia está alterando os aspectos mais
profundos de nossa vida e condição humana: como tratamos a saúde, como nossos filhos
estudam (...) quais vozes serão ouvidas e até como as nações vão se formando”
(DERTOUZOS, 1997, p.26). Essa nova sociedade pode ser muito controladora e abafar nossa
privacidade, além de fazer com que o espaço público seja análogo a vigilância e averiguação.
Por outra perspectiva, temos a tecnologia como aliada da democracia e liberdade
de expressão. Por exemplo, em países como a China, Afeganistão, Cuba, Irã entre outros que
vivem regimes autoritários, a internet tem se tornado uma arma contra a opressão. Receber
informações de outras localidades, transmitir notícias para outras culturas, ter contato com
outras concepções, tem surtido um efeito enorme. A questão da crise migratória na Europa
tem se tornado notícia em tempo real para todo o globo levando a opinião pública a se
manifestar e de alguma forma conseguir mudanças em benefício das populações que tentam
sobreviver as mazelas de seus locais de origem. Por exemplo, a repercussão e comoção
causadas pela imagem da criança síria morta em uma praia turca tentando entrar na Europa,
fez com que governantes da União Européia discutissem a questão com vistas a poupar vidas,
e levou Alemanha e França a se unirem para receber e abrigar os refugiados. 7
Essas tecnologias que estão alterando os cenários e as rotinas abarcam toda a
sociedade e, portanto os espaços escolares também. A inserção das mesmas no ambiente
educacional pode ser desafiadora: por um lado pode ser vista numa perspectiva do quanto ela
pode auxiliar o ensino e a sociedade em geral e por outro lado, ela pode ser vista numa
perspectiva de geradora de outros tantos problemas, trazendo assim prós e contras para a
conjuntura contemporânea.
1.4 O Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação

Falar de ciência e tecnologia nas escolas é algo corriqueiro nos últimos anos. O
que não deve ser perdido de vista é que a tecnologia é um processo humano, portanto cabe à

7

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/apos-choque-com-foto-de-menino-morto-europa-busca-superardivisoes.html
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escola, em conjunto com a sociedade, trabalhar a tecnologia de forma interdisciplinar, de
forma a orientar sobre a capacidade que ela tem de auxiliar a humanidade na superação de
diversos problemas e também discutir outros tantos problemas que ela pode gerar.
Mas cabe a escola essa tarefa? A escola é “formadora de opinião”, e muitas vezes
a única fonte de conhecimento e informação problematizados de que dispõe o educando. A
própria escola é uma tecnologia, é uma busca de solução para a demanda da aprendizagem.

A escola é uma tecnologia da educação, no mesmo sentido em que os carros são
uma tecnologia do transporte (...) as salas de aula são uma invenção tecnológica,
criadas com a finalidade de realizarem uma tarefa educacional. São um meio de
organizar uma grande quantidade de pessoas para que possam aprender
determinadas coisas (MECKLENBURGER, 1990, p. 106-107 apud TAJRA, 2000 p.
32).

Quando empregamos o termo tecnologia educacional, as pessoas em geral,
incluindo os próprios educadores consideram um paradigma do futuro, mas na verdade a
tecnologia já está incorporada a educação há anos. O livro, o giz, a lousa, o retroprojetor, o
vídeo, a televisão, o jornal impresso, o aparelho de som, são todos elementos tecnológicos
(TAJRA, 2000).
Tecnologia educacional é na verdade a utilização pedagógica das tecnologias
existentes na sociedade. De acordo com Leite (2004), a introdução das tecnologias na
educação no Brasil, nos anos 1960, veio impregnada de preconceito, por que as inserções de
equipamentos tecnológicos na sala remetiam a sociedade industrial, cujos objetivos eram
inserir o país no mercado econômico mundial como produtor e consumidor dos bens, em uma
perspectiva de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro. Na educação a tendência
tecnicista estava em voga, e criou-se a TE (Tecnologia Educacional), com vistas a empreender
o desenvolvimento almejado pelo país sem muitos questionamentos.

Desse modo, a utilização de tecnologia na escola foi associada a uma visão limitada
de educação, baseada em fundamentos teóricos e pedagógicos extremos. Com o
crescimento de um pensamento educacional mais crítico a partir dos anos 80, a
tecnologia educacional passou ser compreendida como uma opção de se fazer
educação contextualizada com as questões sociais e suas contradições, visando o
desenvolvimento integral do homem e sua inserção crítica no mundo em que vive,
apontando que não basta utilizar tecnologia, é necessário inovar em termos de
prática pedagógica (LEITE, 2004, p.02).
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O Ministério da Educação8 (2016) designa como tecnologias computador,
internet, TV, vídeo, data show e demais mídias eletrônicas existentes na escola e que podem
ser usadas no ensino com contribuições significativas. Portanto os termos tecnologias e mídia
aqui são usados como sinônimos.
Segundo Kenski (2007, p.17) “Os vínculos entre conhecimento, poder e
tecnologia estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de relações sociais”. A
autora reitera ainda que: “a educação é um mecanismo poderoso de articulação das relações
entre poder, conhecimento e tecnologias” (p.18). Neste sentido, a escola é responsável pela
formação em uma época, onde as pessoas atribuem à educação melhoria de qualidade de vida
e por vezes equalização social. A presença da tecnologia na sociedade é a maior justificativa
para que ela esteja também na sala de aula. Portanto, a escola (através da educação) precisa
dominar o potencial educativo das tecnologias para aplicá-los em projetos pedagógicos
democráticos (LEITE, 2004).
Porém, o papel da escola nesta nova configuração não se resume a tornar familiar
as tecnologias, mas sim de possibilitar a apropriação crítica da tecnologia e a oportunidade de
acesso a ela: “o papel da educação deve voltar-se também para a democratização do acesso ao
conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e consequências.”
(SAMPAIO & LEITE, 2002, p. 15).
O computador, data show, televisor, aparelho de som, entre outros, como
ferramentas educacionais não são instrumentos que ensinam, mas ferramentas com as quais o
aprendiz desenvolve algo. São equipamentos capazes de facilitar a veiculação e transmissão
com possibilidades grandiosas de criação independente, o que se acredita ser preponderante
na formação de sujeitos autônomos e críticos. Bello (2001, p.1) defende que: “o computador
é uma ferramenta para aprendizagem, desenvolvendo habilidades intelectuais e cognitivas,
levando o indivíduo a desenvolver suas potencialidades, sua criatividade, sua inventividade.”
Na Educação Especial, por exemplo, temos visto a tecnologia colaborar para a
melhoria de vida dos indivíduos, por exemplo, com as próteses computadorizadas e facilidade
na escrita e comunicação (CARNEIRO, 2002). Isso tem contribuído significativamente na
inserção de alunos com deficiência na escola, no trabalho, na sociedade em geral. Há também
facilidades do funcionamento das instituições escolas, por exemplo, com a otimização do
tempo das aulas e maior interesse dos alunos pelas aulas mais dinâmicas, auxiliadas por

8

http://portal.mec.gov.br/
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alguma tecnologia. Sem falar da Educação a Distância (EAD), que alcança e beneficia
pessoas que às vezes não teriam outra forma de acesso ao ensino (MORAN, 2002).
Muitas questões acerca dessa temática, a história do tempo presente responderá.
Cremos que uma transição na forma de se pensar a escola e a educação está acontecendo.
Kenski (2007) analisa o futuro próximo das instituições educacionais:

A escola não se acaba por conta das tecnologias. As tecnologias são oportunidades
aproveitadas pela escola para impulsionar a educação, de acordo com as
necessidades sociais de cada época. As tecnologias se transformam, muitas caem em
desuso, e a escola permanece. A escola transforma suas ações, formas de interação
entre pessoas e conteúdos, mas é sempre essencial para a viabilização de qualquer
proposta de sociedade (KENSKI, 2007, p. 101).

Para que as tecnologias não sejam apenas um modismo, e tão pouco vilãs que
furtam a privacidade e a individualidade das pessoas, para que tenham um poder educacional
transformador, e que a sociedade em outras áreas, não somente a educacional, usufruam dos
lucros da modernidade, é necessário que todos estejam conscientes e preparados para a
definição de uma nova perspectiva filosófica (KENSKI, 2007).
A passagem do mundo antigo para o mundo moderno traz consigo uma série de
alterações, não apenas na “vida material” dos indivíduos, mas, sobretudo, em sua
subjetividade: com a vinda da modernidade, as crenças, os símbolos e as tradições que davam
sentido ao pensar e agir dos homens são dissolvidos dando lugar a uma nova subjetividade
caracterizada pelo uso da razão (SANTOS 1994).
Uma nova realidade da profissão docente se apresenta e necessário se faz refletir
sobre a construção de uma sociedade educativa. Seria ingênuo pensar que todas as sociedades
estão sendo abarcadas pela onda tecnológica. Fato que torna toda essa circunstância mais
delicada, exigindo ainda mais contribuições por parte dos professores/educadores. De acordo
com Pereira; Biondi (2012), apesar do aumento progressivo do número de indivíduos com
acesso à Internet em diversos continentes, a exclusão digital ainda é um problema sólido neste
início de século. Porém, essa assimetria é bem mais marcante em nações subdesenvolvidas ou
emergentes, como o Brasil.
Segundo pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, envolvendo
cinco países emergentes, Brasil, Argentina, México, África do Sul e Índia, concluída em
2012, cerca de 70% dos lares urbanos brasileiros até 2010 não possuíam qualquer tipo de
acesso à internet. Neste indicador, o desempenho brasileiro ficou atrás da Argentina que, em
2010, tinha 32% dos lares com banda larga, e relativamente próximo do México, com 21%.
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Quanto ao número de computadores nos domicílios, cerca de 35% dos domicílios brasileiros
tinham computador, perdendo para a Argentina, com 40% de domicílios com computadores.
Um dos fatores que impelem os índices brasileiros para baixo é o alto custo do serviço no
país, em comparação à média internacional e à renda média do cidadão brasileiro (PEREIRA;
BIONDI, 2012). Vale salientar ainda, que a exclusão vai além do material:

É praticamente consensual a percepção da exclusão digital como uma lacuna que vai
além do acesso material: não pode ser resolvida apenas com a viabilização de
infraestrutura de acesso. É preciso dar instrumentos para garantir o desenvolvimento
da capacidade comunicativa, da construção de argumentos lógicos, pensamento
crítico e resolução de problemas associados às possibilidades permitidas pelas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) (HINOSTROZA; LABBÉ, 2011
apud PEREIRA; BIONDI, 2012, p.199).

Temos em vista que a educação enquanto um processo é um caminho para a
formação de cidadãos conscientes e críticos. Também se espera os conhecimentos adquiridos
levem o educando a pensar sobre si e o mundo de modo crítico, contribuindo para a aquisição
de um conhecimento hermenêutico e plural, especialmente em um país que deseja atingir
níveis educacionais semelhantes aos dos países desenvolvidos. Assim, o papel do professor
estaria longe de se esgotar.
O saber está em constante progresso, como podemos observar até aqui. A relação
entre educação e tecnologia em seus primórdios não tinha os mesmos objetivos que tem
agora. Na atual conjuntura, a informação deve ser convertida em conhecimento, exigindo
alfabetização tecnológica da população e consciência de que as novas ferramentas encontram
também dificuldades para se firmarem no cenário educacional (CYSNEIROS, 1998).
1.5 Uma Perspectiva Histórico Social do Uso das Tecnologias na Educação
O processo de “entrelaçamento” entre educação e informática, no Brasil, tem
início na década de 1960, quando o setor educacional é mobilizado a fim de desenvolver e
capacitar recursos humanos necessários ao desenvolvimento da base tecnológica sobre a qual
estava se assentando o modelo econômico e social brasileiro (BONILLA; PRETTO, 2000).
De acordo com esses mesmos autores, no Brasil o movimento de uso da Informática na
Educação intensifica-se nas décadas de 1980 e 1990, a fim de atender a demanda da nova
sociedade.
O objetivo do uso da tecnologia na educação era desenvolver e capacitar recursos
humanos em informática, elaborar e desenvolver experiências-piloto a nível educacional,
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além do desenvolvimento de softwares educativos, buscando-se com isso preservar os valores
nacionais e estimular a indústria e as pesquisas locais (MORAES 1995 apud BONILLA;
PRETTO, 2000).
O conhecimento é muito mais do que informação, uma vez que este processo
implica uma gestão criativa da informação. Segundo Carneiro (2003), dois tipos de
consequências educativas podem ser tiradas destas novas tecnologias: 1) A necessidade de
educar para a sociedade da informação, na dupla vertente de literacia inicial de jovens e da
atualização de adultos; 2) A urgência de repensar o modelo pedagógico vigente nos
estabelecimentos de ensino à luz dos novos e diferentes modos de pensar.
Belloni (2006) defende a ideia de que a presença da tecnologia na sociedade exige
a alfabetização tecnológica e uma formação de professores adequada. Neste sentido, os
professores têm que se preparar para as inovações tecnológicas, juntamente com as
decorrências pedagógicas advindas disso. É necessário se adequar às práticas pedagógicas.
Oliveira (1988) assegura que o conteúdo do saber está em constante progresso,
devendo o professor atualizar-se e renovar constantemente o seu ensino. Sobrepõe ainda que
hoje o processo de aprendizagem não se resume mais na transmissão de conhecimentos, via
explicação de matéria, memorização dos conteúdos e controle de alunos na sala e que na
modernidade, ensinar e aprender são processos que devem caminhar juntos, interagindo.
Dantas (2005) acrescenta que faz muito tempo que os pesquisadores da educação
apontam para a necessidade dos professores utilizarem as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) como estratégia para elevar a qualidade da aprendizagem dos seus alunos
e atender às novas e diversas exigências que se apresentam. Mas, o que tem sido evidenciado,
é que grande parte dos professores apresentam dificuldades e, até mesmo, resistência ao uso
destas tecnologias na sua prática educativa.
Para Libâneo (2001), essas resistências existem, pois não são trabalhadas nos
processos de formação inicial e contínua do professor e que isso poderia ocorrer a partir da
integração das novas tecnologias aos currículos, desenvolvimento de habilidades e formação
de atitudes favoráveis ao emprego destas tecnologias. A afirmação de Libâneo fica evidente
nos estudos que apresentaremos nesse trabalho, onde os currículos dos cursos de licenciaturas
da cidade de Montes Claros foram analisados.
Brzezinsk (2002), entretanto, salienta que o uso das tecnologias tem “esbarrado”
em problemas decorrentes da própria profissão docente. O professor deixa de utilizar os
recursos tecnológicos por uma série de motivos e não apenas por temer o novo paradigma.
Ausência de incentivos, baixos salários, falta de plano de carreira, falta ou precariedade de
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recursos materiais tecnológicos no local de trabalho, são motivos que dificultam o uso efetivo
das tecnologias na educação. De acordo com Behrens (2005):

Caracterizar o paradigma emergente não parece tarefa de fácil resposta neste
momento histórico, pois além da multiplicidade de denominações, ele engloba
diferentes aspectos e exige a interconexão de pressupostos de diversas teorias. O
paradigma emergente busca a visão de totalidade e o desafio de superação da
reprodução para a produção do conhecimento. (BEHRENS, 2005. P.77).

Para Capra (1996), o paradigma emergente tem como função essencial
reaproximar as partes na busca de uma visão do todo. O paradigma conservador era baseado
na transmissão do professor, na memorização dos alunos e numa aprendizagem competitiva e
individualista. O novo paradigma estaria no grande encontro da era oral, escrita e digital
(Lévy, 1999), que na sociedade da informação, requer uma prática docente assentada na
produção individual e coletiva do conhecimento.
Kenski (2007) afirma que as tecnologias são indispensáveis para a educação, ou
ainda que estas sejam indissociáveis. Entretanto, mesmo sendo essenciais, as tecnologias
podem levar a projetos chatos e pouco eficazes, por motivos múltiplos. O primeiro deles seria
a falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico das tecnologias.
Sancho e Hernández (2006) certificam que as tecnologias trazem três tipos de
efeito: alteram a estrutura de interesses (as coisas em que pensamos), mudam o caráter do
símbolo (as coisas com as quais pensamos) e modificam a natureza da comunidade (a área em
que se desenvolve o pensamento).
Coscarelli e Marquis (2012) alçam outra problemática inerente a nova ocasião ao
tocar no assunto da confiabilidade das informações disponíveis na rede, no que tange o
letramento digital: “além de saber ler e navegar, e além de saber usar várias ferramentas, o
usuário/navegador precisa ter malícia para não cair em armadilhas.” (COSCARELLI e
MARQUIS, 2012, p.22). Portanto, estes autores alertam quanto à postura crítica que os novos
tempos exigem, tanto das fontes virtuais quanto impressas, mas enfatizam que buscar por
credibilidade e questionar fatos e fontes não significa criar resistências frente à nova situação.
Perrenoud (2000) se posiciona quanto à inserção das tecnologias na educação
afirmado que a escola não pode ignorar o que se passa no mundo, uma vez que as tecnologias
da informação e comunicação vêm transformar não apenas a maneira de se comunicar, mas
também a de trabalhar, decidir e pensar. Entretanto, o autor chama a atenção para a realidade
da maioria das escolas, principalmente públicas: “A escola tem dificuldades para atingir seus
objetivos atuais, mesmo os mais fundamentais, como o domínio da leitura e do raciocínio.
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Antes de carregar insidiosamente o navio, seria prudente indagar-se se ele já não está acima
da capacidade de flutuação.” (PERRENOUD, 2000, p.125). Pouco ou nada serviria equipar
escolas com o que há de mais moderno se estas enfrentam ainda dificuldades primárias
cognitivas, como por exemplo, a Dislexia (dificuldade que aparece na leitura, impedindo o
aluno de ser fluente, pois faz trocas ou omissões de letras), ou a Discalculia (dificuldade para
cálculos e números) (BARROS, 2016). Mas por outro lado a inserção desse novo modelo,
com o uso das TDIC poderia ser um atrativo, um auxílio enorme para sanar tais dificuldades.
Sandholtz e Haymore (1997) atestam o quão complexa é a relação educação e
tecnologia ao constatarem que na indústria, nos negócios e demais áreas ligadas ao econômico
e financeiro, procedimentos combinados com a tecnologia levaram a saltos enormes na
eficiência, eliminando erros e perigos que havia com o enfado humano. Porém, na educação,
o papel da tecnologia não é tão óbvio porque o processo e o produto do ensino formal
continuam em grande parte sem especificação. Os autores acrescentam ainda que os métodos
atuais de aperfeiçoamento profissional desconsideram na maioria das vezes a integração das
tecnologias no currículo. Desde o surgimento das tecnologias no campo educacional até os
dias atuais o objetivo é semelhante: enriquecer a prática educacional, ir ao encontro de um
progresso ininterrupto. Como “a construção de uma problemática não se faz de repente”
(CARDOSO, 1996, p.89), a nova ocasião acarreta prós e contras.
A formação inicial e continuada de professores para o uso das tecnologias na
educação é imperativa, visto que as mídias e recursos digitais fazem parte do universo dos
educandos e do nosso dia-a-dia. Vivemos na chamada “sociedade da informação”, onde as
tecnologias digitais da informação e comunicação são recursos para trabalho, interação social,
lazer e educação. Nessa relação sociedade-educação-tecnologias, letramento digital e
formação de professores são desafios contemporâneos. Esta problemática será abordada no
próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
2.1 Mídias9 na Educação e Letramento Digital

Devemos ressaltar a importância de uma formação permanente e continuada no
uso das tecnologias digitais na sala de aula, pois, como destacado no primeiro capítulo, cada
vez mais estes recursos se incorporam no nosso cotidiano e fazem parte de nossa rotina
profissional. Quando usamos os aparatos tecnológicos não somente com a finalidade do
instrumento, estamos sendo modificados por ela e, nos transformar em profissionais mais
capacitados para este novo contexto educacional, crescer e fazer outras leituras do mundo é
imprescindível para uma ressignificação do trabalho pedagógico no novo momento.
“Repensar a educação e a escola a partir de uma dimensão emancipatória significa
problematizar as solicitações globalizantes” (LIMA, 2010, p.6). Novos recursos tecnológicos
são incorporados cada vez mais à prática educativa, nossos alunos se envolvem cada vez mais
com o espaço virtual e criam redes de amigos de acordo com seus interesses.
Os desafios contemporâneos demandam um repensar da educação, diferenciar os
recursos utilizados, oferecendo novas alternativas para os indivíduos interatuarem e se
expressarem. Repensar a educação envolve diversificar as formas de agir e de aprender,
considerando a cultura e os meios de expressão que a permeiam (MARTINISI, 2008). Neste
caso, esses desafios da atualidade para a educação estão envolvidos com o uso das mídias no
cotidiano escolar.
Mídia é uma expressão usada para assinalar os principais veículos de um
determinado sistema de comunicação social, considerando os setores tradicionais - Emissoras
de Rádio e TVs, Jornais, Revistas e agora a Internet e a grande mídia internacional. O termo
não tem uma origem historicamente delimitada, mas pode estar ligado à literatura acadêmica
produzida pela escola da teoria crítica da comunicação e a conceitos como indústria cultural e
comunicação de massa, surgidos ao longo do século XX (SFB, 2015).
Mídia eletrônica refere-se ao conjunto de meios de comunicação que necessita de
recursos eletrônicos ou eletromecânicos. As mídias eletrônicas podem ter formato digital ou
analógico, embora na atualidade a maior parte seja digital. Televisão, rádio, telefone,
computador pessoal, videogame, celular, tablet, smartphone, entre outros podem ser incluídos
na categoria mídias eletrônicas. Para uso dessas mídias é necessário um mínimo de habilidade
9

O Ministério da Educação designa como tecnologias computador, internet, TV, vídeo, data show e demais
mídias eletrônicas existentes na escola e que podem ser usadas no ensino com contribuições significativas.
Portanto, os termos tecnologias e mídia neste trabalho são usados como sinônimos.
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e conhecimento tecnológico, que pode ser entendido como alfabetização tecnológica ou
digital.
Segundo Kleiman (2008), a questão da alfabetização fora sempre tratada como
uma prática específica da escola. O conceito de letramento começou a ser usado nos meios
acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o “impacto social da escrita”
(KLEIMAN, 2008) dos estudos sobre alfabetização. Porém, “o fenômeno do letramento,
extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita” (KLEIMAN, 2008, p.20). Segundo a
autora, a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com o
letramento, prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização,
o processo de aquisição de códigos, processo geralmente concebido em termos de uma
competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola.
O letramento é compreendido por Kleiman (2008, p.18) como um fenômeno mais
amplo e que ultrapassa os domínios da escola: “[...] podemos definir hoje o letramento como
um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. O conceito da autora
destaca os aspectos sociais e práticos do letramento.

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social
segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram
classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser,
em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que
desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que determina uma forma
de utilizar o conhecimento sobre a escrita (KLEIMAN, 2008, p. 19).

Melo (2011) acresce que:

O letramento é uma competência que adquirem aqueles que já se apropriaram do
código escrito, já são alfabetizados e sabem usufruir da capacidade obtida em
situações e circunstâncias diversas. Saber desfrutar desta leitura e escrita e
transformar-se socialmente, utilizando-a para saber solucionar os problemas do
cotidiano, saber ler e interpretar o mundo em que vive, usar essa habilidade para
assimilar, transmitir e produzir conhecimento. (MELO, 2011, p.05)

Assim

sendo,

segundo

Melo

(2011),

alfabetização

e

letramento

são

acontecimentos diferentes, sendo que o primeiro termo se refere à questão técnica de
memorização e decodificação de um sistema alfanumérico. Já o segundo termo tem conotação
mais ampla ao passo que envolve questões sociais, atitudes, pensamentos e valores do
indivíduo que a executa.
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Lévy (1999) defende que alfabetização e letramento têm ressonância no novo
contexto. Para ele, cibercultura designa “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente
com o crescimento do ciberespaço”. E, ciberespaço é “o novo meio de comunicação que surge
da interconexão mundial dos computadores” (LÉVY, 1999, p.17).
Se há um novo espaço e uma nova cultura em ascensão, certamente há também
novas práticas sociais em voga, fazendo-se necessário o letramento na cibercultura. Porém,
ser alfabetizado apenas, saber interpretar signos de leitura não são mais suficientes. Para
Valente (1999), a sociedade do conhecimento requer indivíduos criativos para conhecer seus
próprios potenciais. Isto requer um sujeito atento às mudanças que acontecem em nossa
sociedade e que tem a capacidade constante de aperfeiçoar suas ideias e ações. Para Amaral
(2008), a educação deve capacitar às pessoas não apenas para o consumo crítico das
tecnologias, mas também para a criação de meios para expressar suas próprias mensagens.
Para o autor, o diálogo é um aspecto fundamental da comunicação. Esta nova competência
comunicativa para lidar com as tecnologias na educação requer dos educadores, de acordo
com o autor, três tarefas: “a compreensão intelectual do meio digital, a leitura crítica de suas
mensagens e a formação para seu uso livre e criativo” (AMARAL, 2008, p.17). Ou seja, é
necessário ultrapassar o saber ligar e desligar o computador, imperioso é saber usá-lo de
forma produtiva, interpretá-lo de forma crítica, como bem explicita Melo (2011):

O indivíduo, ao acessar a internet, tem que saber o que quer buscar, interpretar a
informação disponível, e não simplesmente fazer uma busca por fazer, perdendo-se
na navegação, sem direcionamento e sem um objetivo concreto. Este indivíduo
letrado digitalmente saberá usar as TIC de forma crítica e agir de forma positiva na
vida pessoal e coletiva. (MELO, 2011, p.08)

Conforme atesta o autor, o letramento digital não deve somente capacitar para
lidar com as tecnologias, mas preocupa-se em mostrar como utilizá-las de forma crítica.
Participar dessa sociedade da informação através do uso das ferramentas tecnológicas como
os computadores, fazer pesquisas, selecionar conteúdos, escrever uma mensagem no correio
eletrônico, conversar em tempo real utilizando um chat10, escutar um arquivo Mp3, manusear
celulares, são condições de inserção tecnológica, e consequentemente de cibercultura (MELO
2011).

10

Espaço que permite “uma discussão textual” (por escrito) em tempo real entre vários usuários da internet.
Disponível em: http://conceito.de/chat>> Acesso: 14/01/16
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Gomez (2004, p.14) afirma que “não adianta distribuir tecnologia sem ideologia,
sem formação, sem método, sem mudar o paradigma.”. Não basta que aparelhos cheguem as
escolas, eles podem chegar e em nada modificar ou melhorar nas relações de aprendizagem,
sem alfabetização e letramento digital e principalmente sem capacidade reflexiva e crítica
para uso dos mesmos. O professor tem que saber também selecionar um conteúdo e ministrálo de forma atraente, educativa, crítica enriquecedora, conforme mencionado anteriormente.
Essa habilidade seletiva não é um quesito contemporâneo e nem diz respeito somente ao uso
das TDIC. Conforme Veiga (1991), “a didática é compreendida como um conjunto de regras,
visando assegurar aos futuros professores as orientações necessárias ao trabalho docente”
(VEIGA, 1991, p.33). Cada período histórico reclamou por um tipo específico de abordagem
educacional e uma metodologia adequada ao que se esperava da educação na época. Por
exemplo, a ação pedagógica dos jesuítas era pautada na memorização e repetição, num
esforço para manter a tradição e doutrinar os educandos. Ideias críticas e revolucionárias não
eram bem vindas.
Transformar

a

educação

em

comunicação,

mediação,

interatividade

e

acompanhamento é um desafio e, portanto a democratização da informática e a inclusão
digital são urgentes e necessárias.

A informação é um bem social, como tal não deve ser utilizada como instrumento de
lucro pelas “indústrias do conhecimento”. A informação é acima de tudo, um direito,
um direito fundamental, já que sem ela não temos acesso aos outros direitos.
Precisamos contaminar o planeta com essa ideia. (GOMEZ, 2004, p.16)

As tecnologias, incluindo o computador, o que tem maior presença no imaginário
quando se fala em tecnologias na educação, não foram criadas para a educação e sim foram
integradas a ela e pode facilitar a resolução de problemas educacionais. Se o uso das mesmas
for bem direcionado, pode contribuir ainda para que a influência dos meios de comunicação
massivos e por vezes alienantes, não afete as capacidades cognitivas, críticas, criativas e
sócias afetivas dos educandos, conforme atesta Belloni (apud LIBÂNEO 2001, p.72): “Daí as
escolas desenvolverem uma leitura crítica e uma postura ativa perante a mídia, ou seja, fazer
uma educação para a mídia, para ensinar aos jovens a dominar a linguagem televisual, para
não serem dominados por ela.”
De acordo com Rios e Santos (2009), a importância da tecnologia na educação é
reconhecida pelo governo Federal que entende a necessidade de incluir digitalmente a
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sociedade e cria projetos para tal fim, dentre eles o próprio “Mídias na Educação”

11

. A partir

de 2005, vemos a Universidade Aberta do Brasil - UAB (ensino superior) instituída pelo
Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 2006, a Escola e-Tec Brasil (Ensino Profissional Técnico
de Ensino Médio) lançado em 2007, visando ofertar educação profissional e tecnológica à
distância ampliando e democratizando o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e
gratuitos (LOBO, 2013). O Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego - Pronatec
foi sancionado pela Lei 12.513, de 12 de outubro de 2011, e tem como objetivo principal
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) para a população brasileira (LOBO, 2013). No entanto, é necessário que o
uso dos artefatos tecnológicos sejam atribuídos de significado. É preciso reconhecer a
mudança no paradigma educacional, ou seja, o rompimento com modelos totalmente
tradicionais de ensino, e não apenas verificar a modernização da infraestrutura escolar.
Vejamos:

Não restam dúvidas que na sociedade contemporânea é preciso ensinar com
qualidade, educar cidadãos, oferecendo-lhes espaços de aprendizagem de alto nível.
Nessa perspectiva, a qualidade torna-se um conceito multidimensional (...) mudar a
sala de aula, incrementá-la com novos equipamentos é mais fácil do que mudar
formas de pensamento. É preciso que ocorra a preservação do conhecimento,
enriquecido pelo novo, superando o ensino alienante que vem se perpetuando em
muitas escolas. (RIOS; SANTOS, 2009, p.05)

Dantas (2005) destaca que há certa resistência por parte dos docentes em
incorporar as tecnologias a sua prática, chegando a temer sua substituição por estas. Deste
modo, a preocupação de parcela da classe educadora em ser substituída pelos recursos digitais
e midiáticos não encontra ressonância, já que compreendemos que eles não visam substituir,
mas sim modificar algumas funções. A necessidade está em organizar situações de
“provocações”, questionamento e tensões produtivas. Ou seja, o bom direcionamento da
tecnologia depende em parte do próprio professor, se a aprendizagem será dinâmica ou
alienante, se haverá um encantamento ou frustração, depende de nós, uma vez que os recursos
materiais estejam disponíveis.

O processo de ensino aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, inovações e
poder de comunicação inusitados. E reencantamento enfim, não reside
principalmente nas tecnologias -cada vez mais sedutoras- mas em nós mesmos, na
capacidade em tornar-nos pessoas plenas, num mundo em grandes mudanças e que
11

Programa de educação a distância, com estrutura modular, que visa proporcionar formação continuada para o
uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e
impresso. O público-alvo prioritário são os professores da educação básica.
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nos solicita um consumismo devorador e pernicioso. É maravilhoso crescer, evoluir,
comunicar-se plenamente com tantas tecnologias de apoio. É frustrante por outro
lado, constatar que muitos só utilizam essas tecnologias nas suas dimensões mais
superficiais, alienantes ou autoritárias. O reencantamento em grande parte vai
depender de nós. (MORAN, 1997, p. 05)

Na tentativa de promover essa mudança no pensamento além do aparelhamento
que se procede nas escolas públicas, o Governo Federal criou o Programa de Formação
Continuada, denominado de “Mídias na Educação”, que se efetivou através da educação à
distância e se desenvolveu em três círculos articulados e integrados, respeitando as
necessidades e aprofundamento dos educadores do ciclo básico (extensão) com 120 horas de
duração, ciclo intermediário (aperfeiçoamento), com 180 horas e avançado (especialização),
com duração de 360 horas. O programa teve como desafio, auxiliar os educadores da rede
pública para o uso das mídias/tecnologias no processo de ensino aprendizagem, de forma
integradora, visando melhorar a qualidade dos processos (VIEIRA; SANTOS, 2009).
O programa objetivou contribuir efetivamente para que os professores se
aperfeiçoassem pedagogicamente, tecnicamente quanto a utilização das tecnologias de
informação e comunicação, foi desenvolvido pela Secretária de Educação a Distância (SEED)
e pela Capes em parceria com Secretarias de Educação e universidades públicas, tendo como
público alvo professores da educação básica da rede estadual e municipal de ensino (RIOS;
SANTOS, 2009).
A Secretaria de Educação a Distância (SEED) foi extinta em 2011 pela
presidência da república, pois segundo o MEC, com o crescimento da modalidade, a ideia é
que ela passasse a ser gerida pelas secretarias convencionais, com o mesmo tratamento para as
modalidades presenciais e a distância. Esse fato dividiu opiniões dos especialistas e, segundo
Moran (diretor de Educação à Distânciada Universidade Anhanguera), a decisão foi
prematura e aumentou o risco da modalidade ficar em segundo plano (PORTAL DO
APRENDIZ, 2011).

“Mídias na Educação” é um programa de educação à distância, com estrutura
modular, que visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das
diferentes tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática,
rádio e impresso. O público-alvo prioritário são os professores da educação básica.
(...) Entre os objetivos do programa estão: destacar as linguagens de comunicação
mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem; incorporar programas da
Seed (TV Escola, Proinfo, Rádio Escola, Rived), das instituições de ensino superior
e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação no projeto políticopedagógico da escola e desenvolver estratégias de autoria e de formação do leitor
crítico nas diferentes mídias (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015).
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Dentre as várias instituições participantes em todo o país, está a Universidade
Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), uma das instituições foco deste trabalho. De
acordo com Viera e Santos (2009, p.07), a primeira oferta do curso na instituição e na cidade
de Montes Claros, ocorreu em 2006/2007, capacitando 200 professores da rede municipal do
norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha, com o ciclo básico do curso. A segunda oferta
(2007/2008) capacitou 300 professores da mesma região, também com o ciclo básico. Ainda
em 2008 ocorreu a primeira oferta do ciclo intermediário, que capacitou 100 professores. No
mesmo ano houve ofertas para novas turmas, resultando em mais 300 capacitados em nível
intermediário, mais 200 em nível básico e 100 professores em nível avançado.
Para Rios e Santos (2009, p.08) “as TDICS contribuem para o desenvolvimento
das habilidades e competências dos professores e estudantes numa perspectiva crítica e
colaborativa.” De acordo com as autoras, a experiência da implantação deste curso na
UNIMONTES foi muito positiva. O bom aproveitamento estaria explícito nos trabalhos de
conclusão dos cursistas (requisito para obtenção do certificado de nível avançado), que teriam
evidenciado o quanto cresce o interesse de professores e alunos, além da aproximação de um
com o outro, depois do uso efetivo das tecnologias como mediadoras, na medida em que as
aulas se tornaram mais atraentes, menos monótonas, contribuindo para o interesse dos alunos
nas aulas e queda da indisciplina.
Nos projetos de intervenção (requisito de certificação para todos os níveis),
também teria ficado evidente a otimização do trabalho dos profissionais participantes.
Vejamos:

Durante a apresentação dos projetos de intervenção (...) vários depoimentos indicam
que houve mudanças significativas na prática do professor, em sala de aula, depois
do ingresso no curso de mídias. A maior parte dos professores enfatiza a importância
dos conhecimentos adquiridos. Um dos professores afirmou que: “preparo minhas
aulas com mais entusiasmo, utilizo todos os recursos que a escola possui, a
indisciplina nas minhas aulas diminuiu” (RIOS e SANTOS, 2009, p. 09).

A oferta do programa “Mídias na Educação” na região norte mineira, de acordo
com os depoimentos e trabalhos dos professores participantes, apresentou resultados
satisfatórios (RIOS; SANTOS, 2009). Os professores que se aperfeiçoaram, enriqueceram sua
prática e fizeram uso dos equipamentos disponíveis nas escolas, tais como TV, DVD, data
show, aparelho de som e computador. O papel indiscutível e relevante do professor no cenário
escolar é dinamizado por formações como essa que o inserem no universo de oportunidades
das tecnologias.
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Ainda assim, de acordo com Belloni (2009), muito ainda tem que ser feito no país
no que se refere à inserção das tecnologias e mídias no cotidiano escolar:

Não observamos no Brasil avanços significativos no que diz respeito a mídiaeducação12 e os principais obstáculos a seu desenvolvimento continuam ativos. O
que não significa que não exista uma multiplicidade de experiências singulares
inovadoras e importantes, mas elas são frutos do trabalho incansável de professores,
jornalistas, comunicadores, religiosos, todos eles mídia-educadores militantes e têm,
por sua própria natureza, abrangência restrita quando não um estatuto marginal. Em
nível oficial dos sistemas de ensino, na escola básica como no ensino superior,
especialmente na formação de professores, a mídia educação continua ignorada e
ausente (BELLONI, 2009, p. 11).

Embora haja esforços vindos de várias partes, a abrangência da educação digital
ainda não é suficiente e falhas permanecem. Chauí (2007) já observara que a abertura de uma
democracia não pode ser confundida com a utopia de uma igualdade:

Não é a liberdade da informação que define a abertura democrática (...) é a elevação
de toda cultura a condição de coisa pública, isto não significa que a ciência, a
filosofia, as artes e as técnicas se tornem transparentes e imediatamente acessíveis;
não significa que deixem de ser, em suas expressões mais rigorosas, impenetráveis
para os não iniciados. Significa, apenas, que é bastante diverso considerá-las como
de direito acessíveis a todos que desejem dedicar-se a elas (...). Há duas maneiras
igualmente antidemocráticas de lidar com a cultura e com a informação: fazê-las
privilégio de uns poucos, em nome da divisão “natural” das aptidões, ou vulgarizálas, escamoteando tanto a divisão social do trabalho quanto a realidade do privilégio
para produzi-las (CHAUÍ, 2007, p. 156-157).

Ou seja, todas as pessoas deveriam ter direito ao acesso as mídias e tecnologias,
afinal, são produtoras e produtos da cultura e da informação. A nossa sociedade ainda não se
comunica consigo mesma de ponta a ponta numa produção constante de conhecimento e
informação. Entretanto, para Belloni (2009), é preocupante visualizar as tecnologias em geral
e a internet como salvadoras do cenário educacional, já que grandes expectativas podem ser
seguidas de grandes frustrações dada a complexidade do panorama educação-tecnologia, até
aqui explicitado.
Logo, educadores devem estar atentos para orientar alunos em determinadas
circunstâncias, diferenciando momentos de lazer dos de trabalho, utilizando o mundo virtual e
suas diferentes formas de comunicação com o mundo, selecionando as qualidades dessas
informações e conteúdos, numa utilização crítica, sob pena da alienação e bitolação.

12

Corresponde à educação para as mídias. Visa formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as
tecnologias de comunicação e informação. (Belloni, 2009, p.12)

45

2.2 Formação de Professores: breve trajetória histórica

A escola surgiu na Mesopotâmia como um estabelecimento restrito a elite. Sofreu
alterações no século XVIII com o Iluminismo que preconizava um acesso à educação mais
amplo e nos séculos XIX e XX o ensino já era obrigatório na maioria dos países (REVELAT,
2009). A necessidade da formação docente já fora preconizada por Comenius, no século
XVII. Porém, a questão da formação de professores demandou resposta institucional apenas
no século XIX, quando após a Revolução Francesa, o problema da instrução popular emergiu.
É daí que provém o processo de criação de Escolas Normais como instituições encarregadas
de preparar professores.
No Brasil, a questão do preparo de professores surgiu de forma explícita após a
independência, quando se cogitou a organização da instrução popular. “É na Lei das Escolas
de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, que a preocupação com a questão
da formação de professores apareceu pela primeira vez” (SAVIANI, 2009, p.143).
As Escolas Normais foram instituições criadas pelo Estado para formar um corpo
profissional e, de acordo com Nóvoa (1992), conquistaram uma importância no quadro dos
projetos de escolarização de massas. Por outro lado, estas instituições também se constituíram
em um espaço de afirmação profissional, onde emergiu um espírito de corpo solidário. Na
primeira república, a ambição de formar um “homem novo” conferiu aos professores um
papel simbólico de grande conceito.
Nesse contexto, a tendência pedagógica em vigor era a tradicionalista, difundida
no Brasil pelos jesuítas, cujo método consistia em exposição, seguida por exercício de fixação
repetitivos para memorização. A visão essencialista de homem justificava o uso dessa
tendência. Os homens seriam essencialmente iguais, as diferenças sociais se deviam ao
destino. O mesmo método, o mesmo material, o mesmo ritmo, as mesmas atividades seriam
destinados a todos, sem distinção, e o fracasso ou sucesso seriam mérito ou demérito
individuais, decorrentes de interesse e empenho nas atividades escolares (MURTA, 2006).
Com o passar dos anos, várias reformas atingiram essa instituição formadora de
professores, no intuito de melhorá-la e modernizá-la sempre. Em abril de 1939, o decreto-lei
n.1.190, instituiu o esquema “3+1” adotado na organização dos cursos de licenciatura e de
Pedagogia. Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que
compunham os currículos das escolas secundárias, os segundos formavam os professores para
exercer a docência nas Escolas Normais. Nos dois casos vigorava o mesmo esquema: três
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anos para o estudo das disciplinas específicas e um ano para a formação didática (SAVIANI,
2009).
Percebe-se aqui um problema que se perpetuou, em relação a aquisição de
conteúdos mas não de habilidades didáticas inerentes ao momento histórico:

As Escolas Normais preconizavam uma formação específica. Logo, deveriam guiarse pelas coordenadas pedagógico-didáticas. No entanto, contrariamente a essa
expectativa, predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a
serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha
era que os professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia
transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico.
(SAVIANI, 2009, p. 144)

Essa questão, embora tenha ocorrido há várias décadas, não destoa tanto da
realidade contemporânea, onde a didática ainda é uma incógnita para muitos profissionais,
principalmente frente aos novos processos do mundo moderno, como o uso das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
A passagem da década de 1960 para a de 1970 foi assinalada por mudanças na
estrutura do sistema nacional de educação. O regime militar, embalado pelo “milagre
econômico”, estabeleceu uma vinculação entre a educação e a modernização. Para tal,
implementou duas reformas jurídicas no campo educacional: a Lei n. 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que reorganizou o funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média e a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que reestruturou os antigos
primário e ginásio, criando o ensino de 1º e 2º graus, o chamado 1º grau de ensino, passou a
ser obrigatório (Saviani, 1987). Quanto aos três anos do antigo ensino colegial, passaram a
constituir o 2º grau. Dessas reformas educacionais emergiram a nova configuração
profissional do professorado público de 1º e 2º graus. A primeira lei supracitada, no seu artigo
30, estabelecia que:

A formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou
técnicas, bem como o preparo de especialistas destinados ao trabalho de
planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas
e sistemas escolares, far-se-á em nível superior (idem, ibid., p. 103).

Nesse momento buscou-se a objetivação do trabalho pedagógico da mesma forma
que ocorreu com o trabalho fabril. A tendência tecnicista e tecnocrata embasou a pedagogia,
inspirando-a com ideias de racionalidade, eficiência e produtividade. “As alternativas
psicológicas foram minimizadas, a tecnologia educacional teve como preocupação a eficácia e
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eficiência do processo de ensino, acentuando o caráter reprodutor da escola” (VEIGA, 1991,
p. 35).
O pressuposto em questão era de que a maior produtividade do indivíduo conduz
a maior produtividade da sociedade, numa visão desenvolvimentista, onde a educação era
subordinada ao mercado, com vistas a formação de mão de obra e não de cidadãos autônomos
em sua plenitude (MURTA, 2006).
Na primeira metade da década de 1980, com a chegada da Nova República e a
ascensão do governo civil, os professores se empenharam para reconquistar o direito de
participação na definição da política educacional e na revigoração da escola pública (VEIGA,
1991). A escola se organizou como espaço de negação de dominação e não mero instrumento
para reprodução e manutenção do status quo. Agir dentro da escola passou a ser contribuição
para transformar a sociedade. Assim, a tendência pedagógica embasadora era a crítica, “que
trabalhava no sentido de ir além dos métodos e técnicas, procurando associar escola à
sociedade, teoria à prática, ensino à pesquisa, professor ao aluno” (VEIGA, 1991, p. 39).
Murta (2006) relata que os anos de 1990 trazem uma nova abordagem das
questões educacionais, sem perder de vista a característica crítica. Passa a perceber o meio
educacional como um espaço epistemológico social. As teorias pós críticas vieram apresentar
uma nova condução na direção de conceitos como subjetividade, intersubjetividade,
multiculturalismo, diversidade, identidade, gênero, etnia e representação. A antropologia
mostrava aos educadores, os alunos como sujeitos socioculturais, que sofrem influências
globais e particulares, numa sociedade desigual (MURTA, 2006).
O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação,
desencadeado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e pelo CNE (Conselho Nacional
de Educação) a partir de 1997, visa adequar a formação de profissionais observando as
questões de um mercado globalizado (MURTA, 2006). Considerando-se os objetivos postos
pelas reformas da educação básica no sentido de adequar a formação das novas gerações às
exigências postas pelas transformações no mundo do trabalho, o conteúdo e a organização das
instituições de formação de professores passaram a ter sua centralidade para garantir o
desenvolvimento da educação básica tal como está demandada. O campo da formação de
professores adquiriu caráter central, devendo responder a questões como as que Freitas (2002)
levanta: quais os conhecimentos necessários a todas as crianças e jovens? Como desenvolver
a aprendizagem desses conhecimentos? Como preparar os professores (competências
necessárias) para essa tarefa? Quais as instituições mais adequadas? E, por último, como
avaliá-los nessas tarefas educativas?
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As mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil trazem enormes desafios à
formação de professores. No mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo
questionado e redefinido de diversas maneiras. Para isso concorrem as novas
concepções sobre a educação, as revisões e atualizações nas teorias de
desenvolvimento e aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das
comunicações sobre os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias,
técnicas e materiais de apoio. (Proposta de diretrizes para a formação inicial de
professores da educação básica, em cursos de nível superior (MEC, 2000).

Considerando que os cursos formadores de professores passaram a ser oferecidos
predominantemente em nível superior, pela Lei 9.394/96, e que correspondem a recentes
orientações de Diretrizes Curriculares Nacionais, a tarefa de transformar o implexo sistema
educacional do país exige uma série de ações relacionadas a formação e a prática do
professor.(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA /
MEC, 2013)De acordo com a Secretaria de Educação a Distância (2000), é nesse sentido que
o MEC tem trabalhado nos últimos anos, com empenho em melhorar a formação inicial e
continuada de professores, reforçando as parcerias dos programas com governos estaduais e
municipais, por exemplo: TvEscola, Proformação e o ProInfo (Programa Nacional de
Informática na Educação).
Abaixo são apresentadas parte das Diretrizes Curriculares para os cursos de
graduação em Artes Visuais, Biologia, Filosofia, História, Geografia, Matemática, Letras,
Educação física, Pedagogia, Química, Física e Música, em que apresentam no tópico
“Competências e Habilidades”, a necessidade de envolver-se com as tecnologias:
Espera-se que o egresso de uma licenciatura seja capaz de: “Avaliar o impacto
potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da
atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos.” (Diretrizes
Curriculares Ciências Biológicas, 2001, p. 03).
Espera-se que o egresso seja capaz de “desenvolver pesquisa científica e
tecnológica em artes visuais, objetivando a criação, a compreensão, a difusão e o
desenvolvimento da cultura visual.” (Diretrizes Curriculares Artes Visuais, 2007, p. 05).
Minimamente espera-se que haja “competência na utilização da informática.”
(Diretrizes Curriculares Filosofia, História e Geografia 2001, p. 04).
Minuciosamente deseja-se que o educador físico saiba “utilizar recursos da
tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar e diversificar as formas de
interagir com as fontes de produção e de difusão de conhecimentos específicos da Educação
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Física e de áreas afins, com o propósito de contínua atualização e produção acadêmicoprofissional.” (Diretrizes Curriculares Educação Física, 2004, p. 11).
Nos cursos passíveis de obter-se grau de bacharel, (biologia, educação física,
matemática, física e química) destaca-se, que quando desejar-se titulação de licenciado,
deverão ser incluídos os conteúdos definidos para a educação básica, as didáticas próprias de
cada conteúdo e as pesquisas que as embasam. Almeja-se o “desenvolvimento da capacidade
de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas,
além do conhecimento de questões contemporâneas.” (Diretrizes Curriculares Matemática,
2001, p. 03).
Espera-se a possibilidade de “viabilizar pesquisa científica e tecnológica em
música, visando à criação, compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento.”
(Diretrizes Curriculares Música, 2003, p. 04). Postula-se que o professor “possua
conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de Química.”
(Diretrizes Curriculares Química, 2001, p. 07).
Que o egresso dos cursos de Física seja capaz de “utilizar os diversos recursos da
informática, dispondo de noções de linguagem computacional.” (Diretrizes Curriculares
Física, 2001, p. 04)
Em último caso, é desejável que o profissional saiba “relacionar as linguagens dos
meios de comunicação aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos,
demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao
desenvolvimento de aprendizagens significativas.” (Diretrizes Curriculares Pedagogia, 2005,
p. 09)
Como podemos observar, “a adequada preparação do professor é o componente
fundamental para o uso das tecnologias em educação, segundo uma perspectiva críticoreflexiva.” (ALMEIDA, 2000, p.11). A ação do professor está sempre impregnada de teoria,
principalmente dos recém saídos de uma graduação. Mas estaria havendo um movimento
dialético entre essa teoria e a prática, na educação básica?
2.3 Usos das TDIC na Educação e a Formação de Professores na Atualidade

Segundo Perrenoud (2000), o avanço das tecnologias oferece novos campos de
desenvolvimento e sem dúvida aumenta a abrangência das desigualdades no domínio das
relações sociais, da informação e do mundo. Para ele, é pouco provável que o sistema
educacional imponha autoritariamente aos docentes em exercício o domínio dos novos
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instrumentos, ao passo que em outros setores não se abrirá mão disso. No entanto, os
professores que não quiserem se envolver disporão de fontes documentais e informações
científicas cada vez mais pobres. É por isso que a responsabilidade da escola está
comprometida para além das escolhas individuais dos professores. Entretanto, uma dúvida
permanece: como colocar os novos recursos a serviço da formação? As habilidades técnicas
do profissional docente facilitam o processo, mas estão envolvidas também habilidades
didáticas, então outra indagação se faz presente: esses instrumentos facilitarão uma
diferenciação positiva no ensino? (PERRENOUD, 2000)
Para Sancho (2006), o avanço tecnológico não significa de imediato a melhoria da
educação. A tecnologia poderia sim ser uma nova oportunidade para repensar a educação e
educar alunos para a sociedade do conhecimento em prenuncio, pensadores críticos
autônomos, que se comunicam com facilidade e usam intensiva e extensivamente as TDIC.
Porém, o que se tem visto em vários países são programas de uso das TDIC coexistindo com
outros que nada tem a ver com criatividade e autonomia intelectual tanto de professores
quanto de alunos.
Outra problemática levantada por Sancho (2006) é o fato de que a própria
versatilidade das TDIC se configura em um “problema”, na medida em que muitos
professores tendem a adaptá-la às suas próprias crenças, ao invés de questioná-las, tentando
implantar outras formas de experiências e refletir sobre a que tem sido usada até então.
Conforme atesta a autora, “um dos principais obstáculos para desenvolver o potencial
educativo das TDIC são a organização e a cultura tradicionais da escola” (SANCHO, 2006, p.
22). Ou seja, a simples introdução das TDIC nas escolas não efetua mudanças significativas.
Kullok (2000) afirma que estamos vivendo um momento de construção de um
novo perfil profissional docente, onde o grande desafio da modernidade é investir na
formação do professor para que possamos alcançar um elevado patamar educacional. Salienta
que os novos tempos trazem angústias decorrentes das incertezas, velocidade e subjetividade
de que hora se apresentam. Para atender a tais transformações, é necessário desenvolver o
aprender a aprender, ou seja, o professor tem que estar disposto a aprender, a ser um professor
pesquisador e empreender novas atitudes (KULLOK, 2000).
Não somente os professores têm que aprender a aprender, já que a nova ocasião
que se apresenta é de um mundo onde as identidades de modo geral se encontram em “crise”,
no mínimo abaladas pelo esfacelamento social dos tempos modernos. Mundo este onde se
encontra uma coletividade capitalista sem laços com o passado, preterida pelo excesso de
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apelos da sociedade de consumo e que entretanto, para alguns pensadores como Lévy e
Moran, podem conter caracteristicas benéficas inclusive para a educação e para o professor.
O professor, como membro dessa sociedade, também tem sua imagem alterada,
não pela conjutura de modernidade e tecnologia somente, mas por uma série de consequências
que ela acarreta para o ofício do docente (ARROYO, 2000). Este profissional, desde sua
formação, tem enfrentado novas e infinitas querelas (MILLS, 1979). Entretanto, a partir do
século XX, como define Mills (1979, p. 147): “os professores, especialmente os do primário e
secundário, são, do ponto de vista econômico, os proletários das profissões liberais”.
As universidades têm o papel de formar profissionais devidamente qualificados
para o mercado de trabalho e, acima de tudo, cidadãos conscientes e críticos para a sociedade.
Tornar-se um bom profissional da educação requer muito mais do que o domínio sobre o
conteúdo ministrado, visto que as práticas profissionais do professor influenciarão
diretamente na vida de inúmeras pessoas. Não basta saber o conteúdo, mas também saber
aplicá-lo com sensibilidade social (GAUTHIER, 2006).
Ainda assim houve no imaginário social sobre educação, uma despersonalização
que não aconteceu em outros campos sociais (ARROYO, 2000). Este autor afirma que
esqueceram-se que a eficiência desse profissional está atrelada principalmente às suas
condições de trabalho e sua formação inicial e contínua.
Por outro lado, Pimenta (2002) indaga a respeito da existência de professores
numa sociedade onde estes parecem não fazer falta, sob os ditames da tecnologia e
informação. No entanto, ela afirma que na contemporaneidade, mesmo num cenário desolador
de desvalorização da carreira docente, o papel do professor como mediador nos processos
constitutivos da cidadania ainda é fundamental. O que se faz necessário é rever a formação de
professores. Portanto, esses profissionais se apresentam cada vez mais como imprescindíveis,
para que a matriz humana na escola prevaleça sobre o mito tecnológico (CARNEIRO, 2003).
Os acadêmicos dos cursos de licenciatura sabem que devem dominar os
conteúdos, já que sem eles fica quase impossível ministrar aulas. No entanto, muitas
inquirições se apresentam, todas no sentido de entender como esses conteúdos passam a ter
significado na vida dos educandos. Como bem observou Morin (1967), conhecimento não se
reduz a informação. Portanto, contextualizar e trabalhar tais informações são primordiais.
É necessário ter consciência do poder transformador que o conhecimento confere
a humanidade. Para Freire (2005), com a aprendizagem, a vida como biologia passa à vida
como biografia, na medida em que o homem passa a dizer a sua palavra, a ser autor e
testemunha de sua própria história. Assim sendo, compreende-se a educação com um caráter
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emancipador e criador da humanização nos homens. Ou seja, a intenção da educação escolar
seria de totalidade, preparando científica, técnica e socialmente (FREIRE, 2005).
As novas tendências investigativas valorizam o professor reflexivo. Este seria um
intelectual em processo contínuo de formação, aquele que constantemente reflete sobre e na
prática. Nóvoa (1992) propõe a formação de professores autônomos, ao contrário dos
professores técnicos/funcionários, meros reprodutores de normas, a serviço do governo e
perpetuadores das condições vigentes. Trata-se de pensar a formação dos professores como
um projeto único envolvendo a inicial e contínua, assim como pensar a escola enquanto um
espaço de trabalho e formação.
Formar professores reflexivos é formar sujeitos agentes das transformações
sociais necessárias. De acordo com Pimenta (2002), essa questão é mais ampla do que pode
parecer, e envolve: condições de trabalho, salários, jornada, gestão e currículo. Essa formação
reflexiva é uma política de valorização, capaz de formar intelectuais críticos, a serviço da
liberdade e da democracia, por um projeto humano emancipatório, não mais reprodutor e
mantedor das condições vigorantes (PIMENTA, 2002).
Alves (1991) analisa as expectativas para o futuro docente, ao constatar que outras
profissões desapareceram com as evoluções sociais:

Com o advento da indústria, como poderia o artesão sobreviver? Foi transformado
em operário de segunda classe até morrer de desgosto e saudade. O mesmo com os
tropeiros, que dependiam das trilhas estreitas e das solidões, que morreram quando o
asfalto e o automóvel chegaram. Destino igualmente triste teve o boticário, sem
recursos para sobreviver num mundo de remédios prontos. Foi devorado no
banquete antropofágico das multinacionais. (ALVES, 1991, p.21)

Porém, o autor não acredita que seja esse o destino ao qual estão fadados os
professores. Alves (1991) prossegue:

Frequentemente, o educador é um mau funcionário, porque o ritmo do mundo do
educador não segue o ritmo do mundo das instituições. Não é de se estranhar que
Rousseau tenha se tornado obsoleto. Porque a educação que ele contempla ocorre
colada ao imprevisível de uma experiência de vida ainda não gerenciada. Talvez um
professor seja um funcionário das instituições... O educador, ao contrário, é um
fundador de mundos, mediador de esperanças, pastor de projetos. Não sei como
preparar o educador. Talvez isso não seja nem necessário nem possível (...) É
necessário acordá-lo.E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram como
tropeiros e caixeiros. (ALVES, 1991, p.21)

Gadotti (2000) assegura que as tecnologias criam novas oportunidades e novos
espaços de conhecimento como o ensino a distância e o conhecimento têm obviamente uma
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função social. Para o autor, mudanças são necessárias e reforça-se no educador a função de
ser um problematizador, um organizador da aprendizagem, muito mais do que um simples
transmissor de conhecimentos.

No fundo, essa é uma mudança estrutural profunda e qualitativa, pois o docente
assume um papel mais dirigente, e sua formação social e política deve ser ampliada,
para que ele possa se transformar em uma liderança, exercendo a cidadania, e
formando para a cidadania. Ele precisa acolher a informação, despertar no aluno o
desejo de aprender, construir o sentido do mundo. Só assim os estudantes verão
sentido na escola, já que a quantidade de informações que atualmente está
disponível na internet é incalculável. Isso ele já tem. Na sala de aula, cada vez mais,
é preciso saber trabalhar em equipe, privilegiando a interdisciplinaridade, o encontro
entre os diversos saberes, buscando o que há de comum entre as diferentes
disciplinas. Deve ser um trabalho cooperativo, onde o professor consiga dominar o
saber técnico, pedagógico e político, para contribuir com a construção coletiva do
conhecimento. O professor que cuida da aprendizagem é eterno. Aquele que apenas
dá aulas é descartável e tende a desaparecer. (GADOTTI, 2005, p.01)

Ainda no século XX, Freud (1969) chegou a conclusão que o progresso técnico cientifico não tornou a humanidade mais feliz. O mal-estar na civilização contemporânea é
condição existencial do homem moderno (SOUZA, 2007). A ansiedade e a angústia são
sentimentos recorrentes em várias profissões e em cada indivíduo na atualidade, inclusive na
docência. Uma transição na forma de se pensar a escola e a educação estão acontecendo e isso
traz implicações para o mediador desta ação, o professor.
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CAPÍTULO 3 –METODOLOGIA
3.1 Tipo de pesquisa:

A metodologia utilizada na realização desse trabalho é de cunho qualitativo,
possibilitando um olhar crítico sobre a temática. A abordagem qualitativa pode ser percebida,
segundo Bogdan e Biklen (1994), como a aquisição de dados descritivos, no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, ressaltando mais o processo do que o produto e se
preocupando em retratar a perspectiva dos envolvidos.
A coleta e descrição de dados parte da consulta a documentos oficiais do
Ministério da Educação referentes a diretrizes para os cursos de Licenciatura, especificamente
quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação, bem como de ementário de
cursos de licenciatura das instituições de ensino superior (IES) que integram nosso recorte de
pesquisa. Esses documentos agregam uma base de referência para o estudo de campo,
configurando uma pesquisa documental. Por esse meio, pretendeu-se promover um contraste
entre o que está posto na forma da legislação e o ementário das estruturas curriculares
oportunizadas aos futuros professores das IES envolvidas.
A pesquisa documental de acordo com Gil (2008) é extremamente parecida com a
bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes. A pesquisa de base documental vale-se
de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Pode-se dizer que trata-se de uma
descrição ou análise de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos,
instituições, entre outros). Existem também aqueles documentos que já foram processados,
mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, entre outros.
Ao longo da realização desta dissertação, a pesquisa bibliográfica foi explorada.
De acordo com Cervo; Bervian; Dasilva (2006), a pesquisa bibliográfica ajuda a encontrar
respostas para o problema a ser investigado (tema da pesquisa), com a leitura de referências
teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. A pesquisa bibliográfica pode ser
realizada independentemente ou como parte de uma pesquisa descritiva ou experimental. Em
ambos os casos, há uma extensa pesquisa ao material disponível que dê contribuição para o
assunto, tema ou problema tratado.
3.2 Local:
O lócus é especificamente a cidade de Montes Claros, cidade representativa do
norte de Minas Gerais. Segundo Pádua (2007, p. 67), “amostra é a representação menor de um
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todo maior, a fim de que o pesquisador possa analisar um dado universo”, ou seja, para que
possa analisar um todo. O autor acrescenta que a amostra deve ser representativa para que os
resultados sejam considerados legítimos. Para isso, o pesquisador precisa organizar um plano
de amostragem que possa garantir a representatividade, a significância e os limites de
exatidão (margem de erro) que a pesquisa comporta. Neste caso, nossa pesquisa é
representativa na medida em que analisou todos os cursos de licenciatura da cidade de Montes
Claros.
3.3 Base documental:

A partir da perspectiva de que a formação dos docentes reflete na sua atuação
profissional, foi averiguado: Qual o aporte curricular propiciado aos acadêmicos dos cursos de
licenciatura das instituições, com vistas a aproximar suas formações das particularidades
envolvidas na utilização das TDIC em ações pedagógicas?As instituições investigadas nessa
pesquisa são: Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), que oferece dezesseis
licenciaturas: Artes Música, Artes Teatro, Artes Visuais, Ciências da Religião, Filosofia,
Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Pedagogia, Ciências
Biológicas Licenciatura, Educação Física licenciatura, Matemática, Química e Física.
Também foram investigadas: Instituto Superior de Educação Ibituruna-ISEIB e Faculdades de
Ciências Gerenciais e Empreendedorismo-FACIGE, que contam com três cursos de
licenciatura: Matemática, Pedagogia e Ciências Biológicas; a Fundação Presidente Antônio
Carlos (FUPAC) e Faculdades Integradas Pitágoras (FIP), que contam ambas com uma
licenciatura, Pedagogia; Faculdade Prisma que oferece licenciatura em Química e
Universidade norte do Paraná (UNOPAR), que na modalidade Ead oferece licenciaturas em:
Artes visuais, Educação física, Geografia, História, Letras português, Matemática, Pedagogia
e Sociologia.
3.4 Procedimentos de coleta e descrição de dados:

Foram consultados documentos do Ministério da Educação (MEC), sobretudo
suas orientações para os cursos de licenciaturas no país, e em seguida nas instituições
envolvidas tivemos acesso as estruturas curriculares e ementas, por meio de requerimento à
instituição ou pelos sites das mesmas que em sua maioria disponibilizam tais documentos.
Assim foi possível detectar quais instituições e cursos estão de acordo com as diretrizes do
MEC, no que diz respeito ao uso das TDIC na prática docente cotidiana, ou seja, quais e
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quantos cursos e de qual instituição tem alguma disciplina com vistas a capacitar os egressos
para o uso das TDIC.
Também foi investigado o Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Digitais da
Unimontes, vinculado ao departamento de métodos e técnicas, batizado de Núcleo Educar. De
acordo com sua documentação, disponível na página eletrônica da universidade, bem como
sua página da rede social, pretende ser não apenas para a Unimontes, mas para toda cidade um
suporte no uso das TDIC na educação, oferecendo cursos gratuitos de capacitação e
fomentando o debate na região, promovendo eventos relacionados ao tema, de extensão
nacional, abertos a comunidade em geral.
Como mencionado anteriormente, os egressos dessas licenciaturas constituem a
maior parte do corpo docente das escolas de educação básica da região. Essa relação,
acadêmico x universidade reflete na educação básica local, sendo que as vagas de professores
da educação básica são ocupadas em sua maioria por egressos dessas instituições.
3.5 Estudo Descritivo:

O estudo descritivo contribui para compreendermos melhor os fenômenos
individuais, os processos organizacionais e políticos da sociedade (YIN 2001).Este método é
útil quando o fato a ser estudado é extenso e complexo e não pode ser estudado fora do
contexto onde ocorre naturalmente, exatamente como ocorre em nossas observações nas
instituições de ensino superior aqui pesquisadas.Nós observamos suas atividades rotineiras e
documentos disponíveis ao público, para tanto iremos apresentá-las brevemente nos tópicos a
seguir, bem como os dados disponíveis em suas ementas, sobre a formação de professores
para o uso das TDIC.
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DESCRITIVO DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE
FORMAÇÃO DOCENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS.
4.1 A Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)

A Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) é resultado da
modificação da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM): a FUNM havia sido
criada em 1962 e em 1963 surgiu a unidade pioneira de ensino superior do Norte de Minas,
nomeada como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL), tendo como entidade
mantenedora a Fundação Educacional Luiz de Paula (FELP). Em 1964 surgiram os cursos
Licenciatura de Geografia, História, Letras e Pedagogia em instalações cedidas. Já em 1966,
a FAFIL se desliga da FELP e passa a integrar a FUNM. Em 1968, foram inseridos
na FAFIL os cursos de Licenciatura em Matemática e Filosofia e bacharelado em Ciências
Sociais. Em 1969, ocorreu a criação da Faculdade de Medicina (FAMED). Em 1972, foi vez
da Faculdade de Administração e Finanças (FADEC), com os cursos de bacharelado
em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Em 1987, começou a
funcionar a Faculdade de Educação Artística (FACEART). Através da Constituição Estadual
de 1989, a FUNM foi transformada na Universidade Estadual de Montes Claros, instituída
através do Decreto Estadual nº 30.971, de 09/03/1990. A efetiva integração da UNIMONTES
como ente público (autarquia) ocorreu, no entanto, a partir de 01/08/1990, quando os
servidores da extinta FUNM passaram a ser incorporados ao quadro pessoal do Estado
(UNIMONTES, 2015).
De acordo com o site da instituição, o primeiro estatuto da universidade foi
aprovado através do Decreto Estadual nº 31.840, de 24/09/1990. A Universidade tem
relevante representatividade em toda região mineira. (MENDES, 2002) Tendo como missão e
valores: “Contribuir para a melhoria e a transformação da sociedade, atender às aspirações e
aos interesses de sua comunidade e promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão com eficácia
e qualidade.” (UNIMONTES, 2015).
Oferece formações nas áreas de saúde, educação, ciências sociais aplicadas,
ciências humanas e ciências exatas e tecnológicas, no campus sede de Montes Claros, bem
como nos seus campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária,
Paracatu/Unaí, Pirapora, Salinas e São Francisco e, ainda, no núcleo em Joaíma, além dos
mais de 300 municípios consorciados, e o centro de educação à distância CEAD
(UNIMONTES, 2015). Conta hoje, em 2015, com 33 cursos de nível superior: Ciências
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Biológicas

Bacharelado, Ciências

Biológicas

Licenciatura, Educação

Física

Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Medicina, Odontologia, Tecnologia
em Sistemas Biomédicos, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas, Física,
Matemática, Química, Sistemas de Informação, Zootecnia, Artes - Habilitação em Música,
Artes - Habilitação em Teatro, Artes Visuais, Ciências da Religião, Filosofia, Geografia,
História, Letras - Habilitação em Espanhol, Letras - Habilitação em Inglês, Letras Habilitação em Português, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Ciências Sociais, Direito e Serviço Social.13
A Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES está localizada no
município de Montes Claros, centro convergente e polarizador dos demais municípios da
região (UNIMONTES, 2015). É a única Universidade Pública Estadual na vasta região do
Norte de Minas, abrangendo uma área superior a 196.000 km 2, que corresponde o equivalente
de 30% da área total do Estado. A UNIMONTES atende, ainda, as regiões norte e noroeste do
Estado, Vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do Urucuia, com influência até o sul da Bahia.
Sendo assim, potencialmente, deve atender a uma clientela oriunda de uma população que
ultrapassa os dois milhões de habitantes.14
As condições socioeconômicas que prevalecem nas regiões de sua abrangência,
associadas ao fato de ser uma instituição pública que, pelas ações e princípios norteadores se
propõe a ser instrumento de transformação da realidade, justificam a dimensão do papel que a
UNIMONTES desempenha em seu contexto.
Atualmente, a UNIMONTES oferece cursos de graduação, cursos de pósgraduação “lato sensu” e “stricto sensu” e mantém convênios interinstitucionais com diversas
universidades credenciadas pela CAPES, para o oferecimento de Mestrado (UNIMONTES,
2015).
4.2 Instituto Superior de Educação Ibituruna (ISEIB) e Faculdades de Ciências
Gerenciais e Empreendedorismo (FACIGE):
A história institucional do Instituto Superior de Educação – ISEIB e Faculdade de
Ciências Gerenciais e Empreendedorismo – FACIGE, inicia com a criação da mantedora
Sistema de Ensino Superior do Norte de Minas, inscrito no CNPJ sob o número
07.435771/0001-50, estabelecido na Rua Lírio Brant 511 – Bairro Melo, na cidade de Montes

13
14

http://unimontes.br/index.php
Fonte: Pró-Reitoria de Ensino – Unimontes. http://www.pdi.unimontes.br/>> Acesso em: 10/12/15
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Claros – MG. Sociedade civil de cotas de responsabilidade limitada tem como objetivo a
prestação de serviços educacionais em nível superior, o que o levou, inicialmente, a
credenciar o Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB.
O Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB foi credenciado em
13/09/2004 através da Portaria MEC nº. 2.861 de 13/09/2004, publicação no D.O.U
16/09/2004 com autorização dos cursos de Licenciatura Plena em:Ciências Biológicas –
Portaria nº 2.867 de 13 de setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004;Geografia – Portaria nº
2.863 de 13 de setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004;História – Portaria nº 2.864 de 13 de
setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004;Letras – Habilitação em Língua Inglesa e respectiva
Literatura – Portaria nº 2.865 de 13 de setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004;Matemática –
Portaria nº 2.862 de 13 de setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004;Normal Superior – Portaria
nº 2.866 de 13 de setembro de 2004 – D.O.U 16/09/2004.Em 2006, o Curso Normal Superior
foi transformado em Pedagogia (Licenciatura Plena) através da Portaria nº 506, de 17 de
Agosto de 2006.Em 2008, deu-se o credenciamento da Faculdade de Ciências Gerenciais e
Empreendedorismo – FACIGE pela Portaria n° 462 de 10/04/2008, publicação no D.O.U em
11/04/2008 e autorização do curso de Administração através da Portaria nº 282, de 4 de abril
de 2008, publicação no D.O.U em 07/04/2008.
No mesmo ano, foram reconhecidos os seguintes cursos: Ciências Biológicas –
Portaria nº 384 de 19 de março de 2009 – D.O.U 20/03/2009;Geografia – Portaria nº 644 de 9
de setembro de 2008 – D.O.U 10/09/2008;História – Portaria nº 643 de 9 de setembro de 2008
– D.O.U 10/09/2008;Letras – Habilitação em Língua Inglesa e respectiva Literatura – Portaria
nº 279 de 3 de março de 2009 – D.O.U 5/03/2009;Matemática – Portaria nº 159 de 29 de
fevereiro de 2008 – D.O.U 3/03/2008.
Em 2009, mais um curso foi autorizado a funcionar no Instituto Superior de
Educação Ibituruna – ISEIB, o curso de Língua Portuguesa e respectiva Literatura, através da
Portaria nº. 172, de 06/02/2009 com publicação no D.O.U no dia 09/02/2009.
Em 2011, o curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação Ibituruna –
ISEIB, tem seu reconhecimento através da Portaria 485 de 19 de dezembro de 2011,
publicação no D.O.U no dia 23 de dezembro de 2011.
Em 2012, fica reconhecido o curso de Administração da Faculdade de Ciências
Gerenciais e Empreendedorismo – FACIGE através da Portaria n° 36 de 19/04/2012,
publicação no D.O.U em 20/04/2012 e renovados os reconhecimentos dos seguintes cursos de
Licenciatura Plena do Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB: Ciências Biológicas,
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Matemática e Pedagogia, através da Portaria nº 286 de 21 de dezembro de 2012 – D.O.U
27/12/2012.
Em 2013, o Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB, tem seu primeiro
curso da área da saúde, Bacharelado em Enfermagem, autorizado através da Portaria nº 693 de
17 de dezembro de 2013, publicação no D.O.U de 18 de dezembro de 2013.
Em 02 de janeiro de 2014, o Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB e a
Faculdade de Ciências Gerenciais e Empreendedorismo – FACIGE inicia-se na fase de
transição para uma nova direção.15
4.3 Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC):

Criada em 2004 a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Montes Claros é uma
das instituições de Ensino Superior mantidas pela Fundação Presidente Antônio Carlos
(FUPAC).
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Montes Claros é uma instituição de
Ensino Superior com sede na cidade Barbacena e criada com a finalidade de contribuir para o
desenvolvimento da região onde está inserida, formando profissionais de nível superior para o
mercado de trabalho. O Município Montes Claros está localizado a 424 km da Capital, Belo
Horizonte, e conta com uma população de aproximadamente 360 mil habitantes, limitando-se
com os seguintes municípios: Bocaiúva, Francisco Sá, Coração de Jesus, Mirabela, Capitão
Enéas e Juramento. O pólo em Montes Claros é situado a Avenida Padre Chico, 403 – Centro.
Para atender a demanda, principalmente em relação às pessoas que não dispõem
de condições financeiras para residir em outras cidades, muito menos se deslocar para outros
centros universitários, a inserção da faculdade no município de Montes Claros busca
consolidar a ampliação do conhecimento, da cultura, do senso de cidadania e do
desenvolvimento humano no município e região, uma vez que tem consciência do seu papel
no contexto educacional e da presença social que exerce na comunidade onde está inserida.
Seu compromisso, entre outros, é com a excelência do ensino, voltando-se para
uma compreensão política do mundo e dos nossos tempos, para os problemas da multi e
interdisciplinaridade, com a procura de novos talentos, a inserção ocupacional de seus alunos
e a formação continuada dos seus diplomados. Tendo a consciência de que a relação da
instituição com a sociedade é o ponto fundamental de sua inserção na cidade, seu
compromisso é firmado com as questões sociais e a interação com as comunidades em seu
15

Fonte: http://www.iseibfacige.com.br/historico
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entorno. Tem ainda a preocupação constante com a formação profissional integral do aluno
buscando inseri-lo no contato experimental e na realidade local.
O pólo Montes Claros oferece ensino semipresencial, onde a maior parte do curso
é online, com tutores à disposição, e há encontros presenciais, mediados por tutores, onde
atividades em grupo são desenvolvidas e avaliadas. O pólo conta com os cursos: Pedagogia
(licenciatura), e os cursos Superiores Tecnológicos: Tecnologia em Gestão Ambiental,
Tecnologia em Segurança no Trabalho e Tecnologia em Processos Gerencias. Tem como
Missão: “Formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à comunidade
em que vivem os conhecimentos das ciências, contribuindo para o desenvolvimento social e
cultural da região, do Estado e do País. E pretende ser: “uma instituição de Ensino Superior de
referência na região e no Estado de Minas Gerais, buscando o contínuo aprimoramento e
desenvolvimento do ensino e da extensão”.16
4.4 Faculdades Integradas Pitágoras (FIP):
As Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMOC foram criadas a partir da
associação entre Pitágoras Administração e Participações Ltda. e Sociedade Educacional
Turano Ltda. para operar com foco no ensino de 3º grau, com uma concepção pedagógica
inovadora e uma metodologia diferenciada baseada em pesquisa.
Instaladas no prédio da Sociedade Educacional Turano numa área de 7.500m² com
área construída de 10.000m², situada à Avenida ProfessoraAidaMainartinaParaíso, 80 Ibituruna, Montes Claros, o prédio possui salas de aulas com projetores multimídias e
computador, além de biblioteca, laboratórios específicos para cada curso, laboratórios de
informática, auditório com capacidade para 400 pessoas, Salas de Aula de Tecnologia
Interativas (STI), praça de alimentação, área de lazer e sede administrativa. Para isso, cerca de
250 funcionários empenham as atribuições acadêmicas, administrativas e predial.
Em 2007 foi aprovado o curso de Medicina, por meio da Portaria nº. 926,
publicada no D.O.U. em 12 de novembro.Faculdades Integradas Pitágoras possuem cursos
reconhecidos pelo MEC, com pontuação máxima em todos os quesitos, tanto nos essenciais
como nos complementares.
Atualmente cursos de nível superior das áreas da saúde, exatas e humanas são
preenchidos com cerca de 5 mil acadêmicos matriculados. As extensões de práticas, como
Núcleo de Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes (NASPP), Laboratório de
16
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Publicidade e Propaganda (LAPP), Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e Núcleo de Apoio
Empresarial (NAE) funcionam como empresas juniores e auxiliam os alunos a vivenciarem a
realidade do mercado de trabalho ainda durante a realização dos cursos. Nas FIP Moc
dezesseis cursos de Pós-graduação Lato Sensu completam a formação profissional do
estudante.
Tem como missão: Formar profissionais éticos, solidários, criativos e capacitados
para ingressar no mercado de trabalho, buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética
como suporte para as relações interpessoais. E como visão: Ser reconhecida como uma
instituição que busca a vanguarda das transformações educacionais, assegurando a qualidade
do processo ensino-aprendizagem e das relações entre as pessoas.17
4.5 Faculdade Prisma:

O Prisma Pré-Vestibular S/C Ltda é uma instituição desde 1995, tornando-se o
embrião para a implantação do Collegium Prisma. O Collegium Prisma, mantido pelo PréVestibular Prisma oferece Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio. Foi fundado por
um grupo de professores da rede pública e privada de Montes Claros – MG, que tiveram um
sonho.
A concepção dos seus fundadores é de que a educação, como prática social, não se
torne apenas um discurso. Urge que ela se trone prioridade, saindo do discurso eleitoreiro,
como simples negócio, que só visa o lucro. É assim, entendê-la como o lugar de destaque e de
importância, que ela tem na organização social, pois a educação deve levar indivíduo a
compreender as questões de seu tempo, analisá-las e equacioná-las de forma competente e
justa.
Além disso, a escola é concebida como fonte de descobertas e o aluno como coresponsável nessa busca. É vital, que a escola desperte a curiosidade e o ensino crítico do
educando e o leve a aprender e aprender, tornando-o sujeito de sua educação. Para que esse
educando seja bem sucedido ele precisa se conhecer, porque o autoconhecimento torna o
sujeito mais humano, mais ético, sempre capaz de interferir na realidade que o cerca, de forma
firme e consciente, tanto para si quanto para os outros.
Com vistas a atender as carências e considerando a capacidade instalada, surge a
proposta de ampliação da oferta de nível de ensino e o projeto de criação da Faculdade Prisma
– FAP, visando sempre o compromisso com a qualidade que tem permeado o trabalho
17
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realizado na educação básica. A Faculdade Prisma tem por missão institucional, realizar as
atividades de ensino, iniciação à pesquisa e extensão de forma a preservar, produzir,
sistematizar e difundir as ideias e os conhecimentos filosóficos, científicos, culturais e
tecnológicos, ampliando a formação integral do ser humano para o exercício profissional,
visando ao desenvolvimento local, regional e nacional, na perspectiva da construção de uma
sociedade mais justa e democrática.
Ao cumprir sua missão através de suas ações, a Faculdade Prisma compromete-se
com os princípios éticos de formação humanista, de justiça social, da formação cidadã, da
prestação de serviços de qualidade, cumprindo as normas constitucionais que regem o país no
compromisso de formar uma sociedade justa e igualitária.
A Faculdade Prisma é mantida pelo Prisma Pré-Vestibular S/C LTDA, que tem
marcado sua trajetória, buscando sempre a excelência do ensino, que já se faz notar na região
norte - mineira. Tem sede na Rua Irmã Beata, 64A - Centro, Montes Claros. Oferece os cursos
de graduação: Química (licenciatura), Administração e Gestão Comercial (tecnólogo).
O PDI da Faculdade Prisma para os próximos cinco anos servirá de subsídio para
avaliar a proposta estabelecida em suas metas na busca da qualidade do ensino, tendo como
base a pesquisa do desenvolvimento profissional dos seus egressos procurando firmar a sua
identidade institucional.18
4.6 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR):

De acordo com a página eletrônica da Universidade, a UNOPAR é hoje a maior
Universidade de Ensino a Distância (EAD) do País, com mais de 40 anos no cenário
educacional e cerca de 300 mil alunos. Os pólos da UNOPAR EAD oferecem cursos de
graduação, pós-graduação (especialização) e cursos livres em mais de 450 municípios em
todos os Estados brasileiros.
A UNOPAR em Montes Claros se situa a Avenida Castelar Prates, 631 Major
Prates. Oferece os cursos: Administração, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Economia, Educação Física, Engenharias: Mecânica, Civil, Computação, Produção
e Elétrica, Geografia, História, Letras Português, Matemática, Pedagogia, Serviço Social, e
Sociologia.
Todos os cursos do EAD são reconhecidos pelo MEC e o diploma dos cursos de
graduação EAD são iguais aos das graduações presenciais.
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Essa Universidade oferece duas metodologias de EAD: a Semipresencial para
todos os seus cursos e pólos e a metodologia EAD 100% Online, disponível atualmente em
alguns pólos e cursos. A escolha da metodologia é feita no momento da matrícula.
Cada uma destas metodologias apresenta características, que deseja se adequar
melhor à rotina de cada aluno:
METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL: Ainda de acordo com a página eletrônica
da universidade, a metodologia Semipresencial é pioneira no país, criada pela UNOPAR,
aprovada pelo MEC e referência para outras instituições educacionais. Nesta metodologia o
aluno participa de atividades em grupo e assiste a aulas transmitidas ao vivo, via satélite, uma
vez por semana no Pólo escolhido, com a presença de um tutor em sala. Nos demais dias, o
aluno estuda online, por meio de recursos e conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA UNOPAR e conta com o suporte de tutores online.
METODOLOGIA 100% ONLINE: Na metodologia EAD 100% Online todas as
aulas e atividades são realizadas online, por meio de um conteúdo exclusivo, disponibilizado
no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA UNOPAR, de forma fácil e interativa segundo
o site, com o suporte de tutores online. O aluno deve comparecer ao Pólo escolhido uma vez
por mês para realizar a prova.
Ambas as metodologias oferecem material didático impresso totalmente gratuito e
suas aulas e conteúdos são preparados por equipe multidisciplinar, que os organiza
pedagogicamente, tornando-os interativos e didáticos.1920
4.7 Desfecho

Aqui apresentamos os resultados da pesquisa documental, relacionada aos cursos
de licenciatura das instituições de formação docente do Norte de Minas Gerais com relação às
TDIC.
4.8 UNIMONTES

Em visita aos departamentos dos cursos de Licenciaturas da UNIMONTES, bem
como acessando o site da instituição, tivemos acesso as estruturas curriculares e ementas, o
que nos permitiu verificar que: das 33 graduações oferecidas pela UNIMONTES, em 2015,
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Fonte: http://www.unoparead.com.br/unopar/index.jsp
Ressalta-se que algumas instituições aparecem nessa pesquisa com menor riqueza de detalhes, devido à
escassez de informações disponíveis em suas documentações.
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dezesseis são licenciaturas: Artes Música, Artes Teatro, Artes Visuais, Ciências da Religião,
Filosofia, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Pedagogia,
Ciências Biológicas Licenciatura, Educação Física licenciatura, Matemática, Química e Física
(UNIMONTES, 2015).
Em observação as estruturas curriculares das licenciaturas da UNIMONTES e das
ementas das disciplinas verificou-se que: a licenciatura em Artes/Música possui a disciplina
“Educação e Inovações Tecnológicas”, com carga horária de 36 horas, cuja ementa detalha o
decorrer da disciplina como:

Educação e comunicação. Educação e Informática. Tendências atuais. A informática
nas escolas numa perspectiva construtivista do processo de conhecimento. As novas
tecnologias e a educação. As possibilidades da utilização do computador, vídeo,
televisão, cinema, e outros recursos tecnológicos numa perspectiva crítica.

Este curso possui ainda a disciplina “Educação e Tecnologia em Música”, também
com carga de 36 horas, que de acordo com a ementa vislumbra: “Utilizar os recursos dos
aplicativos musicais como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem musical.
Desenvolver ainda o processo de criação musical através da informática.”
O curso de Artes/Teatro conta com a disciplina “Educação e Tecnologia”, com
carga horária de 72 horas, sendo 60 horas de formação teórica e 12 práticas. Nessa disciplina
são discutidos aspectos relacionados a: “tecnologia a disposição da escola. Inclusão digital.
Tecnologia aplicada ao ensino e produção da arte. Paradoxos artistas/ arte/ produção e
tecnologia.”
No curso Artes Visuais temos a disciplina “Educação e Tecnologia em artes
visuais”, com carga horária teórica apenas de 54 horas, cuja ementa especifica os objetivos da
disciplina:

Relações entre arte, educação e tecnologia. Processos e recursos tecnológicos como
ferramentas pedagógicas no ensino das artes visuais (computadores, vídeo, cinema,
TV, e outros). Estudo dos meios eletrônicos que possam auxiliar e desenvolver o
pensamento pedagógico.

Na graduação em Matemática há as disciplinas: “Informática na Matemática
Básica e vice-versa” I e II, ambas com carga horária de 54 horas, sendo que a primeira traz
em sua ementa os seguintes dizeres:
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Teoria: Editoração de textos em matemática com o uso do LaTeX. Softwares que
auxiliam o ensino e aprendizagem da geometria com utilização do CABRI
GÉOMÈTRE, ou do C.a.R, ou de aplicativo similar.Prática: Produção de um
relatório, formatado conforme ABNT, de uma unidade do programa de Matemática
para o Ensino Fundamental ou Médio, usando o LaTeX. Estudo analítico das retas,
do plano e das Cônicas com uso de aplicativos. Geometria plana e Congruência e
semelhanças, com uso de aplicativos de informática.

Já em “Informática na Matemática Básica e vice-versa II”, a ementa contém:

Teoria: O ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos através de softwares
com ênfase em MAPLE/ MATLAB/MATHEMATICA; Prática: Produção de uma
unidade temática a ser desenvolvida em sala de aulas: Equações, inequações e
desigualdades. Números Racionais. Limites e derivadas.

No curso de Pedagogia existe a disciplina “Tecnologias Aplicadas a Educação”,
com carga horária de 72 horas, sendo 54 teóricas e 18 práticas. Os temas trabalhados de
acordo com a ementa são:

A História da informática na educação e na Sociedade. O Ensino e as novas
tecnologias. Informática como Ferramenta de Apoio à Aprendizagem; Softwares
educacionais livres; Metodologias específicas para uso de recursos tecnológicos;
Projetos e programas governamentais de informática educativa no Brasil.

Após observação das ementas, foram identificadas ainda, nos demais cursos de
licenciatura oferecidos pela UNIMONTES, disciplinas como “Prática de Formação”, “Teoria
da

Docência”, “Estrutura e

Funcionamento do Ensino”, “Organização Escolar”,

“Fundamentos da Didática”, “Processos de Intervenção na Escola”, “Psicologia da
Educação”, “Organização Escolar”, entre outras disciplinas de cunho pedagógico, que não
discutem elementos que relacionem educação ao uso das tecnologias. Das Dezesseis
licenciaturas, apenas cinco (Artes Visuais, Artes Música, Artes Teatro, Matemática e
Pedagogia) contém disciplinas que discutem e de alguma maneira visam preparar os
acadêmicos para o uso das tecnologias em sua prática profissional. Portanto, somente 31% das
licenciaturas oferecidas pela UNIMONTES, inserem as tecnologias e seus usos na prática
docente, na formação acadêmica em cunho teórico e prático.
Ressalta-seque a UNIMONTES conta o Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias
Digitais, vinculado ao departamento de Métodos e Técnicas Educacionais, no Centro de
Ciências Humanas, popularmente conhecido com Núcleo Educar. O núcleo foi criado em 20
de abril de 2016, é recente, mas vislumbra grandes contribuições para a Universidade e para a
região em geral, já que suas ações ultrapassam o espaço da Universidade. Por exemplo,

67

oficinas são oferecidas para professores da rede pública e capacitações tecnológicas em geral.
A oficina “Gamificação I: gamificando com PowerPoint”, é ministrada por bolsistas do
Núcleo Educar. Acadêmicos de qualquer curso da UNIMONTES também podem solicitar
apoio e o espaço do Núcleo para apresentação de trabalhos, seminários, entre outros. Diversos
temas são abordados nas oficinas oferecidas pelo Núcleo Educar: “Como utilizar as
Ferramentas Digitais na Prática Pedagógica? Novos Multiletramentos na escola. O papel da
Mídia no atual contexto brasileiro.” Portanto, o Núcleo21 tem como objetivo desenvolver,
através de estudos e pesquisas, conteúdos pedagógicos digitais e metodologias para o uso dos
mesmos no processo ensino-aprendizagem das disciplinas da educação básica. Estimular e
ensinar os alunos dos cursos de licenciatura da Unimontes a integrarem as tecnologias digitais
à prática pedagógica, de modo criativo e inteligente para desenvolver a autonomia e a
competência dos estudantes e educadores, enquanto usuários e criadores dessas tecnologias e
não como meros receptores, para que eles sejam capazes de se expressarem por meio das
novas linguagens, produzindo mensagens audiovisuais utilizando as tecnologias digitais. 22
4.9 ISEIB e FACIGE:

O mesmo processo metodológico foi feito nas demais instituições que oferecem
licenciaturas: Estruturas Curriculares e Ementas das disciplinas foram analisadas e
comparadas, procurando por disciplinas que trabalhem com o uso das TDIC no cotidiano
profissional dos egressos.
Na Faculdade ISEIB/FACIGE, dos três cursos de licenciatura, somente dois
possuem disciplinas que visam discutir Tecnologias na educação.
O Curso de Pedagogia conta com a disciplina obrigatória “Tecnologia Aplicada à
Educação”, com carga horária de 40 horas e com as optativas “Novas Tecnologias e
Qualidade na Educação” e “Educação, Comunicação e Tecnologias Educacionais”, ambas
com carga horária de 40 horas.
O Curso de Biologia oferece apenas uma disciplina obrigatória, com carga horária
de 40 horas: “Tecnologia da Educação” e o curso de matemática não possui nenhuma
disciplina voltada para a inserção das TDIC na prática docente.
4.10 FUPAC:

21
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No curso de pedagogia da Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC) há a
disciplina “Tecnologias de Comunicação e Informação Aplicadas à Educação”, com carga
horária de 60 horas, com vistas a discutir o uso das tecnologias em sala de aula, no processo
de ensino-aprendizagem.
4.11 FIP:

As faculdades integradas Pitágoras (FIP/MOC), oferecem apenas um curso de
licenciatura: Pedagogia. Em observação a estrutura curricular, aparentemente não há nenhuma
disciplina que deixe claro a discussão do uso das tecnologias (TDIC), porém, após observação
das ementas disciplinares, constatou-se que as disciplinas: Prática Pedagógica I Educação
Física, Prática Pedagógica II Ciências Sociais, Prática Pedagógica III Alfabetização, Prática
Pedagógica IV Português, Prática Pedagógica V Matemática, Prática Pedagógica VI Ciências
Naturais e Prática Pedagógica VII Artes, todas com carga horária de 80 horas ofertadas do
primeiro ao sétimo períodos, visam trabalhar: “práticas pedagógicas com os alunos (...), a
metodologia cientifica e utilização de softwares educacionais aplicados as respectivas
disciplina.”
4.12 Faculdade Prisma:

No 4° período de Química Licenciatura da Faculdade Prisma, há a disciplina
“Química computacional”, onde 36 horas são práticas e 36 horas são teóricas, totalizando 72
horas. De acordo com a ementa do curso, a disciplina visa:

Fornecer noções básicas sobre sistema de computação. Funcionalidade e
operatividade. Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Banco de dados. Redes de
computadores. Conceitos e serviços. Uso da Internet. Noções sobre edição de textos
de Química. Produção de textos. Utilização de Softwares aplicados às disciplinas
básicas de química. Uso da Internet. Noções sobre a linguagem de programação.
Simulação de modelos químicos e desenvolvimento de rotinas na química.

Não fica evidente o uso pedagógico das TDIC em salas de educação básica,
entretanto a frase: “utilização de Softwares aplicados às disciplinas básicas de química”, deixa
margem para entendermos que essas disciplinas básicas que serão trabalhadas em softwares
serão as disciplinas do ensino médio. De toda maneira, os estudantes do curso de Química
Prisma têm contato com as ferramentas tecnológicas.
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4.13 UNOPAR:

A Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), na modalidade EAD oferece oito
licenciaturas: Artes visuais, Educação física, Geografia, História, Letras português,
Matemática, Pedagogia e Sociologia.
Todas as licenciaturas contam com a disciplina “Educação a Distância
Fundamentos de EaD”, com carga horária de 20 horas. A disciplina visa:

Organização de sistemas de EaD: processo de comunicação, processo de tutoria,
avaliação. Relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto de EaD.
Ambientes virtuais de aprendizagem. Apropriação do Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

O curso de Artes Visuais, no 7º período conta com a disciplina: “Arte e Novas
Tecnologias”, com carga horária de 80 horas, visando:

Utilizar Arte e Novas Tecnologias/Mídias eletrônicas no ensino da arte: linguagens,
potencialidades como meio de informação e comunicação. Procedimentos
metodológicos de ensino e aprendizagem a partir de meios eletrônicos. Fotografia,
arte gráfica, vídeo arte. Métodos e técnicas de ensino da Arte e Novas Tecnologias.

A Licenciatura em Educação Física não conta com uma disciplina específica que
discuta tecnologias na educação e que em sua ementa explicite o uso das TDIC. Existe a
disciplina “Formação Docente” no segundo período, que visa discutir temáticas emergentes
na educação, mas não explicita a preparação para o uso das TDIC.
O curso de Geografia no 3º período, conta o a disciplina “Tecnologias da
Informação e Comunicação no ensino de Geografia”, com carga horária de 60 horas, de
acordo com a ementa, visa: “uso e manuseio de recursos tecnológicos no ensino de geografia
e cartografia.”
O Curso de História possui no 6º período, a disciplina “Tecnologias da
Informação e Comunicação no ensino de História”, com carga horária de 60 horas, visando:
“o uso das TDIC em estratégias e propostas pedagógicas.
Na licenciatura Letras Português, no 6° período, há a disciplina de 60 horas aula,
“Tecnologias no ensino de Língua Portuguesa”, com vistas a estudar novas formas de
aprender e ensinar a língua materna por meio das tecnologias da comunicação e informação.”
No curso de Matemática no 5º período, há a disciplina “Tecnologias no ensino da
matemática”, com carga horária de 80 horas, visa discutir:
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Novas tecnologias e educação. Pressupostos teóricos, estudo de questões didáticas e
metodológicas sobre a inserção das TIC no âmbito educacional. Aplicação de
ferramentas tecnológicas no ensino de Matemática, utilização de softwares
matemáticos envolvendo situações de ensino e aprendizagem.

A Licenciatura em Pedagogia oferece no 3º período a disciplina “Currículo
escolar e as tecnologias em educação”, com carga horária de 120 horas visa discutir:

O currículo no contexto da sociedade: tendências no currículo no Brasil e a
organização do trabalho técnico-pedagógico da escola. O currículo como
instrumento pedagógico de construção e reconstrução dos saberes. Relação entre
currículo, educação e tecnologia: suas aplicações no processo de ensinoaprendizagem numa abordagem crítica seleção e utilização de recursos tecnológicos
e multimeios no estudo das linguagens e novas tecnologias em sistemas educativos.
Educação à distância.

O curso de licenciatura em Sociologia, no 3º período oferece a disciplina:
“Sociedade da informação e do conhecimento”, com carga horária de 60 horas. Esta disciplina
discute acerca da sociedade da informação e conhecimento, aspectos como:

Elementos introdutórios, aporte histórico, concepção de sociedade, diferentes visões,
concepção de informação, tecnologias da informação e comunicação. Concepção de
sociedade do conhecimento e da informação; desafios e perspectivas da sociedade o
conhecimento e da informação.

Assim sendo, as oito licenciaturas oferecidas pela UNOPAR, possuem disciplinas
que discutem a inserção e utilização das TDIC no cotidiano escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Nas orientações do MEC para os cursos de licenciaturas, as tecnologias devem ser
incorporadas ao cotidiano escolar com vistas a elevar a qualidade do ensino. Para tanto, as
universidades formadoras devem prover tal cognição a seus acadêmicos aspirantes a docentes.
Se os documentos oficiais prevêem a incorporação das TDIC na formação dos
licenciados, por que esta investigação? Por que o não cumprimento da premissa oficialmente
estabelecida pelo órgão regente da educação no país? Acreditamos que, de algum modo, esta
pesquisa pode contribuir para chamar a atenção para a formação apoiada no uso das TDIC nas
licenciaturas, cuja necessidade vem sendo apontada desde o final da década de 1990 (ANDRÉ
et al, 1999).
A presença de disciplinas curriculares que, de alguma forma, discutem o uso
educacional das TDIC nos projetos de curso seria suficiente para afirmar que a formação dos
professores é satisfatória para a atuação pedagógica na cibercultura? É sabido que a simples
menção ao uso pedagógico das TDIC nas ementas, não é garantia do sucesso e usufruto por
parte da comunidade escolar. Porém, ao inquirir sobre a formação para o uso das TDIC,
defende-se que, além de existir no curso, seja contínua e perseverante, ocorrendo do início ao
final do mesmo, sem se restringir a uma ou outra disciplina. Defende-se uma formação que
leve o professor a incorporar as TDIC à sua prática pedagógica, visando à aprendizagem do
aluno, não apenas em termos de aquisição do conteúdo, e sim de sua formação plena enquanto
cidadão.
Desejamos ampliar a visão sobre a formação oferecida pela licenciatura aos
professores em porvir, para o exercício da profissão em um contexto assinalado pela presença
das tecnologias, e de educandos nascidos na Era Digital, que tendem a aprender de modo
diferenciado, por desenvolverem, no contato diário com tecnologias e mídias, conhecimentos
e habilidades cognitivas distintas (PALFREY, 2011).
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) trazem aportes à
produção escrita e à leitura prazerosa apontando novos horizontes para a formação de uma
sociedade de leitores e escritores. Por trata-se de uma nova forma de expressão do
pensamento e interação, a incorporação desses recursos à educação é objeto de investigação
não apenas como um meio para instruir conteúdos específicos de disciplinas, mas
principalmente pelos processos cognitivos, sociais e afetivos que promovem (ALMEIDA,
2002).
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Dos trinta cursos de licenciatura oferecidas na cidade de Montes Claros, em
instituições públicas e privadas, que foram objetos de estudo desta dissertação, dezoito deles
contam com disciplinas que visam discutir a inserção das TDIC no processo de ensinoaprendizagem. Entendemos que os recursos advindos das tecnologias e seu potencial
educativo não têm ainda a notoriedade necessária para que todos os cursos de licenciatura
possam implementar em suas estruturas curriculares disciplinas que tratem do assunto.
Conforme apontam autores e estudos aqui discutidos, existem obstáculos ao uso das
tecnologias na educação, ainda que haja simultaneamente um uso indiscriminado das TIC em
outras esferas sociais.
Entendemos que uma nova realidade educacional se apresenta, envolvendo a
construção da identidade docente numa sociedade educativa digital. Fazem parte de uma
transição paradigmática, as tecnologias em um contexto contemporâneo que implicam
rompimento ou coexistência com modelos tradicionais de ensino. No ciberespaço,
professores, alunos e gestores interagem, por intermédio de computadores e dispositivos
móveis. Para tanto, o letramento digital é necessário, além da modernização da estrutura
escolar e de políticas públicas de formação e inclusão digital.
Esta pesquisa buscou entender de certa forma como os professores estão sendo
formados para o uso das TDIC em sua prática de ensino, na medida em que investigou se as
instituições oferecem disciplinas relacionadas à temática, em uma sociedade que reclama por
inserção tecnológica.No entanto, ao abordar os cursos de licenciatura da cidade de Montes
Claros, cidade referência na região, constatamos que 60% dos cursos de licenciatura em
Montes Claros, discutem o uso das TDIC na formação dos novos professores.
De acordo com Pinsky (2003), é possível desenvolver uma prática de ensino
adequada aos novos tempos: rica em conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou
nostalgia. Entretanto conforme verifica Valente (1999 p.31) “Mudança é a palavra de ordem
na sociedade atual.”
Para Lévy (1999a) estamos assistindo ao surgimento de uma nova configuração
de mundo, onde a construção do conhecimento cresce a cada dia, o conhecimento está em
constante evolução e não pronto e acabado, e as tecnologias da informação ampliam o
potencial de inteligência coletiva, o que nos leva a pensar que em menos tempo do que
imaginamos 100% dos cursos estejam bem equipados, bem estruturados e dispostos a trazer o
uso da TDIC para a formação docente. Esse professor será agente de um momento
privilegiado para o pensamento, abrindo possibilidades inéditas para a reflexão sobre a
história, conforme afirmou Koselleck (2006).
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Moran (2002) acredita que equilibrando o presencial e o virtual podemos obter
grandes resultados no campo educativo, exatamente o que é proposto pela UNOPAR, que tem
100% dos cursos de licenciaturas com discussões sobre tecnologias.
Oliveira (1988) assegura que o conteúdo do saber está em constante progresso,
devendo o professor atualizar-se e renovar constantemente o seu ensino. O Núcleo Educar da
UNIMONTES que pretende ser não apenas para a Unimontes, mas para toda cidade um
suporte no uso das TDIC na educação, oferecendo cursos gratuitos de capacitação e
fomentando o debate na região, promovendo eventos relacionados ao tema, de extensão
nacional, abertos a comunidade em geral, atua na perspectiva defendida por Oliveira (1988),
por Belloni (2009), Gomez (2004), (MELO, 2011) e tantos outros autores aqui discutidos, de
que não basta que aparelhos cheguem às escolas, tem que haver a alfabetização e toda
preparação para que os conteúdos sejam selecionados e ministrados de forma atraente,
educativa, crítica e enriquecedora.
Transformar

a

educação

em

comunicação,

mediação,

interatividade

e

acompanhamento é um desafio e, portanto a democratização da informática e a inclusão
digital são urgentes. O Programa de Formação Continuada “Mídias na Educação”, que se
efetivou através da educação à distância na UNIMONTES também contribuiu para que essa
transição de paradigmas ocorra no norte de Minas Gerais. Ainda assim, como constata Belloni
(2009), muito ainda tem que ser feito no país no que se refere à inserção das tecnologias e
mídias no cotidiano escolar, porém acreditamos que passos muito importantes têm ocorrido
na cidade de Montes Claros, cujos efeitos são sentidos em toda região norte mineira, haja
vista que os egressos das instituições são provenientes também de outras localidades
adjacentes. Apesar da expectativa de um número cada vez maior, cremos que 60% dos cursos
de licenciatura abordando as TDIC é um número animador, em uma região que sempre foi
conhecida por suas carências socioeconômicas e baixos IDH, conforme Gomes (2007).
As perspectivas para o futuro da educação norte mineira em relação ao uso das
TDIC são otimistas e é neste sentido que esta dissertação almeja ter contribuído. Acreditamos
que esforços têm sido empreendidos no sentido de efetivar a alfabetização tecnológica por
parte das universidades. O Núcleo Educar da UNIMONTES é um grande exemplo de como a
discussão sobre TDIC tem melhorado na região, muito já foi oferecido por ele à comunidade
acadêmica e escolar. Necessário é que políticas públicas sejam mais notáveis na região, no
sentido me melhor aparelhar as escolas públicas, de fazer parcerias com instituições para
capacitar os docentes em maior número, e para dar suporte e manutenção tecnológica, por que
“não basta distribuir tecnologia sem ideologia” (Gomez, 2004).

74

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADORNO, T. W. Textos Escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
ALVES, Rubem. Sobre Jequitibás e Eucaliptos. In: Conversas com quem gosta de ensinar.
São Paulo: Cortez, 1991.
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. ProInfo: Informática e formação de professores.
Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, SEED. Vol. 1, 2000.
___________(2002). Tecnologia de informação e comunicação na escola: novos
horizontes na produção escrita. Unicamp.
AMARAL, S. F. Princípios y reflexiones dellenguaje digital interactivo. In: AMARAL, S. F.;
ANDRÉ, M. et al. Estado da arte da formação de professores no Brasil. Educação &
Sociedade, v. 20, n. 68, p. 301-309, dez. 1999.
GARCÍA, F. G.; MEDINA, A. R. (Org.). Aplicaciones educativas y nuevos linguajes de
las TIC. Campinas: Graf. FE, 2008.
APOLINÁRIO. Maria Raquel. História ensino fundamental. São Paulo: Moderna, 2007.
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Rio de Janeiro: Vozes,
2000.
BAPTISTA, Isabel. Ética e educação-estatuto ético da relação educativa. Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, Porto: 1998.
BARROS, Jussara De. Dificuldades de Aprendizagem; Brasil Escola. Disponível em
<http://brasilescola.uol.com.br/educacao/dificuldades-aprendizagem.htm>. Acesso em 02 de
junho de 2016.
BASTOS, Flávio. Relação presencial ou virtual: eis a questão. 2015. Disponível em:
http://somostodosum.ig.com.br/p.asp?i=4651&s=1. Acesso em 09/10/15.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BEHRENS, Marilda Aparecida. Tecnologia interativa a serviço da aprendizagem
colaborativa num paradigma emergente. In: Tecnologias na escola. (2005) Disponível em:
Integração das Tecnologias na Educação/ Secretaria de Educação a Distância. Brasília:
Ministério da Educação, Seed, 2005. 204 p.; il.
BELLO, José Luiz de Paiva. Pedagogia em foco. Petrópolis, 2001.
BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia educação. Campinas: Autores associados, 2009.
BELONI, Maria Luiza. Educação à distância. São Paulo: Autores Associados, 2006.
________(2003). A televisão como ferramenta pedagógica na formação de professores.
Revista Educação e pesquisa, vol.29, n.2 (Jul-Dez).

75

BENJAMIN, Walter. O narrador – considerações sobre a obra de Nicolai Leskov. In:
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura São Paulo:
Brasiliense, 1994.
BOGDAN. Roberto C; BIKLEN.DariKnopp. Investigação qualitativa em educação.
Portugal: Porto Editora, 1994.
BONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson de Luca. Políticas brasileiras de
educação
e
informática.
2000
Disponível
em:
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/politicas.htm - Acesso em: 04/09/12
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
BRZEZINSK, Iria. Profissão Professor: Identidade e Profissionalização Docente. Brasília:
Plano, 2002.
BUCKINGHAM, David. Crescer na era das mídias eletrônicas. São Paulo: Edições
Loyola, 2007.
BURKE, Peter. Uma História Social do Conhecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da
globalização. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São
Paulo: Cultrix, 1996.
CARNEIRO, Roberto. Fundamentos da educação e da aprendizagem- 21 ensaios para o
século 21. Portugal: Fundação Manuel Leão, 2003.
CARDOSO, Miriam Limoeiro. Florestan Fernandes: a criação
problemática.Estudos avançados. vol.10 n.26 São Paulo Jan./Apr. 1996.

de

uma

CARVALHO, ROSIANI. As tecnologias no cotidiano escolar: possibilidades de articular
o trabalho pedagógico aos recursos tecnológicos.2012. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1442-8.pdf
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São
Paulo: Cortez, 2007.
CHARLOT,
Bernard.
Ensinar
e
aprender
História.
Disponível
em
http://itamarfo.blogspot.com.br/2013_10_01_archive.html. >Acesso em 02 de julho de 2014.
COMIM. Daniela Cristina. Em busca do elo perdido: solidariedade em um mundo pósmoderno. Araraquara: Revista Sem aspas, 2013.
COSCARELLI, Carla V; MARQUIS, Daiane Evelyn P. Letramento digital: armas para
não cair em armadilhas. In: Letramento digital em 15 cliques. Belo Horizonte: RHJ, 2012.

76

CYSNEIROS, Paulo Gileno. "Novas tecnologias na sala de aula: melhoria do ensino ou
inovação conservadora." ANAIS DO ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E
PRÁTICA DE ENSINO (1998): 199-216.
DANTAS. Aleksandre Saraiva. Formação inicial do professor para o uso das tecnologias
de comunicação e informação. Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.
php/HOLOS/article/viewFile/53/57 -Acesso: 29/08/12.
DERTOUZOS, M. L. O que será: como o novo mundo da informação transformará as
nossas vidas. Trad. Celso Nogueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação.
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. MEC: Brasília,
2013.
Diretrizes Curriculares para cursos de graduação: Orientações gerais. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12991:diretrizescurricularescursos-de-graduacao>> Acesso em 17/04/15
Educação
100
distância,
2011.
Disponível
em:
http://educacao100distancia.blogspot.com.br/2011/12/secretaria-de-educacao-distancia-seede.html>>> Acesso em 29/01/16
Extinção da Secretaria de Educação a Distância no MEC é prematura, avalia
especialista,
2011.
Disponível
em:
http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2011/07/19/extincao-da-secretaria-de-educacao-adistancia-no-mec-e-prematura-avalia-especialista/>>> Acesso em 29/01/16.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FREITAS, Helena Costa Lopes de. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate
entre projetos de formação. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80, setembro/2002.
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em 11/05/15
FREITAS, Henrique et al. O método de pesquisa survey. Revista de Administração, São
Paulo, v. 35, n. 3, p.105-112, jul. 2000. Trimestral. Disponível em:
<http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_metodo_de_pesquisa_survey.pdf>.
Acesso em: 01/02/16
FREUD, S. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro, Imago, Edições Standard, Tomo
XXI ,1969.
GADOTTI. Moacir. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artmed, 2000.
_____________(2005). O futuro do professor. São Paulo: Sindicato dos professores.
Disponível em: http://www.sinprosp.org.br/noticias.asp?id_noticia=363>>>> Acesso em
17/04/15.
GAUTHIER, Clermont. et al. Por uma teoria da Pedagogia. Pesquisas contemporâneas
sobre o saber docente. (2ª edição) Rio Grande do Sul: Editora Unijuí, 2006.

77

GARBOGGINI. Cristiano Amaral. Et al. Necessidades formativas de professores de redes
municipais: contribuição para a formação de professores críticos-reflexivos. São Paulo:
Cultura acadêmica, 2011.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
GIDDENS, Anthony. As cosequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, Antonio Carlos. Entrevista. In: Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2008. Disponível em<https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gila-cmc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em 01/02/2016.
GOMEZ, Margarita Victoria. Educação em rede: uma visão emancipadora. São Paulo:
Cortez, 2004.
GRAMSCI, Antônio. Intelectuais e a organização da Cultura. Rio de janeiro: Civilização
Brasileira, 1982.
GOMES, Fernanda Silva. Discursos contemporâneos sobre Montes Claros
(re)estruturação urbana e novas articulações urbano-regionais. Belo Horizonte: UFMG,
2007.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2001.
HALL, Stuart. Da Diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,
2003.
HAWKINS, Jan. O uso de novas tecnologias na educação. Rio de Janeiro: Revista TB,
1995.
HOBSBAAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX (1914-1991). São Paulo: Cia
das letras, 1995.
HORKHEIMER, Max. Ascenção e declínio do indivíduo. In: Eclipse da Razão. São Paulo:
Centauro, 2000.
HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. História, política e ensino. In: O saber histórico na
sala de aula. BITTENCOURT, Circe (org). São Paulo: Contexto, 2004.
JELIN, Elisabeth. Los trabajos de La memória. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. São Paulo:
Papirus, 2007.
KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais; um tratamento
conceitual. São Paulo: EPU/EDUSP, 1980.
KLEIMAN, Ângela B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre
a prática social da escrita. Campinas: Mercado das Letras, 2008. 294 p.

78

KOSELLECK, R. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.
Tradução de Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira; revisão da tradução: César
Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2006.
KULLOK, Maisa Gomes Brandão. As exigências da formação de professores na
atualidade. Maceió: Edufal, 2000.
LEITE, L. et al. Tecnologia Educacional, descubra suas possibilidades na sala de aula.
Petrópolis: Vozes, 2004.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.a
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática. São Paulo: Editora 34, 1999.b
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? In: Novas exigências
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez Editora, 2001.
LIMA, Paulo Gomes. Formação de professores: por uma ressignificação do trabalho
pedagógico na escola. Editora EDUFGD, 2010.
LOBO, Édila Marta Miranda. Um caminho para a institucionalização da educação a
distância. Belém:X Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância, 2013.
LOUREIRO, Robson. Indústria cultural, sociedade do espetáculo e fabricação da
memória: uma leitura memorial de FAHRENHEIT 451, de BRADBURY e TRUFFAUT.
In: cadernos de pesquisa em educação -PPGE-UFES. v.16, n. 31. Vitória: jan-jun 2010.
MAFFESOLI. Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de
massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
_______________
(2014).Retrato
de
uma
juventude.
Disponível
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,retratodeumajuventude. 1167792 Acesso
09/10/15

em
em:

MARCUSE, Herbert. Algumas implicações sociais da tecnologia moderna. In: Tecnologia,
guerra e fascismo. São Paulo: UNESP, 1999.
MARÍN-DÍAZ, Dora Lilia. Morte da Infância Moderna ou Construção da Quimera
Infantil? Porto Alegre: Educ. Real, 2010.
MARQUES. Antônio; DE JESUS. Andréia. O Analfabetismo Tecnológico e a Formação de
Professores.
Disponível
em:
http://www.esocite.org.br/eventos/tecsoc2011/cdanais/arquivos/pdfs/artigos/gt006-oanalfabetismo.pdf - Acesso em: 29/08/12.
MARTINSI, Maria Cecília. Situando o uso da mídia em contextos educacionais. In:
Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação,2008. Disponível em:
http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/introdutorio/pdf/etapa2_1_situando_usoMidias_B
eth.pdf>>. Acesso em 09/10/15

79

MASUDA, Yoneji. Sociedade da informação: como sociedade pós industrial. Rio de
janeiro: Editora Rio, 1982.
MELLO, Carlos (Org.). Métodos quantitativos: pesquisa, levantamento ou survey. Aula
09 da disciplina de metodologia de pesquisa na UNIFEI. Disponível em:
http://www.carlosmello.unifei.edu.br/Disciplinas/Mestrado/PCM-10/SlidesMestrado/Metodologia_Pesquisa_2012-Slide_Aula_9_Mestrado.pdf>>.
Acesso
em:
01/01/2016
MELO, Nicéia Maria de Figueiredo Souza.Práticas de Letramento Digital na formação de
professores: avanços e limites do uso das mídias digitais na sala de aula. Universidade de
Sorocaba, 2011.
MENDES, Maria Aparecida Colares. Docência no ensino superior: revelando concepções
dos professores na construção da ação docente em diferentes cursos da Unimontes. Belo
Horizonte: UFMG/FaE, 2002.
MILLS, W. A nova classe média. Tradução: Vera Borda. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
MINISTÉRIO
DA
EDUCAÇÃO.
Disponível
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=681>> Acesso em 11/06/15

em:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/midias-naeducacao>> Acesso em 01/02/2016.
MORAN, José Manoel. Novas tecnologias e o reencantamento do mundo. Revista
Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro, vol. 23, n.126, setembro-outubro, 1995.
_________(2002).

Pedagogia
integradora
do
presencial-virtual.
emhttp://www.eca.usp.br/prof/moran/pedagogia. Acesso em 09/10/15.

Disponível

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: O Espírito do tempo. Rio de Janeiro:
Forense, 1967.
__________ (2000). Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo,
Cortez/Unesco.
MURTA, MarinezFulgêncio. Tendências pedagógicas. In: MINAS GERAIS. Secretaria de
Estado da Educação. Dicionário do Professor – Currículo. Belo Horizonte: SEE/MG;
SIAPE, 2006.
NORA, Pierre. Entre memória e História. In: Projeto História. n 10. São Paulo, Puc: 1993.
NÓVOA, Antônio (org.). Os professores e sua formação. Lisboa, Dom Quixote, 1992.
__________ (1992).Formação de professores e profissão docente. Universidade de Lisboa.
OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. O conteúdo da didática: um discurso da neutralidade
científica. Belo Horizonte: UFMG, 1988.
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico-prática. São Paulo
Papirus, 2007.

80

PALFREY, J. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Entrevista com ZigmuntBauman. Tempo
Social, Brasil, v. 16, n. 1, p. 301-325, junho 2004. ISSN 1809-4554. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/12427>.
Acesso em: 30 maio
2016.
doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702004000100015.
PEREIRA, Sivaldo; BIONDI, Antônio. (org) Caminhos para a universalização da internet
banda larga: experiências internacionais e desafios brasileiros. São Paulo: Intervozes,
2012.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2000.
PIMENTA, Selma Garrido (org). Formação de Professores: Identidade e Saberes da
Docência. In:_ Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2002.
PIMENTA, Selma G e FRANCO, Maria A. Santoro. Pesquisa em educação. Possibilidades
investigativas/formativas da pesquisa-ação. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. Por uma História prazerosa e consequente. In:
História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. KARNAL, Leandro (org) São Paulo,
Contexto, 2003.
Proposta de diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, em
cursos
de
nível
superior.
MEC,
2000.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/basica.pdf>> Acesso17/04/15
REVELAT. Tássio. Surgimento da escola e suas funções sociais. 2009. Disponível em:
http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/surgimento-da-escola-e-as-suas<Acesso
em:
29/05/13>
REVISTA
MAIS
EDUCATIVA.
Disponível
http://www.maiseducativa.com/2013/12/06/nativos-digitais-eles-andam-ai/<Acesso
30/06/15>

em:
em

RIOS, Clitien Alice Meira; SANTOS, Dulce Pereira dos. Mídias na educação: formação
continuada para o professor, privilégio para o aluno. Montes Claros: Unimontes, 2009.
RONCONI, Marilúcia. A (Des)Graça de ser eu no mundo pós-moderno: os limites
impostos à individualidade frente ao discurso capitalista. Revista Graduação Stricto Sensu
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.1, 2013. Disponível em:
www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791 >>Acesso em 24/07/14
ROSZAK, Theodore. A contracultura. Rio de Janeiro: Vozes, 1972.
SAMPAIO, Mariza Narcizo; LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do professor.
Petrópolis: Vozes, 2002.

81

SANCHO, Juana Maria; HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a
educação. Porto Alegre: Artemed, 2006.
SANDHOLTZ, Judith Haymore; RINGSTAFF, Cathy; DWYER, David C. Ensinando com
tecnologia: criando salas de aula centradas nos alunos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
SANTOS, Boaventura de Souza. Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. Tempo
Social; Revista de Sociologia. São Paulo: USP, 1994.
SAVIANI, D. Política e educação no Brasil: O papel do Congresso Nacional na legislação
do ensino. São Paulo: Cortez, 1987.
Secretária de Saúde Pública. Entenda o que é IDH. In: Jornal O Globo. Disponível em:
http://www.passeiweb.com - Acesso em 30/09/12.
SFORNI, Marta Sueli de Faria. Aprendizagem conceitual e organização do ensino:
contribuições da teoria da atividade. In: Revista Teoria e Prática da Educação, v.7, n.1,
p.120, jan./abr. 2004.
SOCIEDADE
FEDERATIVA
BRASILEIRA
em:<http://www.sfbbrasil.org/> Acesso em 22/05/15

(SFB),

2015.

Disponível

SOUZA, Michel Aires de.O mal-estar na civilização moderna, 2007. Disponível em:
https://filosofonet.wordpress.com/2007/09/25/o-mal-estar-na-civilizacao-moderna/>>>
Acesso em: 17/04/15
TAJRA, Sanmyra Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para
o professor da atualidade. São Paulo: Érica, 2000.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000.
Universidade Estadual de Montes Claros. Disponível em: <http://unimontes.br/> acesso em
23/04/2015
VALENTE, José Armando (Org.). O computador na sociedade do conhecimento.
Campinas: Unicamp, 1999.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Repensando a didática. Campinas: Papirus, 1991.
VELOSO, Karla. Ambiente virtual de aprendizagem. In: Letramento digital em 15 cliques.
Belo Horizonte: RHJ, 2012.
VIDAL. Mônica. A influência das inovações tecnológicas sobre o comportamento
humano.
In:
Revista
Mosaico
Psicologia,
2015.
Disponível
em:
http://www.mosaicopsicologia.com.br/index.php?option=com_content&view=frontpage&Ite
mid=69. Acesso em 09/10/2015
VIEIRA, Fábia Magali Santos; SANTOS, Dulce Pereira dos. Mídias na educação:
Experiências na Unimontes. Montes Claros: Unimontes, 2009.
VIVAS. Eliseo. Marcuse em julgamento. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1972.

82

VYGOTSKY, L. Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do
desenvolvimento. São Paulo: Editora Moraes, 1991.
YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª Ed. Porto Alegre. Editora:
Bookmam. 2001.

