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RESUMO 

 

O desenrolar da educação profissional desde sua gênese pautou-se pelas demandas 

econômicas, políticas e sociais. Essa realidade perdura até hoje, no mundo contemporâneo, 

em que em decorrência da explosão tecnológica, essa modalidade de ensino foi reestruturada 

com base na necessidade de educar os sujeitos de forma integral, para que sejam capazes de 

atuar autonomamente na sociedade tecnológica em que estão inseridos. Para tanto, os 

Institutos Federais de Educação assumem o desafio de oferecer uma educação profissional 

que atenda não somente as necessidades do mercado de trabalho, mas também desenvolva 

aspectos intelectuais e humanos, valores éticos, de cidadania e de criticidade no uso das 

tecnologias. O objetivo do trabalho foi realizar uma investigação científica para analisar como 

as tecnologias integram o currículo do Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio, no 

Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais – IFNMG, no Campus Pirapora. A 

metodologia traçada, para esta pesquisa qualitativa, foi a análise de documentos legais, 

curriculares e metodológicos do curso, aplicação de questionários para alunos e entrevista 

com docentes e profissionais do apoio pedagógico. A discussão e interpretação dos dados 

coletados foram por meio da análise de conteúdo. Ao final da pesquisa constatou-se nos 

documentos legais do curso pesquisado que o Campus Pirapora possui concepções quando a 

importância da tecnologia ser um elemento transversal em toda prática pedagógica. Na 

perspectiva dos docentes as tecnologias são ferramentas que quando usadas com planejamento 

trazem resultados significativos ao ensino e aprendizagem. Infelizmente, percebeu-se que 

ainda são poucas as tecnologias utilizadas pelos docentes e que a maioria utiliza com 

frequência somente o data show em sala de aula. No entanto, alguns relatam utilizar ainda o 

computador, internet, vídeos e softwares para contextualizar e significar a construção do 

conhecimento. Quanto ao olhar dos pedagogos quanto a tecnologia percebeu-se que utilizam 

para facilitar o acompanhamento das práticas docentes e realizar as devidas intervenções no 

processo de ensino e aprendizagem. Os alunos relataram que quando o professor utiliza a 

tecnologia em sala de aula cria uma dinâmica e maior interesse pelo conteúdo. Em suma, 

mesmo que de forma limitada, constatou-se que as tecnologias estão inseridas no currículo do 

curso e os docentes, alunos e pedagogos compreendem que as ferramentas tecnológicas 

podem facilitar e potencializar os processos de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação Profissional. Formação Integral. 



 

 

ABSTRACT 

 

The course of professional education since its genesis was based on economic, political and 

social demands This reality continues to this days, in the contemporary world, where due to 

the technological explosion, this modality of teaching has been restructured based on the need 

to educate the subjects in an integral way, so that they are able to act autonomously in the 

technological society in which they are inserted. Therefore, the Federal Institutes of Education 

assume the challenge of offering a professional education that not only meets the needs of the 

labor market, but also develops intellectual and human aspects, ethical values, citizenship and 

criticality in the use of technology. The aim of this work was to carry out a scientific 

investigation to analyze how the technologies integrate the curriculum of the Informatics 

Course, integrated to the High School, in the Federal Institute of Education of the North of 

Minas Gerais - IFNMG, in the Pirapora Campus. The methodology outlined for this 

qualitative research was the analysis of legal, curricular and methodological documents of the 

course, application of questionnaires for students and interviews with teachers and 

pedagogical support professionals. The discussion and interpretation of the collected data was 

based on the content analysis. At the end of the research, it was found in the legal documents 

of the studied course that the Pirapora Campus has conceptions of the importance of 

technology as  a transversal element in all pedagogical practice. From the perspective of 

teachers, technologies are tools that when used with planning bring significant results to 

teaching and learning. Unfortunately, it was realized that there are still few technologies used 

by teachers and that most often use only the classroom data show. However, some of the 

teacher report still use the computer, internet, videos and software to contextualize and signify 

the construction of knowledge. Regarding the pedagogues' perspective on technology, it was 

noticed that the they use it to facilitate the monitoring of teaching practices and to make the 

necessary interventions in the teaching and learning process. Students reported that when the 

teacher uses technology in the classroom it creates a dynamic and more interest in the content. 

To summarize, even in a limited form, it has been found that technologies are present in the 

curriculum of the course and teachers, students and pedagogues understand that technological 

tools may facilitate and enhance teaching and learning processes. 

  

Keywords: Technology; Professional education; Integral Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da trajetória da educação profissional no Brasil, percebe-se grande 

influência da organização econômica nos rumos traçados para esse tipo de ensino. Isso é 

constatado desde o período colonial brasileiro (1500-1822), com o sistema agroexportador 

que produzia e exportava matérias-primas e produtos agrícolas. Neste momento, a mão-de-

obra utilizada na produção era de escravos que aprendiam o ofício necessário ao interesse do 

senhor no próprio trabalho. Assim, têm-se as primeiras tímidas tentativas de ensino 

profissional orientadas pelas demandas da sociedade agrícola.  

Mais à frente, entre 1822 e 1889 com a instalação da Corte Portuguesa inicia-se o 

período do Brasil Império em que a agroindústria impulsiona a expansão fabril e requer a 

preparação de mão-de-obra para esse fim. Para tanto, são criados em 1858 os liceus de artes e 

ofícios para oferecer aos desvalidos uma educação profissional que atendesse a necessidade 

da economia.  

Em 1889, ocorre a Proclamação da República Brasileira e muda-se do regime 

monárquico para o presidencialista. No entanto, apesar das transformações de ordem política 

a educação profissional continua moldando-se segundo as necessidades da economia que 

eram pautados pelos ideais da revolução industrial e a ascensão do capitalismo. Neste período, 

a educação profissional caracterizava-se como uma formação fragmentada, ou seja, a 

preparação de mão-de-obra qualificada para desempenhar apenas uma função no processo de 

produção. 

Durante alguns anos do período republicano Saviani (2013), acrescenta que o 

papel da escola e da educação profissional na sociedade restringia-se a oferecer para os menos 

abastados a preparação para o trabalho braçal e para elite o conhecimento necessário para 

ocupar os cargos da política e da administração pública, existindo uma harmoniosa relação 

entre o que a escola oportunizava e a demanda social e econômica no Brasil. 

No mundo contemporâneo, em decorrência da explosão tecnológica, a educação 

profissional foi reestruturada com base na necessidade de educar os sujeitos de forma integral, 

para que sejam capazes de pensar e agir sobre a sociedade tecnológica em que estão inseridos. 

Assim, constata-se que mais uma vez a educação profissional sofre reestruturações conforme 

as transformações no mundo do trabalho, nas relações produtivas e sociais. 

Por meio desta breve retrospectiva da trajetória da educação profissional no 

contexto do Brasil Colônia até a contemporaneidade percebe-se então que por um longo 
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período, o objetivo dessa modalidade de ensino foi preparar mão-de-obra para o desempenho 

de funções manuais necessárias ao crescimento industrial. Entretanto, em 2008 tem-se a 

implantação da proposta de reestruturação da educação profissional e criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Neste momento, entende-se que a educação 

profissional pode e deve ir além da mera preparação dos sujeitos de classes mais baixas para 

ser mão-de-obra para o mercado de trabalho. Assim, começa a compreender que, através da 

formação profissional, é possível preparar sujeitos para atuarem nos diversos ramos do 

mercado de trabalho, entender em sua totalidade seus complexos processos e ainda inserir-se 

no mundo da sociedade tecnológica. 

Nesta perspectiva de uma educação profissional que almeja formar sujeitos 

atuantes na sociedade tecnológica, Santos (2003) alerta quanto à necessidade dos Institutos 

Federais de Educação pensarem e estruturarem um currículo que permita a troca de 

experiências, a organização e a sistematização de conhecimentos e competências 

fundamentais a formação integral do aluno. Assim sendo, busca-se por meio desta pesquisa 

identificar se no Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Pirapora, as tecnologias são apresentadas e 

tratadas no currículo. 

Importante acrescentar à discussão que no decorrer de sua história, a educação 

profissional esteve ainda marcada pelo dualismo entre a simples formação dos sujeitos das 

classes baixas para o mercado de trabalho e a preparação do sujeito das classes dominantes 

para atuar efetivamente na sociedade. No entanto, o contexto atual busca romper com esse 

dualismo e estimular uma educação profissional integral, que forma todos os sujeitos com 

bases científicas, humanas, sociais, políticas e culturais, independente da classe social que 

pertencem. 

Diante deste novo contexto, em 2004, os ensinos, médio e profissional, tornaram-

se integrados com a criação do Decreto nº. 5.154 (BRASIL, 2004), que extingue e substitui o 

Decreto nº. 2.208/97 (BRASIL, 1997). A partir de então, segundo Ramos (2010a) o ensino 

profissionalizante deixa de ser concebido como um instrumento de adestramento de mão-de- 

obra para o mercado de trabalho e passa a ser entendido como meio para uma formação 

humana em sua totalidade.  

Nesse sentido, a autora destaca que a profissionalização é substituída pela 

politecnia, ou seja, o curso profissional é visto como uma “possibilidade a mais para os 

estudantes na construção de seus objetivos de vida, socialmente determinados, culminada com 
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uma formação ampla e integral” (RAMOS, 2010a, p. 44). 

Para acompanhar essas mudanças da educação profissional em 2008 o governo 

Federal, por meio da Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008), institui os Institutos Federais de 

Educação que assumem o grande desafio de construir uma educação que atenda não somente 

as necessidades do mercado de trabalho, mas também estimule a cidadania, a criticidade, o 

uso das tecnologias em benefício da sociedade local e a democratização do conhecimento em 

todas as suas nuances.  

Para tanto se faz urgente a construção de um currículo coerente com a proposta de 

formação plena do cidadão “(…) que contemple a diversidade, a solidariedade, a igualdade de 

acesso aos instrumentos culturais e a construção da democracia participativa” (ALMEIDA, 

2011, p.17). 

Percebe-se então que a sociedade atual requer uma educação voltada para 

formação e preparação do homem para lidar criticamente com o desenvolvimento tecnológico 

nos vários contextos de sua vida. Neste cenário, a educação ofertada pelos Institutos Federais 

de Educação tem como propósito unir ciência e tecnologia, cidadania e formação ética, de 

modo a contribuir com a formação plena do ser humano. Diante deste novo contexto em que a 

educação profissional está inserida Libâneo (2005) afirma que: 

 

a) exige um novo tipo de trabalhador, flexível e polivalente, valorizando de certo 

modo a educação formadora de novas habilidades cognitivas e de competências 

sociais e pessoais; 

b) o capitalismo estabelece, para a escola, finalidades mais compatíveis com os 

interesses de mercado; 

c) modifica os objetivos e as prioridades da escola; 

d) produzem modificações nos interesses, nas necessidades e nos valores escolares; 

e) força a escola a mudar suas práticas por causa do avanço tecnológico dos meios 

de comunicação e da introdução da informática; 

f) introduz alteração na atitude do professor e no trabalho docente, vez que os meios 

de comunicação e os demais recursos tecnológicos são muito motivadores 

(LIBÂNEO, 2005, p.52). 

 

Sendo assim, as práticas pedagógicas precisam estar em consonância com esses 

ideais, a começar pela construção de um currículo coerente com o tipo de homem que se 

pretende formar e para qual contexto social. Silva (2003) reforça essa ideia ao dizer que: 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, 

documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 2003, p.150). 
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Corroborando com o exposto o Parecer CNE/CEB nº 16/1999 (BRASIL, 1999) 

acrescenta que a inovação tecnológica e as novas demandas do mundo do trabalho requerem 

um novo olhar sobre o currículo da educação básica e profissional, de forma que os sujeitos 

sejam capazes de pensar criticamente, desenvolver autonomia, bem como capacidade de 

prever e resolver problemas. 

Para tanto, segundo Pacheco (2011), educação, trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura estão interligados e devem permear todo currículo escolar para uma efetiva formação 

do sujeito e constituem-se temas importantes de inúmeros textos, artigos e conferências de 

estudiosos da educação que desejam que o ensino e aprendizagem caminhem juntos com as 

transformações da sociedade. 

Assim, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 16/1999 (BRASIL, 1999), desde a 

década de 70 intensificaram-se os estudos referentes aos efeitos das novas tecnologias e a 

consequente necessidade de sujeitos polivalentes e capazes de agir em situações diversas. Em 

resposta a esta demanda, as instituições de educação profissional buscaram diversificar o 

currículo, para que além de “destreza manual se agregam novas competências relacionadas 

com a inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia na tomada de decisões 

mediada por novas tecnologias da informação” (BRASIL, 1999, p. 7). 

Um dos estudos que demonstram a possibilidade de concretização desses ideais é 

o desenvolvido por Fernandes (2012).  A autora conclui que a integração das tecnologias ao 

currículo é uma realidade já presente no espaço investigado e que os sujeitos envolvidos nos 

processos de ensino e aprendizagem buscam caminhos para proporcionar aos seus alunos uma 

aprendizagem significativa potencializada pelo uso adequado das tecnologias. 

Para embasar a discussão proposta na pesquisa foram utilizados autores como 

Saviani (2013) e Romanelli (1990), que tratam da história da educação no Brasil; Muller 

(2013) e Fonseca (2013), que contribuem com discussões sobre a trajetória da educação 

profissional do período colonial até o contemporâneo; Moran (2009), Kenski (2014), Sancho 

(2006) e Hernández (2006), que desenvolveram estudos sobre a integração das tecnologias 

nos processos de ensino e aprendizagem; Santos (2003), Sacristán (2000), Moreira e Silva 

(2011), Veiga (1995), Ciavatta (2012) e Machado (2010), que apresentam importantes 

abordagens sobre currículo, currículo integrado e currículo em rede. 

Cabe ainda pontuar que foram utilizados estudos já publicados que dialogam com 

a temática desta pesquisa e reforçam as ideias pontuadas pelos autores que discutem o tema, 

tais como os trabalhos de Fernandes (2012), Guimarães (2010) e Ramos (2010b).  



19 

 

 

A presente pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa e de uma análise 

documental por meio de documentos normatizadores, orientadores, curriculares e 

metodológicos referentes às ações no espaço escolar, aplicação de questionários para alunos 

da turma de 3º ano de Informática Integrada ao Ensino Médio e entrevista semi-estruturada 

com seus respectivos docentes e profissionais do apoio pedagógico. 

Sendo que se teve como objetivo geral identificar se no Curso de Informática, 

integrado ao Ensino Médio, do IFNMG as tecnologias são apresentadas e tratadas no 

currículo.  

Buscou-se ainda como objetivos específicos verificar se as tecnologias estão 

inseridas no projeto pedagógico do curso; analisar se as disciplinas do curso demandam a 

utilização das tecnologias em seu desenvolvimento; perceber como o docente insere as 

tecnologias em suas práticas pedagógicas; compreender como acontece a ação pedagógica em 

torno do currículo e as tecnologias; comparar os resultados da pesquisa com estudos 

semelhantes realizados em outras instituições de ensino. 

A análise e discussão das informações encontram-se amparada por duas 

perspectivas. No primeiro momento foi realizada a análise documental tendo em vista o 

tratamento que precisa ser dado aos documentos e em segundo lugar a análise de conteúdo 

tendo em vista o processamento das informações implícitas nas entrevistas e questionários. 

Assim, buscou-se refletir, questionar e dialogar com as questões propostas, a fim de que se 

percebam pontos que interferem no ensino profissional da sociedade contemporânea. 

A dissertação encontra-se organizada em quatro partes, sendo que a primeira foi o 

“Referencial Teórico”, que deu fundamentação teórica ao estudo e tratou-se sobre o percurso 

histórico da educação profissional no Brasil, a inserção da tecnológica nos processos de 

ensino e aprendizagem e as concepções curriculares na educação profissional e tecnológica. 

No desenvolvimento da segunda parte foi apresentada a “Metodologia” utilizada 

para desenvolver a pesquisar e cumprir os objetivos propostos. Neste momento, explicitam-se 

os objetivos da pesquisa, a abordagem escolhida, o objeto de análise, os instrumentos de 

coleta de dados utilizados e a maneira para analisá-los e discuti-los. 

A terceira parte foi a “Discussão e análise dos dados”, onde buscou-se 

estabelecer um diálogo entre o aporte teórico e as informações obtidas por meio dos 

instrumentos de coleta de dados. 

Por fim, tem-se a quarta parte com as “Considerações Finais” do trabalho e as 

considerações do pesquisador sobre o estudo. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Percurso histórico da Educação Profissional no Brasil 

 

2.1.1  A educação profissional no Brasil Colônia (1500-1822) 

 

Registros na história da educação mostram que as primeiras manifestações do 

ensino profissional acontecem timidamente na época da colonização do Brasil (1500-1822) 

com a vinda da Companhia de Jesus e a criação do Plano de Estudos pelo Padre Manoel de 

Nóbrega. De acordo com Gallindo (2013, p. 42) “no período colonial brasileiro ocorre apenas 

um ensino assistemático de artes e ofícios, sendo a máxima sistematização que se pode 

observar quanto a educação para o trabalho a das corporações de ofícios”.  

O Plano de Nóbrega propunha segundo Fonseca (2013), que ao final dos estudos 

primários o aluno cursasse o ensino secundário para aprender um ofício manual e agrícola 

com o intuito de impedir que faltassem profissionais com o mínimo de capacitação para atuar 

nos processos de colonização e evangelização. 

No desenvolvimento desse currículo proposto por Nóbrega foram empregadas 

tecnologias relacionadas à música, ao canto, teatro e dança que se mostraram como 

importantes aliados para estimular e entusiasmar os alunos nos momentos de aprendizagem. 

Outro elemento facilitador do ensino proposto pelo Plano Nóbrega foi a compreensão da 

língua indígena e com esse conhecimento o Padre Anchieta redige por meio da tecnologia da 

escrita a gramática “Língua Geral” referente ao Tupi. Neste período não existiam livros, no 

entanto havia cadernos e as lições eram escritas neles e distribuídas aos alunos.  

Percebe-se então que, independente do período da história é possível encontrar 

recursos técnicos para incrementar as ações pedagógicas e não é coerente afirmar que as 

tecnologias pertencem somente ao mundo contemporâneo. Em cada época são criadas 

ferramentas que atendam às necessidades da sociedade. Depreende-se também, que nesta fase 

já entendiam que a tecnologia pode ser um grande aliado no desenvolvimento dos processos 

de ensino e aprendizagem (MALHEIROS, 1866). 

Destaca-se que neste período a educação profissional era direcionada aos índios, 

negros e mestiços para a aquisição de técnicas manuais rudimentares por meio da observação 

nos espaços de trabalho e ensinamentos dos padres da Companhia de Jesus (RIBEIRO, 2003). 
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Fonseca (1986) ratifica a ideia acima explicitando que os jesuítas ao chegarem ao Brasil 

tentam sistematizar a educação, no entanto o que conseguiram foi ensinar de forma 

assistemática técnicas sobre agricultura, carpintaria, sapataria e tecelagem. 

Em 1758 a Companhia de Jesus é expulsa da colônia brasileira pelo Marquês de 

Pombal e surge a necessidade de reorganização do ensino. Assim, de acordo com Fonseca 

(2013), o Marquês de Pombal propõe uma reforma educacional com o objetivo de trazer para 

o Estado o controle sob o ensino, padronizar o currículo e secularizar a educação. Destaca-se 

que a reforma de Pombal institui as aulas régias que fez com que o ensino ficasse 

fragmentado em aulas avulsas. O autor afirma ainda que poucas foram as mudanças propostas 

no Plano de Pombal permanecendo a baixa efetividade na formação de artes e ofícios e 

desvalorização da educação popular. 

Acrescenta também que em 1761 é criado o Colégio Real dos Nobres e seu 

currículo era contemplado por disciplinas de formação profissional como náutica, comércio, 

arquitetura militar e civil. Já em 1810, no Rio de Janeiro, tem-se o início das Aulas de 

Comércio, pelas quais os alunos aprendiam saberes de escrituração mercantil, operações 

cambiais e línguas estrangeiras aos guarda-livros e caixeiros.  

A criação dessa Aula de Comércio é mais um exemplo de que a educação 

profissional caminha de acordo com as necessidades da economia, pois em 1808, com a vinda 

da Corte Portuguesa para o Brasil, medidas como a abertura dos portos e autorização para 

instalação das fábricas no território brasileiro requer pessoas capacitadas para atuarem no 

comércio, nas áreas financeiras e órgãos administrativos. Com isso, segundo Ribeiro (2003), 

trouxe uma série de transformações não só para economia como também para o cenário 

político e educacional do Rio de Janeiro, por ser o local onde fixou a sede do reinado. Outros 

cursos da área técnica como economia, química, agricultura e desenho técnico também são 

abertos neste período. 

Ainda no Período Joanino (1808-1821), o ensino profissional é contemplado com 

cursos de artífices e manufatureiros, oferecidos no Colégio das Fábricas, para os órfãos e 

desvalidos para atender as demandas do comércio e indústria que surgem com a expedição do 

Alvará de 1º de abril de 1808, que autoriza a abertura de fábricas e manufaturas no Brasil 

(SANTOS, 2000). 

Em 1816 é criado o Lebreton, mais detalhado plano de ensino do período Colonial 

no Brasil. Ele idealiza duas escolas, sendo uma de belas artes e outra de artes e ofícios. 

Segundo Barata (1959, p. 299) as últimas escolas “seriam muito úteis em diversas partes 
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pormenores, principalmente para os ofícios de pedreiro, carpinteiro, marceneiro e 

serralheiro”. O autor ainda apresenta que os alunos começam os estudos como aprendizes nas 

oficinas e posteriormente formar-se-iam mestres capacitados para fundar e conduzir a 

indústria nacional.  

No entanto, mais uma vez o ensino profissional não obteve êxito e o que de fato 

rendeu bons frutos no Plano de Lebreton foi uma escola de belas artes, com a criação da 

Academia Imperial de Belas Artes, voltada para a elite. Apesar das boas ideias de Lebreton 

quanto à escola de ofícios, faltou condições financeiras para adquirir os aparatos em número 

suficiente e adequado para as oficinas. 

Em suma, os planos de Nóbrega, Pombal e Lebreton foram apenas tentativas de 

instaurar o ensino profissional no intuito de combater os problemas de falta de trabalhadores 

capacitados através da formação para o trabalho manual. Segundo relatos de Fonseca (2013) o 

plano de Nóbrega não chegou a ser aprovado e o Pombal e Lebreton nunca foram totalmente 

executados. 

 

2.1.2  A educação profissional no Brasil Império (1822-1889) 

 

Proclamada a independência do Brasil em 1822 é desestruturado o modelo 

metrópole-colônia até então vigente e inúmeras mudanças ocorrem no campo político, 

econômico, social e consequentemente na educação. Outro fato que acabou influenciando nos 

rumos da educação profissional foi a criação de outras indústrias com cunho diferente da 

agroindústria até então existente. Com isso, constata-se a necessidade de estruturar 

instituições formadoras de artífices que atenda a nova realidade vivida. 

A educação profissional então, com base em Gallindo (2013), começa a 

institucionalizar-se a partir do Brasil Império, quando as classes populares passam a ser vista 

como uma possibilidade de mão-de-obra especializada para suprir as necessidades da 

produção e do consumo em crescimento. O autor afirma ainda que neste período foi criada no 

Brasil a escola dos desvalidos, onde o ensino técnico e profissional mais uma vez tem caráter 

assistencial ao ser utilizado como meio de afastar a população pobre da marginalidade e 

preservar a ordem social. 

Corroborando com o exposto, Manfredi (2002) afirma que o público das escolas 

de artífice era, predominantemente, sujeitos órfãos, abandonados e desvalidos e estes tinham o 

dever de aprender um ofício que tornasse sua situação de pobreza mais digna. O ensino 
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oferecido nessas escolas durante um período de três anos seria voltada para escrita, aritmética, 

leitura e um ofício. Ressalta-se que o aluno ao aprender um ofício deveria trabalhar na área 

como forma de recompensar o conhecimento adquirido. Normalmente, de acordo com Garcia 

(2001) essas escolas eram custeadas por comerciantes, fazendeiros e membros da nobreza 

brasileira. 

A partir de 1858, Gallindo (2013) revela que são criados os Liceus de Artes e 

Ofícios com caráter utilitarista e com o intuito de abastecer o governo e o comércio com mão- 

de-obra minimamente qualificada, para tanto o público-alvo era a população de classe baixa e 

média. Percebe-se assim que “as transformações na sociedade brasileira no período imperial 

apontam, portanto, para uma despreocupação legislativa sobre a educação profissional, 

enfatizando apenas algumas necessidades sociais que implicavam uma formação para o 

trabalho” (GALLINDO, 2013, p.46).  

Por fim, no contexto do Brasil Império é interessante destacar que a população 

pobre além de ter acesso a uma educação meramente profissional e com currículo restrito, 

também se via excluída dos processos de construção da ciência e tecnologia. Neste período, o 

governo oportunizava este tipo de conhecimento para elite através de intercâmbios em outros 

países. Estudantes da elite brasileira eram enviados para diversas partes do mundo em busca 

de inovações tecnológicas e descobertas científicas. Sant’Anna e Bosisio (2010) ressaltam 

 

Ao que tudo indica a recepção de ciência e tecnologia, no período imperial, era 

principalmente ordenada pelo desejo de manter o Estado, criando para ele os 

mecanismos de sua própria reprodução. Era preciso interligar o território 

estabelecendo comunicação entre locais afastados no espaço, fazendo circular 

pessoas e informações e criando as condições econômicas para a “riqueza da nação” 

(SANT’ANNA e BOSISIO, 2010, p. 36). 

 

Em vista disso, infere-se que ciência e tecnologia eram desconectadas da 

formação profissional e o objetivo era utilizá-los como meio garantidor da circulação de 

pessoas, informações e bens e consequente crescimento do Império brasileiro junto às demais 

nações. Desde esse período o conhecimento científico e tecnológico já era visto como fonte de 

riqueza e soberania pelas nações. 

 

2.1.3 A educação profissional no Brasil República (1889 aos dias atuais) 

 

Na transição do Brasil Império para República observa-se o movimento da 

economia agroexportadora rumo ao incremento da indústria capitalista. Com base em 
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Manfredi (2002, p.79-80) na Primeira República “o país ingressava em nova fase econômico-

social, em virtude da aceleração dos processos de industrialização e urbanização”. Em 

consequência de acordo com Gallindo (2013) esse novo cenário econômico instiga uma 

educação para todos e não só para os desvalidos ou para a elite como ocorrera até então e 

desperta a necessidade de capacitar a população para os diversos ramos da economia 

capitalista em ascensão. 

Nessa época diversos ramos da sociedade demonstram o desejo de que se 

estruturasse no Brasil uma educação que capacitasse o trabalhador para as funções 

relacionadas com a indústria, devido ao crescimento substancial das atividades no país. 

Segundo registros de Fonseca (1986) no período da proclamação da República do Brasil, 

haviam instalado no país 636 indústrias, que empregavam 1.889 trabalhadores. Já em 1909 

esse número cresceu para 3.362 estabelecimentos industriais e 34.362 empregados. Assim, 

percebe-se a necessidade de mão-de-obra capacitada para atender toda essa demanda 

emergente. “O modelo econômico em emergência passou, então, a fazer solicitações à escola” 

(ROMANELLI, 1990, p. 46). 

Para atender essas novas demandas cria-se o Decreto nº 1.606, de 29 de dezembro 

de 1906 (BRASIL, 1906), em que a educação profissional é regulamentada e é instituído o 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Esse ministério, dentre suas 

atribuições, responsabilizou-se pelo ensino profissional, agrícola e desenvolvimento dos 

diversos ramos da indústria. 

Em 1909 é dado outro passo importante para formalização do ensino profissional 

quando o Governo compreende que é seu dever formar cidadãos que contribuam com o 

desenvolvimento do país. Nilo Peçanha então sanciona o Decreto nº 7.566 (BRASIL, 1909), 

que cria as Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. De 

acordo com o Decreto nº 7.566, o crescente aumento populacional fez com que o governo 

buscasse alternativas que estimulasse as classes desfavorecidas a obterem além do preparo 

intelectual e técnico, o hábito para o trabalho para assim saírem do ócio, dos vícios e do 

crime. Assim, fica evidente que ainda permanecia a concepção de que a educação profissional 

estaria direcionada aos menos favorecidos de fortuna. 

O decreto define que o currículo das Escolas de Aprendizes Artífices contemplaria 

a oferta de ensino prático e teórico necessários para formação profissional, e cada aluno seria 

direcionado ao curso que tivesse mais aptidão. A definição das áreas oferecidas pela escola 

seria definida quando possível de acordo com as necessidades da indústria local.  
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Apesar das Escolas de Aprendizes e Artífices serem bem idealizadas não 

conseguiu alcançar qualidade no desenrolar do ensino profissional, visto que os prédios em 

que aconteciam as aulas eram inapropriados, as oficinas tinham condições precárias, os 

mestres de ofício e os professores tinham baixa qualificação e a maioria possuía apenas 

conhecimentos práticos adquiridos no dia a dia da indústria e o saber teórico era escasso. Em 

consequência deste quadro o número de alunos evadidos dos cursos era grande (SANTOS, 

2000). 

Na tentativa de resolver esses problemas reformula-se o Decreto-lei nº 9.070 

(BRASIL, 1911), de 25 de outubro de 1911, que instituiu o primeiro regulamento da educação 

profissional conhecido como Regulamento Pedro de Toledo e cria-se em 06 de janeiro de 

1918, a Lei nº 3.454 (BRASIL, 1918a), que permite que o governo reveja as questões 

referentes ao ensino profissional e melhore seus resultados por meio do Regulamento Pereira 

Lima. Em seguida, é criado o Decreto nº 13.064 (BRASIL, 1918b), de 12 de junho de 1918 

em que dá novo regulamento as Escolas de Aprendizes Artífices. 

De acordo com esse novo regulamento, nas Escolas de Aprendizes Artífices serão 

formados operários e contramestres através de aulas teóricas e práticas necessárias para a 

aprendizagem do ofício. Para tanto, havia oficinas onde funcionavam as escolas. Nelas, era 

ensinado de forma detalhada o ofício dominado pelo mestre e ao final do curso o aluno 

deveria ser capaz de executar tudo que foi ensinado dentro e fora da oficina. Além disso, era 

ministrado o curso de desenho obrigatório para todos os alunos e o primário para aqueles que 

não possuíam a certificação. 

Merece destaque ainda que o regulamento de 1918, instituído pelo Decreto nº 

13.064 inova ao criar cursos de aperfeiçoamento com horário no período noturno para atender 

aquelas pessoas que trabalhavam durante o dia. Interessante ressaltar também que na tentativa 

de melhorar a qualidade dos cursos oferecidos os diretores e professores eram selecionados 

por meio de concurso de títulos e provas práticas. 

Diante dos poucos avanços em 1926 é criado a Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices, sob a premissa do Serviço de Remodelação 

do Ensino Profissional Técnico de que a falta de um currículo unificado seria uma das razões 

para os insucessos até então. Assim, instituiu-se um currículo padrão para todas as oficinas, 

quanto ao ensino ministrado nas diferentes escolas da União na tentativa de melhorar a 

educação profissional oferecida (BRASIL, 1927). 

Apesar de todas as medidas adotadas até então para o desenvolvimento da 
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educação e, em especial, na modalidade profissional só em 1930, com a Reforma Francisco 

Campos, que se tem o “início de uma ação mais objetiva do Estado em relação à educação” 

(ROMANELLI, 1990, p. 131). Neste momento, a educação profissional é desvinculada do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e passa a ser responsabilidade do então criado 

Ministério da Educação e Saúde. Gomes (2013, p. 65) acrescenta que é “o primeiro período 

da história em que a educação é organizada à base de um sistema educacional”.  

Em 1937, com a promulgação de uma nova Constituição brasileira, o ensino 

técnico, profissional e industrial foi contemplado com o artigo 129, onde dizia  

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 

ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo poder público (BRASIL, 1937a, p. 29). 

 

 Ainda em 1937 as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em 

Liceus Profissionais, por meio da Lei nº 378 (BRASIL, 1937b). Segundo o artigo 37 dessa lei 

“os novos liceus serão instituídos, para propagação do ensino profissional, dos vários ramos e 

graus, por todo o território do país”. 

Em 1942, o ministro Gustavo Capanema por meio do Decreto-Lei nº 4.244 

(BRASIL, 1942b), institui a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida por 

Reforma Capanema. Essa lei propõe uma séria de medidas para padronizar o ensino de 

ofícios, buscando atender as novas demandas do mundo do trabalho para a elite e para as 

classes menos favorecidas. 

Conforme Gomes (2013, p. 67) “essa reforma foi muito significante na história do 

ensino profissional: pela primeira vez, devido à demanda do desenvolvimento nacional, o 

Governo se engajou na questão da profissionalização em nível médio”. Romanelli (1990) 

corroborando com Gomes (2013) pontua que a Reforma Capanema é um 

 

(...) aspecto de indiscutível valor da história do ensino profissional, pois revela uma 

preocupação do Governo de engajar as indústrias na qualificação de seu pessoal, 

além de obrigá-las a colaborar com a sociedade na educação de seus membros. Esse 

fato decorreu da impossibilidade de o sistema de ensino oferecer a educação 

profissional de que carecia a indústria e da impossibilidade de o Estado alocar 

recursos para equipá-lo adequadamente (ROMANELLI, 1990, p.155). 
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Notoriamente, mais uma vez a educação profissional é sistematizada com base 

nos interesses das classes dominante e a dualidade perpetua-se visto que, segundo o Decreto-

Lei nº 4.244, o ensino secundário constituía-se por um primeiro ciclo de curso ginasial 

durante um período de quatro anos e na sequência um segundo curso clássico ou científico por 

três anos, com o intuito de aprofundar os conhecimentos da elite que almejava cursos 

superiores. Quanto às classes trabalhadoras, após o ginasial o segundo curso seria voltado 

para o ensino industrial, agrícola e comercial. 

No governo de Juscelino Kubitschek a meta era gerar o desenvolvimento do 

Brasil em todos os campos e quanto à educação a medida adotada foi investir na educação 

profissional, transformando as Escolas Industriais e Técnicas em Escolas Técnicas Federais. 

Para tanto foi criada a Lei nº 3.552 (BRASIL, 1959), de 16 de fevereiro de 1959, onde em seu 

artigo 1º, define que é objetivo das escolas de ensino industrial “a) proporcionar base de 

cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando integrar-se na comunidade e 

participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus estudos; b) preparar o jovem para o 

exercício de atividade especializada, de nível médio” (BRASIL, 1959, p. 1). 

De acordo com Muller (2013, p. 111), a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB foi promulgada em 1961, por meio da Lei nº 4.024 (BRASIL, 

1961) e “manteve a dualidade estrutural entre a educação formal e a profissionalizante, 

criando, entretanto, pela primeira vez, uma equivalência entre as duas estruturas e a 

integração dos dois níveis”. 

Em 1971 é sancionada a Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971), que estabelece as 

Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus (LBD). No que tange à educação profissional 

de acordo com a lei há uma intenção de unir a educação básica à profissionalizante e tornar o 

ensino profissional obrigatório para o 2º grau, buscando assim atender as demandas do 

mercado de trabalho.  

Segundo o artigo 1º da LDB de 1971, “o ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo 

proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente 

da cidadania”. Importante lembrar que a LDB de 1971 buscou acabar com a dualidade do 

ensino, ou seja, com a separação entre os conhecimentos propedêuticos e profissionalizantes, 

para assim organizar um sistema único de educação para todas as classes sociais. 

É criada em 1978 a Lei 6.545 (BRASIL, 1978), que transforma as Escolas 

Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca, em Centros 
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Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). De acordo com o artigo 2º desta lei, os CEFETs 

têm por finalidade: 

 

I - ministrar em grau superior: 

a) de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu , visando à formação de 

profissionais e especialistas na área tecnológica; 

b) de licenciatura com vistas à formação de professores especializados para as 

disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico; 

II - ministrar cursos técnicos, em nível de 2° grau, visando à formação de técnicos, 

instrutores e auxiliares de nível médio; 

III - ministrar cursos de educação continuada visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica: 

IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades 

criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços 

(BRASIL 1978, p. 1). 
 

Percebe-se então que conforme Manfredi (2002, p. 162), “a ideia estrutural básica 

dos CEFETs é a verticalização do ensino, ou seja, a oferta, em uma mesma instituição, de 

cursos profissionais em diferentes graus e níveis de ensino, em estreita integração e 

articulação com o sistema produtivo”. 

Durante a década de 80, o Brasil passou pelo processo de redemocratização e 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e dentro deste contexto, continuavam presentes 

as discussões acerca da relação ensino propedêutico e profissional. 

A partir do exposto, até o momento compreende-se que a educação profissional no 

Brasil passou por distintas fases ao longo de sua trajetória, tendo inicialmente uma concepção 

de educação assistencialista, voltada para as classes pobres e com o intuito de preparar mão-

de-obra para uma indústria em crescimento e posteriormente concebe-se uma educação 

profissional para satisfazer os avanços tecnológicos do País. No entanto, em ambos os 

períodos, a educação profissional está relacionada ao desenvolvimento econômico como 

forma de encarar as desigualdades sociais. 

Ao desenvolver a pesquisa de dissertação “Educação, trabalho e formação do 

trabalhador de nível técnico: políticas públicas sobre educação profissional em Uberlândia – 

MG” Ramos (2010a, p. 171) tem ao final do estudo a mesma percepção de que a educação 

profissional passou pela fase “assistencialista, legitimadora da condição social, para 

treinamento de mão-de-obra para uma indústria emergente e, por fim, configura-se em 

qualificação profissional com o objetivo de atender à modernização tecnológica”. A autora 

conclui ainda que a trajetória traçada pelo Estado para educação profissional sempre estava 

vinculada aos ditames da economia. 
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Ao longo da década de 90, segundo Fagiani et. al. (2013), o governo percebe que 

as mudanças que ocorrem na sociedade capitalista interferem na educação, exigindo que as 

propostas pedagógicas sejam capazes de acompanhar a evolução tecnológica e os modos de 

produção. Para tal fim é implantada a Reforma da Educação Profissional – REP, “tendo em 

vista o desenvolvimento de novas formas de organização do trabalho e a introdução de 

tecnologias modernas que se baseiam principalmente no desenvolvimento da microeletrônica” 

(FAGIANI et. al., 2013, p. 210). Os autores afirmam ainda que 

 

Nessa perspectiva, a educação profissional é considerada de modo utilitarista, sendo 

que os conhecimentos, as habilidades e as atitudes a serem, então, desenvolvidas 

devem ser definidas pela sua utilidade ao desenvolvimento de capacidades de 

trabalho requeridas pelo mercado (FAGIANI et. al., 2013, p. 210). 
 

O estudo “O ensino tecnológico no Brasil: percurso histórico e discurso” de 

Guimarães (2010) vai de encontro ao exposto acima por Fagiani et. al. (2013) ao concluir que 

a educação profissional “(...) se configura como um instrumento, a serviço do capital, no 

sentido de atrelar a formação fragmentada a um discurso de preparação para o mundo do 

trabalho” (GUIMARÃES, 2010, p. 80-81). 

Com esse intuito é criada a Lei nº 8.948 (BRASIL, 1994), de 08 de dezembro de 

1994, que transformou as Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas no Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica, tendo segundo seu artigo primeiro, o propósito de 

aprimorar a relação da educação tecnológica com o ensino, extensão, pesquisa e sua 

integração com as diferentes áreas da sociedade e do setor produtivo. 

Conforme Oliveira (2013), a partir de 1995, com o governo de Fernando Henrique 

Cardoso – FHC acontece uma relevante reestruturação dos mecanismos da educação 

profissional condizentes com a sociedade regulada pelo capital. Segundo o autor, o Estado 

passa a alimentar a ideia de que a educação é o meio para os indivíduos alcançarem maior 

status social e gerarem riquezas para si e para o país. A educação profissional passa a ser 

percebida como sinônimo de empregabilidade, pois o sujeito que investe em sua capacitação 

garante sua inserção e permanência no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

Para impulsionar as discussões sobre a educação profissional, Moura (2007), 

afirma que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB foi fundamental, pois em 

seu texto no art. 39 traz que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996). E o art. 40 estabelece ainda que “articulação 



31 

 

 

com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho” (BRASIL, 1996). 

No ano de 1997, outro importante passo é dado no fortalecimento da educação 

profissional com a criação do Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, que 

contribui para o incentivo dos educadores para que tenham êxito na implementação e na 

consolidação dos novos princípios da educação profissional do país. 

É expedido em 1997 o Decreto Federal nº 2.208 (BRASIL, 1997), 

regulamentando o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42, da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) que 

trata nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, sobre a educação profissional. O 

referido decreto estabelece, em seu artigo 1º, que a educação profissional tem por objetivos: 

 

I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e 

adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas;  

II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior 

e de pós-graduação;  

III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalho em seus conhecimentos 

tecnológicos;  

IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 

qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho (BRASIL, 1997, p. 1). 
 

O Decreto Federal nº 2.208/1997 para Ortigara e Ganzeli (2013), retoma a 

dualidade presente em diversos momentos da história da educação profissional, separando o 

ensino propedêutico do técnico e formando dois perfis profissionais, sendo um para atender as 

necessidades de mercado e outro sujeito autônomo para o mundo do trabalho. Os cursos 

profissionais aconteceriam na modalidade concomitante, quando o aluno cursasse o ensino 

propedêutico, ao mesmo tempo em que o técnico e na modalidade subsequente quando já 

houvesse concluído o ensino médio. Quanto à primeira modalidade destaca-se que o aluno 

poderia realizar o curso em uma mesma instituição tendo duas matrículas ou em dois locais 

distintos. 

Neste contexto, Moura (2007) afirma que o Ministério da Educação - MEC 

encarrega-se de traçar uma nova política que acabe com a separação entre os conhecimentos 

técnicos e os propedêuticos. Para tanto, o Decreto nº. 2.208/97 que regulamenta o § 2º do art. 

36 e os arts. 39 a 42, da Lei nº 9.394/96 é revogado e cria-se o Decreto nº. 5.154/04 (BRASIL, 

2004) para dispor sobre esse assunto com vistas a “integração da formação básica e 

profissional de forma orgânica num mesmo currículo” (MOURA, 2007, p. 7). 
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O Decreto 5.154/04 segundo Ortigara e Ganzeli (2013), manteve a modalidade de 

ensino profissional concomitante e subsequente, acrescentando o integrado, em que o ensino 

médio e técnico aconteceria de forma integrada, em uma mesma instituição e com matrícula 

única. Essa integração representou uma diminuição na dualidade até então presente, mas 

continuou a se guiar pelos interesses do capitalismo. 

Em 2003, segundo Moura (2007), o Ministério da Educação - MEC intensifica as 

discussões sobre a temática no intuito de repensar e reformular a educação básica e 

profissional integrando os dois currículos, 

 

(…) construção de um projeto que supere a dualidade entre formação específica e 

formação geral e que desloque o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho 

para a pessoa humana, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a 

cultura e a tecnologia (MOURA, 2007, p. 6). 
 

Na busca por atender essas novas demandas do mundo tecnológico, em 2008 o 

governo federal assume o desafio de formação integral dos sujeitos e reúne em uma mesma 

instituição o ensino básico, profissional e superior. Assim, institui-se a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, através da união dos centros federais de 

educação tecnológica (CEFETs), as escolas agrotécnicas federais e as escolas técnicas por 

meio da Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008). 

Segundo Pacheco (2011), esta nova fase de democratização da educação 

profissional integra ciência, tecnologia e cultura na busca por uma educação de qualidade, 

capaz de formar um aluno com vistas à transformação social e a construção da cidadania. 

Assim, através dos Institutos Federais começa uma fase inovadora e ousada da educação 

profissional e tecnológica, sendo que de acordo com Pacheco (2011), 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que 

de melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e das políticas de 

educação profissional e tecnológica do governo federal. São caracterizados pela 

ousadia e inovação, necessários a uma política e um conceito que buscam antecipar 

aqui e agora as bases de uma escola contemporânea do futuro e comprometida com 

uma sociedade radicalmente democrática e socialmente justa (PACHECO, 2011, p. 

12). 
 

A nova roupagem da educação profissional e tecnológica revela a figura da 

verticalização no ensino, em que de acordo com a Lei nº 11.892/2008 os Institutos Federais de 

Educação são instituições que oferecem educação básica, profissional, superior e até mesmo 

pós-graduações. Com isso, busca-se superar a ideia de educação profissional para formar 
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mão-de-obra e abrem-se oportunidades para a formação integral dos sujeitos do ensino básico 

até as pós-graduações. 

Os Institutos Federais de Educação ainda de acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, em seu artigo 6º inciso II, tem a finalidade de “desenvolver a educação 

profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais” (BRASIL, 

2008). Assim, Pacheco (2011) ressalta que os Institutos Federais surgem como uma política 

pública para a educação profissional e tecnológica que busca preparar cidadãos capazes de 

migrar do status de consumidores passivos para produtores de ciência e tecnologia. 

Em consonância com os objetivos traçados pela Lei nº 11.892, o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus Pirapora 

busca “possibilitar formação científico-tecnológica, humana e ética de seus educandos, com 

vistas a elevar o grau de sua participação na vida social, econômica, cultural e política, bem 

como, promover o progresso do desenvolvimento econômico e o fortalecimento do polo 

industrial na região norte do Estado” (IFNMG, 2014, p.13). 

Fato é que os teóricos contemporâneos argumentam sobre a importância da 

inserção das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem na busca por “uma educação 

não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e 

condição da cidadania e democracia efetivas” (FRIGOTTO, 2010, p. 37). Ao realizar todo 

esse movimento de integração das tecnologias na vida do aluno, será possível que ele 

vislumbre a imensidão de possibilidades disponíveis na sociedade tecnológica e digital e 

compreenda como fazer o melhor uso de cada ferramenta para facilitar suas atividades em 

casa, na escola, no trabalho, em suas relações sociais, enfim, em seu dia a dia. 

 

2.2  As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) 

 

O advento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) ocorre 

na metade do século XX com a chamada Terceira Revolução Industrial e caracteriza-se por 

mudanças e avanços nos processos produtivos, econômicos e sociais decorrentes das 

inovações tecnológicas e das novas estratégias de comunicação. Grande parte das NTICs 

buscam acelerar e facilitar a comunicação, o acesso e propagação das informações. 

(VELLOSO, 2011). 

Alguns exemplos de NTICs presentes na sociedade contemporânea são os 
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computadores, smartphones, tablets, dispositivos para armazenamento e transporte de dados, 

correio eletrônico, listas de discussão, internet, wikis, podcasting, vídeos, som digital, imagem 

digital e webcam. Por meio de cada uma dessas NTICs o homem contemporâneo tem a sua 

disposição ferramentas que facilitam sua vida nas atividades desenvolvidas. Para tanto, é 

necessário compreender o uso adequado de cada uma dessas ferramentas para assim extrair o 

melhor do potencial de cada uma. 

Neste sentido, faz-se necessário uma breve conceituação para melhor 

compreensão de algumas das NTICs a começar pelo computador que segundo Laudon e 

Laudon (2010) são máquinas que armazenam e processam a informação. A partir dos anos 90 

de acordo com Velloso (2011) o computador passa pela sua 5ª Geração em que o foco maior é 

a conectividade, ou seja, proporcionar aos sujeitos conectar seus computadores com outros 

computadores.  

Neste contexto, torna-se fundamental o papel da internet como instrumento 

amplificador das “potencialidades de comunicação veloz e eficaz entre usuários espalhados 

pelo mundo” (BIO, 2008, p. 112). Velloso (2011, p. 225) acrescenta que a “internet é a rede 

eletrônica de comunicação mundial” que conecta diversos computadores independentemente 

do lugar que estejam localizados. Laudon e Laudon (2010) afirmam ainda que com a internet 

criou-se um espaço ilimitado onde se constroem novos produtos e surgem diferentes serviços 

e estratégias para atender as demandas da sociedade. Os autores acrescentam por fim que “a 

internet oferece um modelo único de comunicação em massa de muitos para muitos” 

(LAUDON; LAUDON, 2010, p. 290). 

Por meio dos computadores, tablets, smartphones e da internet é possível ainda 

utilizar serviços como correio eletrônico, redes sociais, listas de discussão, wikis e podcasting. 

De acordo com Laudon e Laudon (2010) essa gama de serviços interativos da internet é fruto 

da chamada Web 2.0 em que deixou de hospedar apenas conteúdos fixos e passou a permitir a 

interação e compartilhamento de informações, produtos e serviços pelos usuários.  

Frente a tantos novos serviços torna-se importante compreender um pouco de 

cada um deles para assim utilizá-los da melhor forma. Um exemplo seria o correio eletrônico, 

usualmente conhecido como email. Kurose e Ross (2006) definem que é uma ferramenta de 

envio e recebimento instantâneo de mensagens que incluem ainda funcionalidades como 

anexar arquivos e selecionar vários destinatários. Vários emails oferecem também ferramentas 

que permitem a troca de mensagens por voz e vídeo entre os usuários. 

Outras relevantes NTICs na sociedade contemporânea são as redes sociais como 
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Facebook, Instagran e Twitter em que as pessoas conectadas trocam informações e 

estabelecem uma teia de relações de acordo com seus valores e objetivos (VELLOSO, 2011). 

Essa tecnologia da informação e comunicação é outra forma de interação e compartilhamento 

em tempo real de conteúdos e opiniões sobre diversos temas discutidos pelos seguidores 

cadastrados. Através da rede social cada usuário pode expressar seus pensamentos e construir 

novas opiniões e conhecimentos. 

Também são importantes ferramentas de interatividade o blog, wikis e podcasting. 

Por blog entende-se que é uma página pessoal na internet em que são escritas postagens e 

estabelecidos links com outras páginas correlatas e os leitores podem fazer comentários. Já os 

wikis derivam da palavra havaiana “rápido” e caracteriza-se por ser um site de construção 

colaborativa em que qualquer pessoa pode alterar, adicionar e excluir informações. A grande 

diferença entre blog e wikis é justamente essa possibilidade oferecida pelo último de 

mudanças realizadas pelos usuários nos conteúdos do site. No blog a informação publicada só 

pode ser modificada pelo administrador. Já o podcasting representa uma nova maneira de 

compartilhar e baixar pela internet arquivos digitais de áudio (LAUDON; LAUDON, 2010). 

Diante do exposto é possível perceber as inúmeras possibilidades de acesso à 

informação e comunicação que as NTICs proporcionam ao homem do mundo contemporâneo. 

Por meio de cada uma delas diferentes ações podem ser realizadas e de forma bem mais 

simples que nos tempos remotos. No entanto, para o homem aproveitar cada benefício 

oferecido pelas NTICs é necessário conhecer e compreender a funcionalidade e aplicabilidade 

de cada uma delas. O simples acesso não é suficiente para garantir o uso em potencial das 

NTICs pelo homem e neste processo de assimilação das potencialidades das tecnologias a 

instituição escolar pode ser importante aliada. 

 

2.3  A tecnologia e os processos de ensino e aprendizagem 

 

No mundo contemporâneo em que conhecimento e tecnologia estão incorporados 

em todas as relações sociais torna-se quase que impossível a instituição escolar esquivar-se 

desse novo contexto. Portanto, cabe a educação adequar-se as novas necessidades da 

sociedade tecnológica e digital para assim, possibilitar aos sujeitos à compreensão crítica das 

potencialidades que a tecnologia pode trazer para construção e difusão do conhecimento. A 

escola além de ensinar aos sujeitos conhecimentos, condutas, valores e atitudes, também 

precisa possibilitar meios para que o uso das tecnologias seja adequado no processo de “(…) 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=770&q=twitter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwik3ZSJop3TAhUHxpAKHZEcDdoQvwUIICgA
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mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos” (KENSKI, 2014, p. 

19). 

Essas tecnologias da informação e comunicação são todas as ferramentas 

disponíveis e utilizadas pela sociedade para tratar e gerenciar informações e promover a 

comunicação. Tais ferramentas quando inseridas na educação são instrumentos que podem 

favorecer os processos de ensino e aprendizagem potencializando e significando a construção 

dos conhecimentos pertinentes a sociedade tecnológica em que os alunos estão inseridos 

(MATTAR, 2013a). 

Para Machado (2010) a inserção das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem requer uma reestruturação da educação como um todo e em especial a 

profissional e tecnológica com vistas a atender as demandas atuais da sociedade e 

proporcionar uma formação além da mera aquisição de conteúdos e capacitação laboral, ou 

seja, o objetivo é a formação integral dos sujeitos para sua atuação crítica na sociedade cada 

vez mais tecnológica. 

O autor diz ainda que “(…) é preciso considerar que os avanços culturais, das 

técnicas, das ciências e das tecnologias vêm introduzindo novos requerimentos da educação 

profissional (...)” e os Institutos Federais tem esse desafio a vencer (MACHADO, 2010, p.86). 

Moran (2009, p. 9) acrescenta que “escolas não conectadas são escolas incompletas” e 

“alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da 

aprendizagem atual (…)”. 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica já percebeu a necessidade 

de mudança de sua estrutura e as demais instituições de educação também precisam atentar-se 

para as mudanças que a sociedade vem sofrendo e repensar suas práticas. De acordo com 

Moran (2009, p.7), “a escola é pouco atraente” quando trabalha com conteúdos soltos, 

fragmentados e sem relação direta com a vida dos alunos.  

O autor acrescenta que para os sujeitos inseridos em uma sociedade com rápidos 

avanços tecnológicos é fundamental que a educação sofra transformações estruturais, pois é 

notória a desarmonia entre as práticas tradicionais de ensino e as novas habilidades que o 

sujeito precisa desenvolver. Para sociedade da informação, do conhecimento e da tecnologia 

digital é essencial uma escola que forme alunos capazes de “(…) pesquisar, comparar e 

produzir novas sínteses, individualmente e em grupo, (...)” (MORAN, 2009, p. 8).  

Relevante destacar que segundo Almeida (2011) essa evolução tecnológica não se 

limita a pura inserção de computadores e internet na sala de aula, sendo necessária a 
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transfiguração dos processos de ensino e aprendizagem, dos currículos e das relações com o 

conhecimento. Essa ideia também é defendida por Freire (1979) ao afirmar que 

 

a educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela, utilizar 

computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica 

e criativa de nossos meninos e meninas. Depende de quem o usa, a favor de que e de 

quem, e para quê. O homem concreto deve se instrumentalizar com os recursos da 

ciência e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua 

libertação (FREIRE, 1979, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, a proposta político-pedagógica dos Institutos Federais almeja 

ofertar educação de qualidade em todos os seus níveis, desde ensino médio até a pós-

graduação. Nesse contexto, a transversalidade e a verticalização surgem como características 

na formulação curricular dessas instituições. Sendo que a transversalidade ajuda a 

verticalização curricular ao integrar trabalho, cultura, ciência e tecnologia como 

direcionamento na definição e na organização da ação pedagógica (PACHECO, 2011). 

Dessa forma, o desenrolar das práticas pedagógicas na educação tecnológica e a 

transversalidade estão ligadas principalmente a integração entre educação e tecnologia. A 

tecnologia passa a ser o elemento transversal presente no ensino, na pesquisa e na extensão, 

que supera os limites das simples aplicações técnicas e estende-se aos aspectos 

socioeconômicos e culturais. 

Cabe lembrar que se entende que “(...) a transversalidade abre espaço para a 

inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a referência a sistemas de significado 

construídos na realidade dos alunos”. Portanto, “(...) dão sentido social a procedimentos e 

conceitos próprios das áreas convencionais, superando assim o aprender apenas pela 

necessidade escolar de “passar de ano”” (BRASIL, 1998a, p.30). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - 

Campus Pirapora acredita nos benefícios advindos da transversalidade para os processos de 

ensino e aprendizagem. O projeto do curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 

Médio defende que “a pesquisa é atividade indissociável do ensino, sendo que os seus 

resultados devem ser divulgados através de ações extensionistas, promovendo, assim, a 

socialização do conhecimento” e a “extensão no IFNMG é um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que objetiva o desenvolvimento sustentável e a 

mudança social por meio da preparação de alunos e professores para uma relação interativa 

com a comunidade da Região” (IFNMG, 2014, p.23). 

De acordo com IFNMG (2014) a educação profissional promovida no Campus 
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Pirapora, no curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio prima pelo 

desenvolvimento da pesquisa pelos alunos e docentes como meio facilitador da articulação 

entre o conhecimento aprendido e a interlocução com as produções científicas e tecnológicas 

da sociedade. Acredita-se ainda que por meio do incentivo a pesquisa o aluno soma aos seus 

conhecimentos técnicos e propedêuticos habilidades para trabalhos científicos. 

Ressalta-se que a extensão no IFNMG - Campus Pirapora, assim como a pesquisa 

é um mecanismo complementar as práticas de ensino e aprendizagem que impulsiona e 

estimula a formação integral dos sujeitos ali inseridos. Percebe-se assim, que no mundo 

contemporâneo oferecer aos sujeitos apenas o acesso à educação não é mais suficiente, é 

importante e imprescindível propiciar uma formação “(…) instigadora, estimulante, 

provocativa, dinâmica, ativa desde o começo e em todos os níveis de ensino” (MORAN, 

2009, p. 8). Para auxiliar este processo de transformação da educação as tecnologias são 

importantes ferramentas para as novas formas de ensinar e aprender (KENSKI, 2014). 

Como faz notar, a escola por ser um espaço de constante integração de 

experiências e aprendizados, não conseguirá fingir que nenhuma transformação está 

acontecendo ao seu redor e ficar imune as consequências dos avanços das tecnologias no 

cotidiano dos alunos que frequentam as salas de aula no mundo contemporâneo. Assim, “a 

escola, ao incorporar as novidades tecnológicas e culturais, está tornando-se um lugar atraente 

e não muito distinto do cotidiano social de seus alunos” (COSTA, 2014, p. 47).  

Conforme Machado (2010) a tecnologia é a união de conhecimentos e 

informações originadas de pesquisas científicas que buscam suprir necessidades e gerar 

benefícios para a sociedade e resolver seus problemas. Assim, a tecnologia é entendida como 

algo que permeia toda a sociedade e sua evolução está diretamente relacionada aos contextos 

sociais, econômicos, político e educacional.  

A tecnologia para Kenski (2014, p.24) “(…) está em todo lugar, já faz parte de 

nossas vidas. As nossas atividades cotidianas mais comuns – como dormir, comer, trabalhar, 

nos deslocarmos para diferentes lugares, ler, conversar e nos divertir – são possíveis graças às 

tecnologias a que temos acesso”. A autora destaca que muitas vezes ocorre um grande 

equívoco quando tecnologias de tempos remotos como desenho, os gestos, a escrita e a fala 

por estarem tão enraizadas no cotidiano que não são mais percebidas como tais. Isso porque 

na atualidade a linguagem digital é o que conduz todo meio social de forma dinâmica e veloz.     

Confirmando o exposto, Sancho (2006) reforça que as tecnologias da informação 

e comunicação hoje fazem parte do cotidiano do homem e permanecerão por longos anos 
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influenciando e transformando sua vida, portanto a escola não pode ficar alheia a esse cenário. 

Apoiados em entendimentos da mesma autora pode-se afirmar ainda que as 

tecnologias como computador, internet, jogos, smartphone, tablets, televisão digital, 

aplicativos e software criam inúmeras possibilidades de acesso ao conhecimento, à 

informação e entretenimento. Surge uma nova cultura informacional, visto que “por meio das 

tecnologias digitais é possível representar e processar qualquer tipo de informação” 

(KENSKI, 2014, p. 33).  

Vale considerar que segundo Sancho (2006) ter o acesso as tecnologias e a 

informação não denotam que o sujeito tem a capacidade e o saber necessário para estruturar 

um conhecimento. É justamente por isso que Moran (2009, p. 52) afirma que a tecnologia 

permite o acesso do aluno a informação, “(…) mas, para interpretá-las, relacioná-las, 

hierarquizá-las, contextualizá-las (...)” é necessário a mediação do professor para que a 

informação seja transformada em conhecimento. 

Neste sentido, para Silva (2010, p.4) “o que a tecnologia traz de novo não é 

apenas o aparato tecnológico em si, mas a potencialização de novas experiências que os novos 

meios trazem”. Diz ainda que o auxílio didático oferecido pela tecnologia requeira do 

professor saber utilizar essas ferramentas em favor do ensino e aprendizagem e assim imergir 

seus conteúdos no mundo de imagens, sons e vídeos que fazem parte do cotidiano dos alunos. 

Fantin (2006) acrescenta que ao utilizar a tecnologia 

 

Há que se fazer a escolha do melhor canal da comunicação para trabalhar o tema e 

sua representação, utilizando o canal visual, pictórico, gráfico, táctil, auditivo ou 

uma multiplicidade de canais, elaborando-se o material didático conforme o grupo a 

que se dirige: fotografia [...], cartazes, textos de leitura, etc (FANTIN, 2006, p.75) 

 

Kenski (2014) ressalta que as tecnologias transformam-se com grande agilidade e 

a todo o momento surgem novos instrumentos que permitem ter acesso ao conhecimento e a 

informação de qualquer lugar do mundo. Na sociedade tecnológica não é apenas sentado em 

uma carteira na sala de aula que os sujeitos têm acesso ao conhecimento. No entanto, para que 

todos possam usufruir desse conhecimento disponível é necessário que a educação acompanhe 

as mudanças da sociedade e proporcione saberes referentes a utilização dos instrumentos 

tecnológicos. 

Um exemplo de facilidade de acesso ao conhecimento de acordo com Mattar 

(2013b) é por meio dos MOOCs (Massive Open Online Courses), que são plataformas que 

oferecem gratuitamente cursos on-line para um grande número de pessoas sem definir 
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critérios de seleção para ingresso. Os cursos oferecidos em plataformas MOOCs diferentes 

dos cursos on-line não estão prontos e acabados quando disponibilizados para os alunos, uma 

vez que sua intenção é que essa construção seja feita pela integração e participação dos alunos 

ao compartilhar conhecimentos prévios em publicações em fóruns de discussões, blogs e 

posts referentes ao curso.  

Por meio das plataformas de MOOCs como MOOC EaD Coursera, OpenClass, 

Udacity, edX e uniMOOC Mattar (2013b, p.33) apoiado nas ideias de Siemens (2012) afirma 

que busca-se promover um ensino e aprendizagem que estimula e “(...) enfatiza a criação, 

criatividade, autonomia e aprendizagem social em rede (...)”, visto que são competências 

fundamentais para atuar criticamente na sociedade contemporânea. 

Vale lembrar que a Educação a Distância – EAD é outra modalidade de ensino 

que também pode se beneficiar com os avanços tecnológicos de forma a facilitar o acesso ao 

conhecimento. A EAD por meio de cursos semipresenciais ou totalmente a distância 

promovem um ensino e aprendizagem mesmo que aluno e professor estejam fisicamente em 

ambientes distintos. Esse processo tornou-se muito mais rápido e dinâmico com as 

ferramentas tecnológicas disponíveis no mundo contemporâneo. 

Assim como na educação presencial o uso da tecnologia na EAD também precisa 

ser bem planejada para que os resultados sejam positivos. Para tanto, de acordo com Kenski 

(2010, p. 125) “cabe ao professor orientar o processo, estimular o grupo para participar e 

apresentar opiniões (...)” e o aluno precisa assumir uma postura autônoma e responsável no 

gerenciamento das discussões e tarefas propostas. Nesta perspectiva será possível pensar em 

um ensino colaborativo para construção do conhecimento. 

Em vista disso, Alonso (1999) acrescenta que para que a mudança nos processos 

de ensino e aprendizagem realmente aconteça é necessário que os sujeitos diretamente 

envolvidos estejam dispostos a promover as mudanças e convictos da necessidade de 

transformações nos espaços escolares. 

Contudo, é necessário entender que na sociedade contemporânea educação e 

tecnologia são inseparáveis e é necessário “abrir-se para novas educações, resultantes de 

mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade 

tecnológica é o desafio a ser assumido por toda sociedade” Kenski (2014, p.41). Sancho 

(2006) acrescenta que as tecnologias se mostram como uma oportunidade para refletir e traçar 

caminhos melhores para a educação. 

Neste sentido, Chiapinni (2005) expõe que a formação docente é fundamental 
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para que a escola forme um aluno para sociedade tecnológica, uma vez que tendo os subsídios 

necessários poderá realizar práticas que permita ao discente pensar sobre o que denota 

comunicar-se na sociedade atual, assim como entender as diversas linguagens da tecnologia. 

Kenski (2014) entende ainda que a capacitação docente é fundamental para que as tecnologias 

sejam bem utilizadas.  

Não é suficiente ter em sala de aula computadores, vídeos, lousa interativa e 

softwares educativos substituindo o quadro, o giz e o livro se a prática de ensino e 

aprendizagem continuar a mesma. A tecnologia tem grande potencial quando associada a 

ações dinâmicas e com os instrumentos pedagogicamente apropriados para a disciplina. O 

uso, por exemplo, de programas que reproduzem imagens, sons e movimentos pode tornar o 

ensino mais real desde que utilizado no contexto adequado. O autor destaca que “cada 

tecnologia tem a sua especificidade e precisa ser compreendida como um componente 

adequado no processo educativo” (KENSKI, 2014, p. 57). 

A autora explica ainda que no contexto da sociedade tecnológica a escola como 

instituição social precisa de uma restruturação em suas práticas e concepções tradicionais de 

aulas em que o aluno passivamente escuta a transmissão verbal do professor sobre 

conhecimentos acumulados ao longo dos séculos.  

Corroborando com o exposto Sancho (2006) apresenta que o ensino centrado no 

professor realmente cria dificuldades para inserção das tecnologias no espaço escolar e 

impossibilita que os sujeitos tenham uma formação crítica e autônoma, consiga solucionar 

problemas, comunicar e utilizar as ferramentas tecnológicas. Alba (2006) destaca que um dos 

potenciais das tecnologias é diversificar as maneiras de expor os conteúdos e assim facilitar a 

aprendizagem de um número maior de alunos. Segundo Alba (2006) 

 

Nas aulas tradicionais, os meios mais utilizados são os livros e o discurso oral para 

todos os estudantes, que uns aproveitam mais que outros. Mas o certo é que não há 

um único recurso didático ou metodológico adequado para todos os estudantes. As 

TIC permitem ajustar os contextos e situações de aprendizagem à diversidade das 

salas de aulas (ALBA, 2006, p. 148). 
 

As tecnologias da informação e comunicação de acordo com Hernández (2006) 

podem trazer benefícios para a educação desde que suas práticas rotineiras seculares sejam 

repensadas e uma nova pedagogia de ensino seja reestruturada com o auxílio das diversas 

ferramentas disponíveis. Dias (2010, p. 56) acrescenta que “o uso de novas tecnologias 

possibilita a abolição das tradicionais grades curriculares, cuja organização dos saberes é 
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fragmentada, com currículos lineares, pressupondo etapas a serem vencidas (...)”. 

Nesse processo de mudanças é necessário considerar o ritmo e o tempo de 

adaptação dos professores e alunos e compreender que a tecnologia por si só não é capaz de 

mudar a educação. Hernández (2006, p. 73) diz que a educação pode ser potencializada pelo 

uso da tecnologia a depender do “(…) uso que os agentes educativos fazem dela”. 

Para que as mudanças na educação ocorram é necessário que professores, gestores 

e alunos assumam junto o compromisso de caminharem rumo à formação integral do ser 

humano. Para tanto, a mudança por parte do professor recai sobre a forma de ensinar onde 

uma nova postura dará início a processos de ensino que valorize a problematização, o 

aprender em conjunto e com significação.  

Quanto aos gestores as mudanças devem ocorrer nas dimensões pedagógicas e 

curriculares, para que permita ambientes de maior comunicação com as inovações. Os alunos 

também precisam mudar para adaptarem-se as transformações da educação, pois neste 

processo é fundamental sujeitos curiosos, autônomos e interessados a aprender (MORAN, 

2009). 

Dias (2010) confirmando o exposto por Moran (2009) apresenta que na sociedade 

da tecnologia e da informação 

 

Aquele professor detentor do conhecimento, cujo papel é o de meramente transmitir 

os saberes acumulados pela humanidade, cai por terra, dando espaço ao orientador 

da construção do conhecimento por parte do aluno. Obviamente, a rede pressupõe, 

também, um fim à passividade do aluno, viabilizando a construção de sua auto 

formação e de sua autonomia no processo de aprendizagem. A instituição escolar – 

como espaço sistematizador da aprendizagem – ganha nova dimensão: a virtualidade 

disponibiliza informação o tempo todo por meio das interações com as tecnologias 

da informação e comunicação, destacando-se, aí, o papel da web (Dias, 2010, p. 57). 

 

Almeida (2007, p.48) lembra que a instituição escolar precisa compreender que 

ela “(...) é um local privilegiado (mas não o único) para aprendizagem (...)”. Hoje, o aluno 

tem acesso a todo tipo de informação sem precisar sair de casa. No entanto, ainda assim a 

escola não perde sua importante função de formação dos sujeitos. De acordo com Moran 

(2009), o que ocorre é que neste novo contexto social em que todos têm acesso a todo tipo de 

informação o aluno depende menos do professor. Por isso, as mudanças no ensinar repercutem 

no aprender e hoje esse processo precisa ocorrer de forma mais flexível, em espaços, tempos e 

grupos mais abertos ao mundo tecnológico. “O papel do educador é mobilizar o desejo de 

aprender, para que o aluno se sinta sempre com vontade de conhecer mais” (MORAN, 2009, 

p. 33). 



43 

 

 

É notório que para atender as novas demandas da sociedade a escola precisa 

auxiliar o aluno a filtrar o grande número de informações que é possível acessarem por meio 

das redes colaborativas hoje existentes, devido ao grande número de tecnologias e em especial 

a internet. Alba (2006) afirma que a internet e seus serviços criam oportunidades de novas 

maneiras de comunicar, interagir e socializar o conhecimento escolar fazendo um link com o 

mundo. Para Kenski (2014, p.34) a internet é a redes das redes, “é o espaço possível de 

integração e articulação de todas as pessoas conectadas com tudo o que existe no espaço 

digital (…)”. 

Com os personagens das instituições escolares cada vez mais conectados às redes, 

o professor precisa adaptar constantemente suas práticas e propostas com criatividade. Para 

Moran (2009, p. 36) o professor “(…) não pode se acomodar, porque a todo o momento, 

surgem soluções novas para facilitar o trabalho pedagógico, soluções que não podem ser 

aplicadas da mesma forma (...)” para todas as disciplinas. O autor afirma ainda que tudo isso 

requeira uma pedagogia que ajude a desenvolver propostas coerentes para as novas situações 

de aprendizagem (MORAN, 2009). 

Em suma, de acordo com Kenski (2014, p. 64) “a escola precisa, enfim, garantir 

aos alunos – cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para 

que possam viver e conviver em uma sociedade em permanente processo de transformação”. 

A autora acrescenta ainda que “em um mundo em constante mudança, a educação escolar tem 

de ser mais do que uma mera assimilação certificada de saberes, muito mais do que preparar 

consumidores ou treinar pessoas para a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação”. 

Corroborando com o exposto Mizukami (1986, p. 28) descreve que a educação 

“(...) tem como finalidade básica promover mudanças nos indivíduos, mudanças essas 

desejáveis e relativamente permanentes, as quais implicam tanto a aquisição de novos 

comportamentos quanto a modificação dos já existentes”. Nesta perspectiva que Kenski 

(2014) defende que o papel da escola nesta sociedade tecnológica é oportunizar aos alunos 

momentos de busca, construção e reconstrução autônoma do conhecimento, de forma a traçar 

novos caminhos para a aprendizagem recebida em sala de aula e ressignificar o saber para 

contextos bem mais amplos. Para Hernández (2006) 

 

A integração das TIC em processos formativos pode permitir uma maior 

flexibilização, mediante o desenvolvimento de opções como: oferecer aos estudantes 

o controle de seu próprio processo de aprendizagem; favorecer o domínio de 
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capacidades no uso das TIC, especialmente quando esse domínio faz parte dos 

objetivos da própria atividade formativa; estimular a integração entre os professores 

e os estudantes (…) (HERNÁNDEZ, 2006, p. 75). 
 

Percebe-se que ensinar e aprender por meio da integração adequada da tecnologia 

aos processos de ensino e aprendizagem é um grande desafio a ser enfrentado e vencido por 

professores que desejam auxiliar a construção de um conhecimento contextualizado e 

significativo e por alunos que almejam uma formação crítica e autônoma sobre o mundo em 

que vivem de uma forma dinâmica, prazerosa e motivadora. Sozinha a tecnologia não muda 

em nada as práticas de ensino da escola, mas ao ser tratada como aliada a construção do 

conhecimento pode ser facilitada e potencializada ao integrar conteúdos e tecnologia, alunos 

com outros alunos, alunos com professores, professores com outros professores, ou seja, a 

escola com o mundo que o rodeia (COSTA, 2014). 

Sabe-se que em pleno século XXI a integração das tecnologias ao espaço escolar 

ainda é um desafio a ser vencido. De maneira evidente há certa persistência a manutenção das 

práticas tradicionais de ensino, pois integrar a escola ao mundo tecnológico demanda uma 

série de transformações em concepções e práticas pedagógicas. Requer então, o trabalho de 

repensar todas as rotinas enraizadas e criar meios de promover uma construção de 

conhecimento significativo que insira em seus processos as ferramentas que fazem parte do 

cotidiano dos alunos. 

Neste sentido, é relevante que todos os atores do meio escolar estejam abertos e 

preparados a propiciar “(...) aos alunos o acesso à informação e à construção de 

conhecimentos coletivos. Ao oferecermos este tipo de vivência, buscamos a motivação do 

aluno e o comprometimento do mesmo com a aprendizagem individual e do grupo ao qual ele 

pertence” (HAETINGER, 2005, p. 71). 

Para tanto, a tecnologia através de suas ferramentas e recursos ganha destaque 

neste processo por facilitar e apoiar o docente ao ministrar suas aulas. Ao utilizá-la da maneira 

adequada é possível a aproximação do aluno a sua realidade diária e ainda torna menos 

monótono e mais atraente o aprender. Dessa forma, Sancho (1998, p.41) acrescenta que “o 

ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige um sistema educacional capaz de estimular 

nos estudantes o interesse pela aprendizagem”.  

A instituição escolar ao utilizar as inovações tecnológicas a favor da formação dos 

sujeitos propiciará o desenvolvimento de habilidades necessárias à sociedade da informação e 

comunicação tais como competência no manuseio das ferramentas tecnológicas, capacidade 
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de resolver situações-problema de maneira colaborativa, trocar informações com pessoas de 

qualquer parte do mundo, selecionar no conhecimento disponível o que realmente é relevante, 

enfim, usar a tecnologia extraindo o que de melhor pode oferecer (COLL, 2010). 

Nesta perspectiva, algumas das ferramentas tecnológicas que podem auxiliar o 

docente em seu trabalho são: computador, vídeos, internet, televisão, câmera digital, celular, 

programas educativos, sites e blogs, projetor multimídia, música, dentre vários outros. “Vale 

frisar que as tecnologias e os programas utilizados nas ministrações das aulas devem ser 

empregados de forma criteriosa e significante. Não basta utilizar recursos tecnológicos de 

última geração se os métodos de ensino se baseiam em aulas do passado (...)” (COSTA, 2014, 

p. 79). 

Dentre os recursos citados o computador é uma das ferramentas que de acordo 

com Papert (1994) quando utilizado adequadamente pode potencializar a aprendizagem e 

desenvolver uma séria de atividades cognitivas. Por meio do computador, vários outros 

recursos podem ser utilizados como a apresentação de vídeos, acesso à internet e softwares 

educativos e com isso a “educação deixa de ser a memorização da informação transmitida 

pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo aluno de maneira 

significativa, sendo o professor, o facilitador desse processo de construção” (VALENTE, 

1999, p. 17-18). 

Neste contexto, depreende-se que o computador é uma fonte de inúmeros outros 

recursos tecnológicos capaz de aflorar uma aprendizagem mais rica, pois o aluno tem a 

oportunidade de construir seu conhecimento mediado pelo auxílio do professor e da 

tecnologia. “O aluno não é mais instruído, ensinado, mas é o construtor do seu próprio 

conhecimento. Esse é o paradigma construcionista onde a ênfase está na aprendizagem ao 

invés de estar no ensino; na construção do conhecimento e não na instrução” (VALENTE, 

1999, p. 24-25). 

Além do computador o celular (smartphone) e os tablets tornaram-se importantes 

instrumentos no processo de ensino e aprendizagem. Por meio dessas tecnologias o aluno 

também tem acesso à internet, vídeos, fotos, jogos, softwares diversos, documentos, ou seja, 

tem o mundo do conhecimento em suas mãos. Independente do recurso a ser utilizado o 

importante é compreender suas funcionalidades e abstrair o melhor de cada um para promover 

um conhecimento interativo e interessante para o aluno do mundo contemporâneo. 

Quanto à incorporação da internet na prática pedagógica o docente deve ter 

clareza de sua funcionalidade para assim conscientizar o aluno de que essa tecnologia quando 
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mal utilizada pode trazer prejuízos para a aprendizagem e não enriquecimento. Dessa forma, o 

professor deste o início precisa mostrar para seu educando o modo adequado para lidar com a 

infinidade de informações disponíveis e saber peneirar as que realmente são relevantes para 

sua vida. Formada essa consciência, Behrens (2006) afirma  

 

O uso da Internet com critério pode tornar-se um instrumento significativo para o 

processo educativo em seu conjunto. Ela possibilita o uso de textos, sons, imagens e 

vídeo que subsidiam a produção do conhecimento. Além disso, a Internet propicia a 

criação de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e cooperativos 

(BEHRENS, 2006, p. 99). 

 

Essa vasta gama de novidades proporcionadas pela internet atrai e motiva o aluno 

do século XXI a querer estar em sala de aula e em conjunto com o professor e os colegas 

construir e reconstruir saberes e compartilhá-los com pessoas de todo mundo. Na sociedade 

da tecnologia da informação e comunicação nesses processos educacionais o docente já pode 

e deve oportunizar ao aluno o contato, por exemplo, com email usando como ferramenta de 

envio de materiais didáticos e troca de mensagens. Pode utilizar também de chats para grupos 

de discussões em tempo real e de fóruns para debater os temas estudados em sala de aula ou 

que ainda serão estudados.  

Criar wikis é outra maneira interessante dos alunos construírem de forma 

colaborativa o conhecimento. Produzir podcast onde serão publicados na internet trabalhos 

em vídeo, áudio e fotos produzidos pelos alunos. Sem esquecer-se das redes sociais que 

caíram no gosto dos alunos e por meio delas é possível o professor levantar e instigar as 

discussões dos conteúdos trabalhados em sala de aula até mesmo quando estiverem fora dela. 

Reforçando o exposto, Costa (2014) enumera algumas sugestões de uso pedagógico da 

internet: 

 

 correio eletrônico – como forma de tirar dúvidas; 

 chat – para interação de alunos e professores, professores e alunos, alunos e 

alunos, professores e professores; 

 fórum – assim como o correio eletrônico, é um espaço de compartilhamento 

de dúvidas e sugestões; 

 área de download – com conteúdos visando a autoinstrução e aos subsídios; 

 webquest, wikis, blogs – instrumentos de comunicação e interatividade; 

 redes sociais – favorecem a interação e podem ser poderosas ferramentas; 

 podcast – importante ferramenta que pode dinamizar o ensino e estimular os 

alunos (COSTA, 2014, p. 85-86). 

 

Por meio da internet e de um computador, tablet ou smartphone é possível utilizar 
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ferramentas pedagógicas como o Prism - Scholar's Lab1 que permite ao professor dinamizar a 

leitura e interpretação de textos e compartilhar em um único espaço as percepções dos alunos 

sobre o assunto tratado. Outra ferramenta interessante que pode auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem é o Coggle2 que facilita a construção de mapas mentais com a turma. Por 

meio dele o conhecimento é construído de forma colaborativa e independente do espaço físico 

que o aluno esteja é possível inserir novas ideias. 

O Playposit3 é outro exemplo de tecnologia que pode potencializar o ensino de 

um dado conteúdo, visto que por meio dele o professor pode personalizar vídeos. Isso 

significa que a ferramenta possibilita ao docente inserir em determinados momentos de um 

filme, documentário e vídeo aula questionamentos e discussões para o aluno refletir sobre o 

assunto. Tem-se também o Poll Everywhere4 em que é possível criar questões abertas e 

fechadas, disponibilizar para que os alunos respondam em tempo real via mensagem de 

celular, rede social ou página da internet e ainda apresentar as respostas condensadas em 

programas como Power point.  

Por fim, o Getkahoot5 é outro exemplo de ferramenta tecnológica que pode 

auxiliar a prática docente. Ele é um jogo de perguntas de múltipla escolha criado pelo 

professor sobre o assunto que desejar e que comporta inserir ainda imagens e vídeos. Com ele 

é possível que o professor utilize o smartphone a seu favor, conecte o aluno ao assunto da aula 

e proporciona uma aprendizagem lúdica. Esses foram apenas alguns exemplos para 

demonstrar algumas tecnologias disponíveis em sites gratuitos para os docentes utilizarem em 

suas práticas pedagógicas e tornarem a busca pelo conhecimento mais dinâmica e atrativa. 

Lembrando que, cada uma das ferramentas deve ser utilizada nos momentos apropriados e 

com um objetivo concreto para alcançar bons resultados. 

Outra tecnologia com grande potencial para incrementar e melhorar a práxis do 

professor é o projetor multimídia. Com ele as aulas expositivas podem tornar-se bem mais 

interessantes para o aluno, pois permite estimular as várias formas de aprendizagem do aluno. 

Com essa ferramenta é possível ilustrar as aulas através de imagens e vídeos relacionados ao 

conteúdo e com isso facilitar a assimilação do conhecimento pelo aluno, já que a 

aprendizagem ocorrerá simultaneamente pela fala e pelo visual (COSTA, 2014). 

Corroborando com o exposto Moran (2006) acrescenta que por intermédio do 

                                                 
1  Acesso pelo site http://prism.scholarslab.org/ 
2  Acesso pelo site https://coggle.it/ 
3  Acesso pelo site https://www.playposit.com/ 
4  Acesso pelo site https://www.polleverywhere.com/ 
5  Acesso pelo site https://getkahoot.com/ 

http://prism.scholarslab.org/
https://www.playposit.com/
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projetor multimídia a linguagem escrita, vídeos e imagens são integrados e dão ao ensino e 

aprendizagem um cenário mais concreto e fácil de ser compreendido. Estimular vários 

sentidos aumenta as possibilidades de assimilação dos conteúdos trabalhados. Sem contar que 

transmite ao aluno a ideia de menor formalidade e maior descontração. Sair do tradicional 

quadro e giz pode representar uma mudança de olhar do aluno quanto às expectativas da aula 

e atraí-lo para as discussões em foco.  

Dessa forma, a escola mostra ao aluno “(…) o mundo de outra forma – mais fácil, 

agradável, compacta - sem precisar fazer esforço. Ela fala do cotidiano, dos sentimentos, das 

novidades. A mídia continua educando como contraponto à educação convencional, educa 

enquanto estamos entretidos” (MORAN, 2006, p. 33).  

Diante disso, é fundamental que o professor mude suas práticas tradicionais e 

integre as tecnologias no seu fazer pedagógico com vista a uma melhor aprendizagem dos 

conteúdos e sua inter-relação com o mundo que o cerca. No entanto, isso não significa mera 

utilização de instrumentos e recursos tecnológicos e sim uma mudança de postura no ensinar, 

no aprender, no compartilhar experiências e construir novos saberes dentro e fora da sala de 

aula. Ou seja, o projeto pedagógico da escola precisa ser reformulado orientado pelas 

mudanças que as tecnologias trouxeram e com objetivos de ensino e aprendizagem coerentes 

e que norteiem a escolha e o uso apropriado na práxis pedagógica. 

 

2.4  Concepções curriculares na Educação Profissional e Tecnológica 

 

2.4.1  O currículo na era contemporânea 

 

A discussão quanto à concepção do currículo escolar neste estudo vai além da 

compreensão de um conjunto de programas e conteúdos pré-determinados a ser ensinado ao 

aluno. Aqui se percebe que esse currículo prescrito é apenas o início para o desenrolar de 

práticas pedagógicas que norteiam os processos de ensino e aprendizagem. Neste processo é 

determinante que junto aos conteúdos formais sejam integrados saberes sociais, políticos, 

tecnológicos, econômicos, ou seja, conhecimentos que possibilitam uma formação integral 

dos sujeitos. 

Na contemporaneidade Moreira e Silva (2011) afirmam que o currículo deixou de 

ser percebido apenas como uma série de conteúdos e técnicas pré-definidos e passou a ser 
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visto como um instrumento de construção social que contempla os propósitos e as 

necessidades do seu público-alvo. Isto revela que o currículo deve proporcionar condições 

para que o aluno compreenda as transformações de seu espaço cotidiano, tenha condições de 

desenvolver habilidades para relacionar-se com a heterogeneidade cultural, posicionar-se 

frente às relações de poder e assim construir sua identidade no mundo. Assim, a organização 

do currículo deve ir além da seleção de conteúdos tidos como conhecimentos absolutos, 

neutros e desvinculados da realidade sociocultural dos alunos. 

Nesse sentido, Veiga (1995, p. 82) afirma que “(...) o currículo é um instrumento 

de confronto de saberes: o saber sistematizado, indispensável à compreensão crítica da 

realidade, e o saber de classe, que o aluno representa e que é resultado das formas de 

sobrevivência que as camadas populares criam”. 

Sendo assim, Santos (2009) acrescenta que os conhecimentos elencados no 

currículo das escolas precisam ter um vínculo com as experiências dos alunos, para viabilizar 

a promoção de competências e habilidades direcionadas para avanços sociais, culturais e 

econômicos. Dessa forma, o autor destaca que “(...) os conteúdos curriculares devem permitir 

que os alunos desenvolvam sua capacidade de argumentação, de questionamento, de crítica e 

sua capacidade de formular propostas de solução para problemas detectados” (SANTOS, 

2009, p. 13-14).  

Para tanto, é necessário a interlocução entre o currículo formal, real e o oculto 

considerando o primeiro como as deliberações normativas e diretrizes traçadas pelo sistema 

de ensino, o segundo engloba o conjunto de práticas de ensino e aprendizagem que realmente 

acontecem em sala de aula e o último é construído por meio dos conhecimentos adquiridos 

pelos alunos em seu cotidiano que influenciam na construção do saber em sala de aula. Dessa 

forma, Ramos (2012) reforça que a organização curricular não se restringe a uma série de 

conhecimentos sistematizados, mas também ao conjunto de práticas direcionadas ao ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

Nesta interlocução das diversas ramificações do currículo o que de fato é 

imprescindível são os resultados adquiridos quanto ao objetivo maior que é a construção do 

conhecimento significativo. Santos (2003) pontua que é relevante conceber o currículo como 

prática de significação e construção coletiva do conhecimento. Para tanto, na sociedade das 

tecnologias o surgimento do currículo em rede é importante instrumento na troca de 

experiências por utilizar de ferramentas digitais que permitem ampliar o grupo de discussão, 

trocas e construção de saberes. Dessa forma, para Santos (2003) 
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Pensar em um currículo em rede é conceber que ora o professor está no centro, 

quando convoca o grupo para exposições de informações, leituras de textos 

variados, pontos de vista diferentes, orientação de atividades; ora os estudantes 

podem também criar, co-criar e propor situações de aprendizagem; ora é necessário 

também centrar nos materiais na informação multimídia (…) (SANTOS, 2003, p. 

141). 

 

O autor apresenta ainda que por meio do mundo tecnológico e digital “cada 

experiência de aprendizagem permite que os sujeitos construam e reconstruam saberes, 

conhecimentos e competências, bem como ignorem e ponham em desuso outras 

aprendizagens” (SANTOS, 2003, p.137).  

Nesta perspectiva, o currículo em rede permite que o processo de ensino e 

aprendizagem seja concebido de forma aberta e dinâmica em que cada momento de aula 

dialogada, discussão em grupo, uso de textos e materiais tecnológicos oferecem oportunidades 

de crescimento nas interlocuções estabelecidas. Corroborando com o exposto Sacristán (2000, 

p.16) acrescenta que “o currículo é uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, 

entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o 

modelam”. 

À vista disto, conclui-se que o currículo é uma ferramenta imprescindível na 

construção de uma educação que permita a formação de sujeitos capazes de utilizar os 

conhecimentos adquiridos em prol do seu desenvolvimento e do coletivo. A instituição escolar 

que oferece um ensino que conecta o aluno aos saberes do passado e do presente oportuniza a 

construção de um saber futuro.  Assim, o currículo ganha vida e deixa de ser visto apenas 

como uma série de conteúdos e passa a ser compreendido de maneira ampla como sendo um 

conjunto de conhecimento construído pelo coletivo, com significado e coerente com as 

demandas da sociedade contemporânea. 

 

2.4.2  O Currículo Integrado e a Educação Profissional 

 

A Rede Federal de Ensino por meio dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia surgem como um meio favorável ao desenvolvimento de uma formação 

profissional integral, de forma a conceber todos os aspectos da formação humana, rompendo 

com as concepções fragmentadas de ensino e oportunizando a compreensão de elementos 

técnicos, tecnológicos, sociais e políticos (ORTIGARA E GANZELI, 2013). Para tanto, 
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Moran (2009) afirma que é fundamental a reformulação do currículo caracterizado como 

rígido, engessado, sem conexão com a vida do aluno e organizado em disciplinas isoladas.  

O currículo das instituições escolares precisa ter relação com o cotidiano dos 

alunos, serem contextualizados e cheios de significados. O autor lembra que “o conhecimento 

acontece quando algo faz sentido, quando é experimentado, quando pode ser aplicado de 

alguma forma ou em algum momento” (MORAN, 2009, p. 23). Nesse processo a tecnologia 

torna-se um aliado para flexibilizar o currículo e ampliar os tempos, espaços e formas de 

acontecer o ensino e aprendizagem. 

A educação profissional e tecnológica em sua nova roupagem entendeu a 

necessidade de adequação curricular e por meio do currículo integrado pretende oferecer aos 

alunos oportunidades de desenvolver habilidades de pensar, sentir, agir e formar-se 

integralmente para sociedade tecnológica e do conhecimento. Neste sentido, Ciavatta (2012) 

expõe a importância de perceber e construir um currículo integrado que almeje uma educação 

que promova o desenvolvimento político, cultural, científico e tecnológico para os sujeitos 

atuarem no meio em que vivem. 

Essa proposta de integração fica ainda mais clara com a implantação e 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM, a qual 

propõe que as propostas pedagógicas e os currículos devem unir competências científico-

tecnológicas básicas que permita a produção de conhecimento, bens e serviços (BRASIL, 

1998b). Corroborando com esse pensamento Machado (2010, p. 87) diz que compete à 

educação profissional e tecnológica oportunizar o “ensino-aprendizagem dos conteúdos, dos 

métodos e das relações necessárias à compreensão, à pesquisa e à aplicação crítica e criativa 

das bases científicas dos processos e procedimentos técnicos, contextualizando-os e 

significando-os à luz das necessidades humanas e sociais”. 

Desse modo, para possibilitar a integração entre conhecimentos científicos e as 

vivências dos alunos em seu meio social, Santos (2009) sugere a elaboração de um currículo 

que integre saberes de diversos campos, dissolvendo com a organização disciplinar engessada 

e “buscando formas de trabalho que permitam ao aluno construir conhecimento, bem como 

diferentes habilidades intelectuais, formas de conduta e valores” (SANTOS, 2009, p. 13). 

Ciavatta (2012) recorre a Gramsci (1981) para explicar que integrar significa compreender as 

 

(…) partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma 

totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os 

processos educativos. Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio 
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educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de 

incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores 

capazes de atuar como dirigentes e cidadãos (Gramsci, 1981, apud Ciavatta, 2012, 

p.84). 

 

Nota-se então, que através da formação integral o aluno tem a possibilidade de 

desenvolver competências e habilidades necessárias para atuar em uma sociedade em 

constante transformação e que requer dos sujeitos a capacidade de pensar e agir diante de 

situações-problema. Para Gramsci (1982, p.118), isso significa uma escola única em que 

“cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimamente o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento 

das capacidades de trabalho intelectual”. Dessa forma, extingue-se a dualidade sempre 

presente na educação profissional e democratiza um ensino integral e para todos. 

Reafirmando o exposto, Moura (2010, p. 75) diz que por meio do ensino médio 

integrado é possível a “(…) formação de cidadãos capazes de compreender a realidade social, 

econômica, política, cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de forma 

ética e competente (...)”. 

No entanto, Machado (2010) ressalta que na implantação do currículo integrado 

nos Institutos Federais é imprescindível as transformações no fazer pedagógico, nas ações 

metodológicas dos docentes no ensino e aprendizagem e até mesmo do aluno quanto sua 

postura e compromisso frente às mudanças. Será necessário vontade e compromisso de toda 

equipe pedagógica, professores e alunos para cessar com as práticas fragmentadas na 

construção do conhecimento e efetivar metodologias em que há inter-relações. 

Tais considerações levam a refletir sobre a importância de construir um currículo 

que assegure uma educação básica e profissional que englobe saberes científicos e 

tecnológicos para uma formação integral dos sujeitos. Nesta perspectiva, Moura (2010, p. 74) 

apresenta que “adotar a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho como eixos estruturantes, 

contempla as bases em que se pode desenvolver uma educação tecnológica ou politécnica 

(...)”. Lembrando que conforme Saviani (2003, p. 140) “politecnia diz respeito ao domínio 

dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 

produtivo moderno”.   

A educação politécnica de qualidade para Frigotto (2012) torna-se uma tentativa 

de superar a dualidade entre ensino propedêutico e técnico, tendo em vista a formação integral 

do aluno. Ciavatta (2012) acrescenta que o desenvolvimento de um ensino integrado e 

politécnico visa atender as exigências do mundo do trabalho cada vez mais permeado por 
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processos voltados para ciência e tecnologia na construção de valores e riquezas da sociedade. 

Ressalta-se a necessidade de atentar-se que a educação integrada e profissional não se limite à 

mera preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. “Em razão disto, no currículo 

integrado nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção, nem 

somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou 

compreendido desarticuladamente da ciência básica” (RAMOS, 2012, p. 121). 

De acordo com Machado (2010) não é mais concebível que conhecimentos gerais 

não sejam também profissionalizantes, visto que para uma formação de qualidade para o 

moderno mundo do trabalho esses conhecimentos são fundamentais para compreensão dos 

saberes técnicos. Deste ponto de vista a integração curricular pode ser percebida como 

oportunidade para aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem a partir da construção 

de currículos que atendam as peculiaridades locais. Assim, é possível desenvolver um 

currículo em que o ensino e aprendizagem sejam concebidos como conhecimentos 

significativos e relevantes à vida social, política, econômica e cultural dos educandos. 

Corroborando com o exposto Ramos (2012, p. 117) diz que “o currículo integrado 

organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os 

conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se 

pretende explicar/compreender”. 

Neste sentido, com base nos autores já citados percebe-se que a formação 

integrada associa-se com a formação politécnica, tecnológica e omnilateral de uma escola 

unitária que deseja a formação dos sujeitos na perspectiva intelectual, cultural, política, 

profissional e tecnológica. Com isso, será possível vislumbrar a formação profissional não só 

no aspecto operacional, mas principalmente compreender os fundamentos científicos e 

tecnológicos de cada um dos processos realizados no desenvolvimento de um trabalho. Em 

vista disso, constata-se que educação profissional não deve ser compreendida como sinônimo 

de preparar mão de obra para o mercado de trabalho, mas sim de oportunizar a compreensão 

dos processos sociais, produtivos e tecnológicos da sociedade moderna. 

Em suma, constata-se que com a reestruturação da Rede Federal de Educação os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia visam com base no currículo integrado 

redefinir os rumos da educação tradicional até então ofertada. Com o auxílio das tecnologias, 

do ensino contextualizado e significativo pretende-se formar sujeitos integrais, autônomos, 

capazes de atuar criticamente em seu meio social, transformar em conhecimento a infinidade 

de informações disponíveis e extrair das tecnologias todo seu potencial. 
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3  METODOLOGIA 

 

De acordo com Gil (2002, p. 162) na metodologia do trabalho detalha-se “(...) os 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa” para atingir os objetivos gerais e 

específicos propostos. Neste trabalho o objetivo geral foi identificar se no Curso de 

Informática, integrado ao Ensino Médio, do IFNMG as tecnologias são apresentadas e 

tratadas no currículo.  

Buscou-se ainda como objetivos específicos verificar se as tecnologias estão 

inseridas no projeto pedagógico do curso; analisar se as disciplinas do curso demandam a 

utilização das tecnologias em seu desenvolvimento; perceber como o docente insere as 

tecnologias em suas práticas pedagógicas; compreender como acontece a ação pedagógica em 

torno do currículo e as tecnologias; comparar os resultados da pesquisa com estudos 

semelhantes realizados em outras instituições de ensino. 

Dessa forma, neste capítulo da metodologia explicitam-se minuciosamente todas 

as ações realizadas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, definiu-se e 

descreveu-se a natureza da pesquisa, a população e amostra de estudo e as técnicas utilizadas 

na coleta e análise de dados. 

 

3.1  Natureza da pesquisa 

 

Levando em conta o objeto e os objetivos deste estudo, adotou-se a abordagem 

qualitativa. Considera-se que nas pesquisas voltadas para educação é importante analisar e 

interpretar o universo particular de relações humanas, não sendo viável reduzi-las a simples 

variáveis (MINAYO, 1994). De acordo com Oliveira (2011) a abordagem qualitativa é uma 

maneira de refletir e analisar a realidade por meio de técnicas e métodos que permitam 

entender o objeto de estudo. Oliveira (2011, p. 28) destaca ainda que “esse processo implica 

em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, 

entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva”. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa proposta classificou-se como exploratória uma 

vez que “(…) tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, p.27). O autor afirma 

que nas pesquisas exploratórias é primordial desenvolver, explicar e transformar concepções, 

com vistas a criação de novos problemas ou hipóteses para pesquisas posteriores. 
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3.2  Delimitação da pesquisa 

 

O objeto de análise foi o currículo do curso Técnico Integrado em Informática do 

Instituto Federal de Educação do Norte de Minas - IFNMG, no Campus de Pirapora. Para 

tanto foram investigados os documentos legais, curriculares e metodológicos, alunos do 3º 

ano, docentes e profissionais da área pedagógica vinculados ao curso Técnico Integrado em 

Informática. 

 

3.3  Caracterização da instituição e do curso pesquisado 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação do Norte de Minas – 

IFNMG fruto da união entre Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Januária e 

da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF) por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008 (BRASIL, 2008).  

Compõe o IFNMG o Campus Almenara, Campus Araçuaí, Campus Arinos, 

Campus Diamantina, Campus Avançado Janaúba, Campus Januária, Campus Montes Claros, 

Campus Pirapora, Campus Avançado Porteirinha, Campus Salinas, Campus Teófilo Otoni e a 

Reitoria em Montes Claros. Em cada um desses campi é ofertada educação em vários níveis 

de ensino, ou seja, o nível médio, técnico, superior, pós-graduações e cursos de capacitação 

voltados para o crescimento e desenvolvimento dos sujeitos e da região (IFNMG, 2014). 

O Campus selecionado para realizar a pesquisa foi o de Pirapora-MG, visto que é 

a unidade onde a autora atua como servidora no cargo de Pedagoga e o local em que fixa 

residência. Dessa forma, entendeu-se que a interação com o objeto de pesquisa será mais 

próximo e instigador. 

O IFNMG - Campus Pirapora localiza-se na Avenida Humberto Mallard, nº 1.355, 

Bairro Santos Dumont, na cidade de Pirapora-MG, desde setembro de 2010 quando iniciou 

seu funcionamento. Atualmente, nesta unidade tem-se lotado sessenta docentes, três 

pedagogos e 834 alunos matriculados nos cursos Técnicos Integrado em Informática e 

Edificações, Técnico Concomitante e Subsequente em Informática, Edificações, 

Administração e Segurança do Trabalho e Graduação em Administração, Sistemas de 

Informação e Engenharia Civil. 

A pesquisa foi realizada no curso Técnico Integrado em Informática, por estar 

diretamente ligada ao eixo tecnológico informação e comunicação e mais especificamente 
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com a turma do 3º ano, por entender que estes têm uma visão mais ampla do curso por já ter 

passado pelo 1º e 2º ano do curso. 

O curso pesquisado foi implantado em 2010, possuiu carga horária total de 3.913 

horas, ocorre na modalidade presencial e de forma integral. O ingresso no curso acontece 

anualmente por meio de exame seletivo aplicado para alunos que concluíram o Ensino 

Fundamental. Ao final do curso os concluintes recebem a habilitação de Técnicos de 

Informática além do diploma de Ensino Médio. 

 

3.4  Sujeitos da pesquisa 

 

O universo da pesquisa foi composto por vinte e nove sujeitos entre docentes, 

alunos e pedagogos relacionados ao curso Técnico Integrado em Informática do IFNMG - 

Campus Pirapora. Entre os docentes foram entrevistados oito dos quatorze que ministram aula 

no curso, dois dos três pedagogos uma vez que um desenvolve a pesquisa e dezenove alunos 

da turma de 3º ano do curso Técnico Integrado em Informática. 

 

3.5  Procedimentos éticos 

 

A pesquisa por envolver seres humanos levou em consideração os cuidados éticos 

pontuados na Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), do Conselho Nacional de Saúde e 

utilizou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os alunos, pais de alunos 

menores de dezoito anos, docentes e pedagogos envolvidos, formalizando o consentimento 

em participar da pesquisa. Os termos utilizados estão nos apêndices D, E, F e G da 

dissertação. 

Antes de aplicar os instrumentos de coleta de dados a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri sob o processo 

número 57785116.1.0000.5108 e aprovado por meio do parecer nº 1.702.958. Ressalta-se que 

o IFNMG - Campus Pirapora assinou a Carta de Anuência por estar de acordo com o 

desenvolvimento da pesquisa na instituição e disponibilizou a infraestrutura física para 

realizar a coleta de dados. 

 



58 

 

 

3.6  Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A primeira etapa da pesquisa foi o levantamento bibliográfico no intuito de buscar 

fundamentação teórica em autores que estudam o tema e darão sustentação as discussões da 

pesquisa. Conforme Gil (2002, p.162) “esta parte é dedicada à contextualização teórica do 

problema e o seu relacionamento com o que tem sido investigado a seu respeito. Deve 

esclarecer, portanto, os pressupostos teóricos que dão fundamentação à pesquisa (...)”. Neste 

momento analisaram-se publicações impressas e digitais de livros, artigos, leis, documentos 

legais, teses e dissertações. 

Após a revisão de literatura iniciou-se a etapa de coleta de dados por meio da 

análise de documentos legais, curriculares e metodológicos relacionado à turma do 3º ano do 

curso Técnico Integrado em Informática em andamento no ano letivo de 2017. Através da 

análise documental a pesquisadora pôde analisar dados e informações sistematizados em 

registros como Regulamento Geral do IFNMG, projeto, planos de ensino e regulamento do 

curso Técnico Integrado em Informática (SEVERINO, 2007).  

Na coleta de dados também foram aplicados questionários (Apêndice B) que 

conforme Gil (2010) é um instrumento de investigação composto por indagações aos sujeitos 

que possivelmente têm as informações que atendem aos propósitos da pesquisa. O 

questionário foi composto de questões abertas e fechadas e foi aplicado para 19 alunos do 3º 

ano do curso. A seleção desses sujeitos para participarem da pesquisa se deu devido ao fato de 

estarem no último ano do curso e já terem vivenciado inúmeras experiências durante o 1º e 2º 

ano já concluído. A aplicação do questionário foi através do contato direto, ou seja, “o próprio 

pesquisador, ou pessoas especialmente treinadas por ele, aplicam o questionário diretamente” 

(RICHARDSON, 2014, p. 196).  

Os questionários foram aplicados em uma data e hora pré-definidas, onde os 19 

alunos selecionados foram reunidos em uma sala no IFNMG, no Campus de Pirapora, e foi 

explicado o teor da pesquisa e posteriormente aplicado o questionário. De acordo com 

Richardson (2014, p. 196), “no contato direto, o pesquisador pode explicar e discutir os 

objetivos da pesquisa e do questionário, responder dúvidas que os entrevistados tenham em 

certas perguntas”. 

Por fim, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas (Apêndices A e C) que, 

segundo Appolinário (2012), são aquelas em que as perguntas são previamente estabelecidas, 

mas há a liberdade para novos questionamentos para esclarecer as informações dadas pelo 
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entrevistado. Após seleção aleatória por sorteio foram entrevistados 08 professores dos 14 que 

ministram aulas no 3º ano do curso Técnico Integrado em Informática. A definição por esse 

quantitativo de docentes foi por rigor metodológico quanto a necessidade de maior 

aprofundamento das análises em pesquisas qualitativas. Quanto aos pedagogos foram 

entrevistados os dois que compõem o quadro funcional da escola. As entrevistas feitas com os 

docentes e pedagogos foram gravadas. 

Através das entrevistas com docentes e pedagogos buscou-se compreender a visão 

dos pesquisados de como as tecnologias digitais se inserem no currículo formal e real. 

Segundo Libâneo (2001, p. 99) o currículo formal “é estabelecido pelos sistemas de ensino ou 

instituição educacional” e o real é o que de “fato acontece na sala de aula em decorrência de 

um projeto pedagógico e um plano de ensino”. 

O tratamento dos dados coletados foram por meio da análise do conteúdo que 

segundo Bardin (2009) consiste na técnica de inferir e interpretar as informações obtidas por 

meio de observações, questionários e entrevistas realizadas. De acordo com Bardin (2009), a 

análise de conteúdo organiza-se em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados. 

Na etapa da pré-análise foi o momento em que ocorre a organização dos dados 

coletados, a definição dos documentos e a construção de hipóteses. Em seguida, fez-se a 

exploração do material que tem por finalidade sistematizar as escolhas feitas na fase anterior 

unidades de registros a serem integradas as categorias definidas. Por fim, foi realizado o 

tratamento dos dados através de análises e interpretações com a finalidade de conferir 

validade e significado as informações obtidas (GIL, 2002). 

A análise do conteúdo dos dados obtidos aconteceu por meio da categorização que 

segundo Richardson (2014) é o momento em que os dados coletados são classificados de 

acordo com os critérios definidos. Na categorização foi utilizada a análise temática que de 

acordo com Richardson (2014, p. 243) “consiste em isolar temas de um texto e extrair as 

partes utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua comparação com 

outros textos” que embasam a pesquisa. 

Os dados foram analisados a partir das informações obtidas e à luz do referencial 

adotado, os quais foram organizados e discutidos nas seções: a ilusória ruptura da dicotomia 

entre ensino propedêutico e técnico; a tecnologia no currículo de um curso de educação 

profissional: percepções de docentes, discentes e pedagogos; as tecnologias utilizadas pelos 

docentes e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem. 
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No capítulo seguinte foi feita uma análise e discussão sobre os dados coletados e 

os entendimentos dos autores que deram sustentação à construção do referencial teórico. 
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4  DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O propósito deste capítulo foi realizar uma análise e discussão dos dados obtidos 

por meio das entrevistas feitas com os docentes e os pedagogos, os questionários aplicados 

aos alunos e apreciação de documentos relacionados ao curso com o objetivo de buscar 

respostas para as seguintes questões: no Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio, do 

IFNMG as tecnologias são apresentadas e tratadas no currículo? Como os docentes inserem a 

tecnologia em suas práticas de ensino? O desenvolvimento de suas disciplinas realmente 

demanda o uso da tecnologia? Como acontece a ação pedagógica em torno do currículo e as 

tecnologias? Há experiências positivas de uso de tecnologias nas práticas educativas de outras 

instituições de ensino? 

Para embasar as discussões a seguir serão utilizados os autores que contribuíram 

na construção do referencial teórico do estudo e pesquisas já realizadas na área investigada. 

Os relatos dos docentes e pedagogos foram identificados por símbolos para garantir o 

anonimato dos sujeitos e assim, preservar sua privacidade. A letra “D” fez referência aos 

docentes, seguido dos números de um (1) a oito (8). Já a letra “P” representou os pedagogos, 

acompanhados dos números um (1) e dois (2). 

Quanto ao perfil dos sujeitos da pesquisa constatou-se que dentre os docentes 70% 

possui o título de mestre e dentre entes 40% em áreas relacionadas a tecnologia. Já 30% dos 

docentes possuem curso de pós-graduação lato sensu. O tempo de serviço com o curso técnico 

e integrado varia de um a sete anos. Os alunos entrevistados 5% tinham 16 anos, 70% 17 anos 

e 25% 18 anos de idade. Os dois pedagogos entrevistados possuem mestrado e atuam na área 

por mais de 05 anos.   

Ressalta-se que a discussão a seguir não almeja apresentar conclusões definitivas 

uma vez que no campo do conhecimento as transformações ocorrem constantemente. No 

entanto, deseja-se apresentar contribuições que possa enriquecer as práticas pedagógicas no 

ensino e aprendizagem do curso pesquisado e até mesmo para os demais cursos da instituição 

escolar. 

 

4.1  A ilusória ruptura da dicotomia entre ensino propedêutico e técnico 

 

Ao longo da trajetória da educação profissional no Brasil foi marcante a presença 

da dicotomia entre ensino propedêutico e técnico, ou seja, a separação entre teoria e a prática 
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nos cursos de formação para o trabalho. Essa característica acompanhou o desenvolvimento 

do ensino profissional por um longo período e perdurou até a criação da LDB de 1971, 

quando por meio de uma legislação ocorreu a tentativa de unir os conhecimentos teóricos aos 

práticos e assim, formar um aluno em uma dimensão integral. No entanto, em 1997, com o 

Decreto Federal nº 2.208 (BRASIL, 1997) é retomada a dicotomia até então extinta por meio 

de uma lei. 

Somente em 2004 que se consegue por meio do Decreto nº. 5.154/04 (BRASIL, 

2004), criar uma nova lei que almejasse romper novamente o dualismo entre ensino 

intelectual e profissional e reunir em um único currículo um ensino voltado ao mesmo tempo 

para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento integral do aluno para atuar criticamente 

na sociedade. 

Ressalta-se que a simples promulgação da legislação por si só não é capaz de 

mudar a realidade vivenciada nas instituições escolares de ensino profissional. O que ocorreu 

foi uma normatização que orientava o retorno da dualidade em um momento da história da 

educação profissional e em outro momento a orientação foi no sentido de romper tal 

dualidade. A concretização das determinações legais depende ainda das ações desenvolvidas 

pelos sujeitos na prática pedagógica. 

Acompanhando o entendimento de que a educação profissional deve-se 

sedimentar com base em um currículo que integre todas as dimensões necessárias para 

formação de cidadãos, em 2008 são criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Essa educação idealizada por essa instituição reforça a necessidade de um ensino 

que extrapole a formação apenas para o trabalho e vislumbre um leque de opções que a 

sociedade oferece a cada indivíduo e que por meio da educação é possível ter o acesso. 

Diante deste contexto o art. 127 do Regimento Geral do IFNMG propõe que seus 

cursos tenham sustentação nos princípios da “(...) interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilidade e educação como processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma 

concepção de sociedade, trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano” (IFNMG, 

2013a, p.51).  

Para tanto, vislumbra-se no Regulamento dos Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do IFNMG, um currículo que oportunize o diálogo entre os 

conhecimentos da base geral e da técnica. Assim, busca-se possibilitar uma formação integral 

do discente para exercer com autonomia seu papel de cidadão diante de situações políticas, 

sociais, culturais, econômicas e tecnológicas que permeiam a vida em sociedade (IFNMG, 



63 

 

 

2013b). 

O Projeto do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do 

IFNMG – Campus Pirapora corrobora com esse entendimento e pontua que a “(...) 

indissociabilidade no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio se dará por 

meio de disciplinas contextualizadas, de modo a interagir os saberes teórico-práticos 

articulando atividades de pesquisa, ensino e extensão (...)” (IFNMG, 2014, p.19).  

Com isso, busca-se “atender à solicitação de qualificação e formação básica das 

pessoas (...) contribuindo para a formação cidadã dos educandos, viabilizando uma formação 

sólida geral e uma boa educação profissional” (IFNMG, 2014, p.14). Dessa forma, além da 

capacitação profissional o aluno por meio da formação geral terá bases para prosseguir seus 

estudos rumo a uma formação superior (IFNMG, 2014). 

Ao analisar o texto do Projeto do Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio do IFNMG – Campus Pirapora, do Regimento Geral do IFNMG e o 

Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFNMG, tem-

se a impressão de que o ensino profissional em sua nova roupagem permitirá aos sujeitos uma 

formação integral e uma integração no meio social não mais apenas como mão-de-obra, mas, 

agora também como parte de uma sociedade que pensa e age sobre as transformações que 

ocorrem com cada vez mais velocidade.  

Assim, defende Moura (2010, p. 74) ao afirmar que o “(...) viável é um tipo de 

ensino médio que garanta a integralidade de uma educação básica, ou seja, que inclua os 

conhecimentos científicos produzidos e acumulados historicamente pela sociedade, como 

também objetivos adicionais de formação profissional (...)”. Corroborando com o exposto o 

pedagogo P1 do IFNMG – Campus Pirapora expõe que 

 

Os cursos integrados de uma maneira geral eles foram pensados de uma forma muito 

interessante de maneira a atender realmente as necessidades da sociedade que seria 

uma formação integral que possibilitasse ao aluno optar por uma formação que desse 

a ele condições de optar em algum momento pelo mundo do trabalho sem perder a 

chance de ter uma sólida formação acadêmica que permitisse a ele ingressar na 

universidade (P1). 

 

 No entanto, diante dos dados obtidos junto aos docentes e a equipe pedagógica há 

indícios de que na prática do cotidiano do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio do 

IFNMG – Campus Pirapora a teoria defendida pelos documentos e legislações encontram 

barreiras para serem plenamente executados. 

Inicialmente, essa realidade pode ser percebida na maioria dos relatos dos 
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docentes de que conhecem no Projeto do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio do IFNMG – Campus Pirapora somente o que diz respeito à ementa da disciplina que 

ele atua. Surge então, uma primeira inquietação: em um curso integrado como é possível 

acontecer essa integração se os docentes não estão familiarizados com o projeto como um 

todo? Como promover a interdisciplinaridade não havendo o diálogo entre as disciplinas? 

Como formar um sujeito em sua totalidade se há o desconhecimento do projeto como um 

todo? 

Essa realidade quanto ao conhecimento e compreensão do currículo integrado no 

curso Técnico de Informática do IFNMG – Campus Pirapora pode ser constatada conforme os 

relatos dos docentes D1, D4 e D8 que afirmam, respectivamente, “Eu conheço o currículo da 

minha disciplina, do curso todo eu não olhei”; “Completamente não. Eu conheço do projeto 

de curso as coisas que são relacionadas a minha área”; “Agente participou da construção do 

projeto dando maior atenção ao conteúdo que está ministrando”. 

Essa mesma percepção pode ser ratificada pela fala de um dos pedagogos que atua 

no Serviço de Apoio Pedagógico do IFNMG – Campus Pirapora quando afirma que 

 

Cada docente ministra sua disciplina sem pensar mesmo numa integração entre a 

parte técnica e a parte propedêutica. Então, de forma geral esse currículo ele não 

atende totalmente essa realidade dessa sociedade que exige uma forma mais global 

de pensar e desenvolver tecnologia para atender as demandas reais da sociedade. 

Acaba que o curso fica muito voltado para o ensino de conteúdos específicos, de 

práticas específicas de informática (P1). 

 

Esse primeiro descompasso identificado na prática pedagógica do currículo 

integrado do curso pesquisado é um complicador para o desenvolvimento de uma educação 

profissional que realmente ofereça bases para a formação global dos sujeitos. Segundo 

Machado (2010), o sucesso na implantação de um currículo integrado depende do 

envolvimento e conhecimento de todos os atores do processo educativo para que cada uma 

das pequenas ações praticadas seja complementar e integrada ao todo. 

Infelizmente, essa problemática também é encontrada em outras instituições de 

educação profissional e pode ser percebida por meio de pesquisas como a de Aguiar Júnior 

(2012) e Carneiro (2010), que relatam as dificuldades de promoção de uma educação integral 

devido à falta de práticas de ensino bem articuladas. Aguiar Júnior (2012) aponta como um 

dos resultados de seu estudo que “(...) há sempre a desvalorização de um dos núcleos, e que 

estes na maioria das vezes estão isolados, independentes, não possuindo integração nenhuma 

(...)”.  
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O estudo de Carneiro (2010, p.63) acrescenta que mais da metade dos docentes 

desconhecem o projeto do curso em que atuam e que “(...) metade dos professores acredita 

que os cursos técnicos de nível médio, de uma forma geral, devem privilegiar uma formação 

focada na inserção rápida no mundo do trabalho (...)” e a outra metade defende que “(...) 

deve-se privilegiar uma formação sólida nos aspectos humanístico-culturais, que busque a 

formação do cidadão ético e responsável (...)”. Percebe-se assim, a falta de entendimento de 

que currículo integrado significa a junção dessas duas concepções. 

No entanto, outros estudos sobre o campo do currículo integrado mostram que é 

possível alcançar êxito e ter um ensino de fato global. A pesquisa de Braz (2014) demonstra o 

caminho traçado pela equipe pedagógica da Escola Estadual de Educacional Profissional 

Rodrigues Braz para pôr em prática um currículo integrado. Ela relata que o primeiro passo da 

escola é reunir no início de cada ano letivo com os docentes para um momento de estudo e 

discussão sobre a temática e em seguida construir uma proposta curricular anual com base em 

todas as ementas. Toda semana também são feitos encontros com os professores para estudo e 

planejamento das aulas. Por meio dessas ações é possível colher os bons frutos que podem ser 

notados nos seguintes trechos da pesquisa de Braz (2014) 

 

De acordo com o professor de Matemática entrevistado, “a integração curricular tem 

permitido relacionar a Matemática com outras disciplinas, tanto da área de ciências 

naturais e suas tecnologias, como Biologia, Física e Química, assim como com 

interpretação textual e com disciplinas técnicas” (BRAZ, 2014, p. 61). 

 

Uma grande vantagem é que a integração curricular permite que a disciplina de 

Português dê especial atenção à escrita do memorial e do Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) que cada aluno tem que apresentar ao final do estágio supervisionado 

de seu curso técnico (BRAZ, 2014, p.61). 

 

A professora de Biologia planeja continuamente com os professores de 

Enfermagem, tendo, inclusive, reconstruído toda sua proposta curricular para o ano 

de 2014. Ela está fazendo uma proposta de conteúdo a serem trabalhados para cada 

curso (BRAZ, 2014, p.62). 

 

A proposta da professora de biologia citada por Braz (2014) infelizmente não vai 

ao encontro com o relatado pelo docente D1 do IFNMG – Campus Pirapora quando afirma 

que o conteúdo que ministra “é a formação propedêutica, é a base independente se o curso é 

edificações ou informática, a matemática é a matemática básica, propedêutica”, pelo docente 

D7 que afirma que “(...) as disciplinas geralmente ficam em caixotes e não se comunicam”. O 

D3 completa e  diz que  “é um ensino médio integrado, mas, as disciplinas são pensadas de 

forma separada”. 
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Ou seja, não acontece uma comunicação entre a formação geral e a parte 

específica de cada curso técnico. 

No entanto, esse contexto pode ser mudado visto que existem docentes como o D3 

que compreendem a importância de haver um diálogo entre as disciplinas em um contexto de 

currículo integrado. Ele expõe que 

 

O que eu vejo mais é que teria que dá uma integralizada com as outras disciplinas. 

Porque por exemplo dentro da disciplina X eu tenho matemática então, talvez o 

professor de matemática possa usar dentro de uma disciplina técnica alguma forma 

de ensinar um conteúdo da matemática. E tenho física que também o professor de 

física pode dá exemplo dentro da parte de física e outras disciplinas como 

programação na parte de interpretação de problemas, pode ser visto na parte de 

português, pode ser visto na parte de matemática. Se der uma integralizada melhor 

pode melhorar tanto o ensino das propedêuticas quanto das técnicas (D3). 

 

Percebe-se então, que apesar dos docentes não terem pleno conhecimento do 

projeto do curso em que trabalham tem a consciência e a percepção de que é falha a 

integração no currículo e a necessidade de mudar suas práticas para que ela de fato aconteça. 

Após essa breve discussão sobre o currículo integrado fica a reflexão de que o seu 

desenvolvimento com qualidade e coerência é um trabalho que requer de docentes e equipe 

pedagógica, muito estudo, reflexões e planejamento conjunto para que as ações caminhem 

rumo ao objetivo maior que é a formação integral dos sujeitos de forma a permitir sua 

inserção nos diversos campos da sociedade tecnológica, política, econômica e cultural. 

No contexto do currículo integrado não existe conteúdo mais ou menos 

importante que outro. Todos exercem uma função para formação do aluno. Neste sentido 

Ramos (2010a) afirma que nos cursos de ensino médio integrado é fundamental conectar a 

organização curricular e o desenrolar dos processos de ensino e aprendizagem com a 

sociedade, ou seja, com o mundo do trabalho, cultura, tecnologia e formação humana. 

Ressalta-se que apesar de não ser o objetivo da pesquisa discutir currículo 

integrado fez necessária essa breve análise para compreender as discussões seguintes quanto à 

inserção da tecnologia no currículo do curso Técnico de Ensino Médio Integrado do IFNMG 

– Campus Pirapora. 

 

4.2  A tecnologia no currículo de um curso de educação profissional: percepções de 

docentes, discentes e pedagogos. 

 

Após apresentar um panorama do tipo de currículo idealizado para o curso 
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Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFNMG – Campus Pirapora fica fácil 

compreender a importância da tecnologia no contexto das concepções e processos de ensino e 

aprendizagem concebidos pela instituição. Como já foi dito, por ser um curso com currículo 

integrado busca-se a formação dos sujeitos em sua totalidade para atenderem as diversas 

demandas da sociedade cada vez mais tecnológica. Posto que, segundo Moran (2009, p.11) “a 

educação escolar precisa, cada vez mais, ajudar todos a aprender de forma mais integral, 

humana, afetiva e ética, integrando o individual e o social, os diversos ritmos, métodos, 

tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as dimensões”. 

Neste sentido, o IFNMG – Campus Pirapora busca realizar práticas que garantam 

o cumprimento de seu compromisso com a sociedade de promover uma educação em que a 

construção do conhecimento esteja em constante diálogo com a tecnologia. Esse 

entendimento é reforçado pelo art. 15 no inciso I do Regulamento dos Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

onde defende a “integração de diferentes formas de educação para o trabalho, para a ciência e 

para a tecnologia, devendo conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva e social” (IFNMG, 2013b, p. 6). Corroborando com esse pensamento o docente D4 

declara que 

 

Não tem como dissociar mais hoje a prática de formação social, a prática de 

formação dos alunos, desse mundo que está em constante movimento. Então assim, 

eu acho que de certa maneira sem a tecnologia a gente não consegue acompanhar as 

mudanças, porque é muito dinâmico. O espaço geográfico muda a todo o momento, 

a cada hora. Então assim, todo esse aparato tecnológico nos ajuda sim na formação 

social, na formação do cidadão como um todo (D4). 
 

Cabe destacar que apesar do IFNMG – Campus Pirapora trazer em seus 

documentos legais o entendimento de que a tecnologia precisa integrar suas práticas 

pedagógicas não há apontamentos de como essa ação deve acontecer. No projeto do curso, 

regimento e regulamento da instituição não há menção a orientações quanto a metodologias 

adequadas para uso das tecnologias disponíveis para uso.    

No entanto, um importante passo já foi dado visto que, o IFNMG – Campus 

Pirapora busca oportunizar que as experiências vividas diariamente pelos alunos fora da 

escola entrem para sala de aula e gerem uma rede de significações para o conhecimento 

construído. Assim, para Moran (2009, p. 23) “o currículo precisa estar ligado à vida, ao 

cotidiano, fazer sentido, ter significado, ser contextualizado”. 

Corroborando com esse entendimento o docente D8 apresenta que é necessário 
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“entrar um pouco no mundo do aluno para que a gente possa fazer parte dele, se você não fala 

a mesma linguagem dele você vai se sentir em um palco a distância dele e isso dificulta a 

aprendizagem”. 

Esse entendimento não se restringe a um único docente da turma de 3º ano do 

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, pelo contrário, todos os 

entrevistados demonstraram compreender a importância do uso da tecnologia no processo de 

ensino e aprendizagem como ferramentas que facilitam a construção do conhecimento. Os 

relatos abaixo ratificam o exposto: 

 

Os alunos eles têm mais facilidade de trabalho com os conteúdos que eles já tem 

acesso independente da sala de aula quando você traz isso para sala de aula as coisas 

fluem mais. Mesmo porque os jovens de hoje eles são muito dinâmicos, eles querem 

sempre coisa nova, coisa diferente (D5). 
 
Hoje, o mundo ele vive cheio de informação. Tem a questão da velocidade desse 

acesso à informação, o compartilhamento, então, tudo envolve a tecnologia. Agente 

sabe que tem certa atração de utilização pelos alunos, então não vejo uma aula sem 

esse tipo de recurso (D6). 
 

Neste contexto, o docente assume mais um desafio que é de compreender a 

tecnologia para auxiliar seu aluno a extrair dela o que há de melhor. Uma vez que ter o acesso 

à informação e a tecnologia “não significa que disponha de habilidades e do saber necessários 

para convertê-los em conhecimento” (SANCHO, 2006, p. 18).  

Ampliando esse entendimento Marques (2012, p.70) demonstra em seu estudo que 

para o docente inserir a tecnologia na educação precisa desenvolver “competências 

científicas, pedagógicas, relacionais e técnicas”. Ou seja, é necessário estar aberto a mudar 

suas práticas e a aventurar-se no novo. Ele ainda conclui afirmando que o professor “têm que 

dominar os aspetos técnicos associados à utilização dos computadores, de diferentes 

programas informáticos e perceber o potencial pedagógico das TIC e as respetivas 

limitações”. 

Nesta perspectiva o docente D4 exemplifica que o aluno tem acesso a um mundo 

de informações por meio da internet e cabe ao professor ajudá-lo a discernir “se essa 

informação é boa ou não é. O docente quando o aluno chega com certa informação tem que 

ter pelo menos discernimento para olhar e falar se essa informação não é tão boa ou essa 

informação tem um fundo de verdade”. 

O papel do professor neste contexto é de ajudar o aluno a assimilar o 

conhecimento disponível nos ambientes virtuais com um olhar crítico que supere a 
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superficialidade. É nesta perspectiva que o docente usará a internet como uma ferramenta 

potencializadora da formação humana, cidadã e profissional que a sociedade tanto precisa. 

Utilizar a internet ou qualquer outra tecnologia sem um fundamento crítico não 

acrescenta em nada na formação dos alunos. Portanto, é fundamental que o docente 

compreenda bem a funcionalidade da tecnologia utilizada em sua aula para alcançar 

resultados significativos em sua prática de ensino. 

Pelo ponto de vista dos pedagogos que acompanham a turma de 3º ano do curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio a tecnologia permeia as ações 

desenvolvidas pelos docentes de forma a contribuir para a aprendizagem do aluno. O 

pedagogo P1 afirma que “os alunos relatam o uso das tecnologias e em sua maioria veem isso 

como algo positivo que auxilia o processo de ensino. Hoje a gente percebe na instituição que 

o avanço do uso da tecnologia na sociedade reflete diretamente na escola”. 

Confirmando esse entendimento é constatado nos questionários aplicados que, 

para mais de 70% dos alunos, o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem 

facilita e potencializa a construção do conhecimento por permitir maior interação com o 

professor, tornar a aula mais dinâmica e interessante e possibilitar visualizar e assimilar 

melhor os conteúdos. 

No entanto, com base nos relatos dos docentes não são todas as disciplinas e todos 

os conteúdos que requerem a inserção das inovações tecnologias contemporâneas. Há alguns 

momentos que o melhor é recorrer a tecnologias mais antigas como o quadro, giz, lápis e 

papel. Isso pode ser captado na fala do docente D1 ao fazer a seguinte narrativa 

 

Eu fiz uma experiência esse ano, estava com preguiça de copiar (risos) liguei o 

computador e projetei a questão na tela. Não tem o mesmo efeito. É pior. É melhor 

trazer o material impresso ou você copia a questão no quadro. Só colocar lá a 

experiência não foi boa (D1). 
 

Percebe-se ainda nas falas dos docentes que as tecnologias como computador, 

internet, softwares, redes sociais, aplicativos e smartphone são mais indispensáveis nas 

disciplinas voltadas para a base técnica. Isso, por serem disciplinas que requerem aulas mais 

práticas e maior contato com as ferramentas que utilizarão no mercado de trabalho. Neste 

sentido, o docente D3 afirma que “costumo usar de tecnologia são alguns simuladores para 

mostrar para os meninos o que existe dentro do mercado de trabalho, mas, que de repente aqui 

não tem como mostrar”. 

Quanto à inserção da tecnologia nas disciplinas propedêuticas depreende-se das 
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exposições dos docentes que esta pode ou não acontecer. A decisão de usar a tecnologia é 

vista como um incremento às aulas. Concebem que é uma maneira de dá uma dinâmica 

diferenciada ao ensino e aprendizagem e assim, estimular o aluno a querer participar da 

construção do conhecimento. Exemplificando esse entendimento o docente D8 expõe que 

 

A tecnologia pode nos ajudar muito. Quando eu uso eu percebo que eles ficam mais 

animados. Toda aula que eu fico mais de dois horários só explicando matéria fica 

cansativo e eles dispersam. É difícil manter a atenção do jovem hoje por muito 

tempo. Então, sempre que vou trabalhar com a turma mais de dois horários eu 

sempre passo uma aula de discussão e intercalo com vídeos para exemplificar o 

conteúdo (D8). 

 

No entanto, de forma geral infere-se nos relatos que o entendimento dos docentes, 

discentes e dos pedagogos é a percepção de que a tecnologia pode ser uma ferramenta que 

potencializa e facilita a aprendizagem, no entanto, ela nem sempre é a melhor escolha na 

construção do conhecimento. Eles possuem a clareza da necessidade de saber fazer a escolha 

certa da tecnologia a ser usada e ainda dos conteúdos e disciplinas que realmente requerem 

sua utilização. Visto que “a escolha de determinado tipo de tecnologia altera profundamente a 

natureza do processo educacional e a comunicação entre os participantes” (KENSKI, 2014, p. 

45). 

Essa consciência de que a tecnologia empregada inadequadamente não traz 

melhorias são evidentes, por exemplo, na informação seguinte: 

 

Se houver realmente a aplicação das tecnologias de uma forma pensada isso sempre 

dá um resultado. O que a gente tem que fazer é parar e pensar direitinho mesmo o 

que a gente pode trabalhar no dia a dia para cada vez mais utilizar de uma forma 

eficiente a tecnologia que está à disposição. Então, se for uma ferramenta bem 

direcionada o conteúdo é aprendido de uma maneira muito mais fácil mesmo (D6). 
 

Quando o uso da tecnologia não é bem pensada acontece o que descreve o 

pedagogo P2 em uma situação que representa justamente um dos equívocos mais comuns 

quanto a utilização da tecnologia com exageros e sem critérios. Ele mostra que o uso em 

demasia das projeções em data show é uma reclamação recorrente dos alunos e ainda o 

despreparo dos docentes diante de situações imprevistas de falha da tecnologia. Esse tipo de 

contexto faz com que a tecnologia em vez de beneficiar atrapalhe a aprendizagem dos alunos. 

O mesmo entendimento é compartilhado pelo docente D1 que afirma 

 

Eu acho que aquela aula de data show para matéria expositiva ela não ajuda na 

minha matéria eu acho que ele atrapalha. Se o cálculo está pronto não tem aquela 
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emoção de descobrir, de resolver. Eu não faço isso. Eu não acho que cálculo pronto 

em um slide seja interessante. Eu colocar o cálculo lá e eu explicar como que ele foi 

feito não tem o mesmo efeito de ser construído junto com os alunos usando quadro e 

pincel (D1). 
 

Os docentes reconhecem que o uso adequado da tecnologia em sala de aula requer 

um planejamento mais demorado, um estudo quanto sua empregabilidade e um domínio de 

turma para que os objetivos da disciplina sejam alcançados. Então, neste processo de criação 

de uma aula em que os instrumentos tecnológicos integram o processo de ensino e 

aprendizagem na perspectiva de formação integral do aluno exige-se um compromisso e um 

trabalho muito maior por parte dos docentes. E até mesmo por parte dos alunos que além de 

compreender o conteúdo tem que desenvolver habilidades com tecnologias que nem sempre 

conhecem. 

Dessa forma, o docente D8 comenta que “a dificuldade que a gente tem é de se 

aprimorar. Tudo que é novo é difícil da gente aprender. Quanto mais velho o professor mais 

ele sabe, mais ele tem bagagem de conteúdo, mas, mais ele tem dificuldade de se adequar a 

tecnologia”. Os docentes D4 e D6 acrescentam que 

 
Para a gente enquanto docente é uma aula que eu diria mais trabalhosa porque eu 

tenho alunos que rapidamente conseguem compreender o funcionamento da 

tecnologia e outros não, são mais lentos. Mas, no final das contas o produto final é, 

com um pouco mais de trabalho para o docente, é muito bom. Muito bom, mesmo. E 

é um tipo de aula que dá um pouco mais de trabalho, porque cada aluno vai 

percebendo a sua maneira e ao seu tempo mas, o resultado final é muito positivo 

(D4). 
 
Quando a gente não fica um pouco tão atenta naquilo que eles estão fazendo eles 

começam a se dispersar também com outras opções de conteúdos, de aplicativos que 

tem a disposição no celular ou no próprio computador. No final das contas eu acho 

que o resultado existe, mas tem que ser uma forma um pouco gerenciada. Agente 

tem que saber como lidar com essa situação também para eles não saírem daquele 

script que está preparado (D6). 
 

As informações fornecidas pelos alunos do 3º ano do curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio encaixam perfeitamente com o discurso dos docentes de que o uso da 

tecnologia em suas práticas requer um dispêndio maior de tempo e de esforços no seu 

planejamento. Mais da metade dos alunos confirmam essa realidade ao apontarem que 

acreditam que essa seja a dificuldade encontrada pelos seus docentes para utilizarem pouco a 

tecnologia em sala de aula.  

Relatos da maioria dos docentes denotam a necessidade que sentem em receber 

por parte da instituição de ensino mais momentos de capacitações que auxilie e incentive o 
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trato e a inserção adequada da tecnologia no ensino e aprendizagem. Conforme Kenski (2014, 

p.18) esse é um dos desafios posto para a educação, “(...) adaptar-se aos avanços das 

tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos 

meios”. Assim, cabe a escola formar não só o aluno, mas também toda equipe que atua nesta 

formação. 

De acordo com os docentes em sete anos de existência aconteceram apenas duas 

tímidas capacitações sobre essa temática. Neste sentido que o docente D6 afirma que 

capacitações nesta área “é algo que realmente assim, raramente acontece. Um momento que 

eu lembro que foi bem interessante foi quando a gente recebeu uma capacitação da lousa 

digital” e o D8 diz que “já houve. Eu acho que poderia haver mais. Já houve algumas 

capacitações e reuniões, mas, coisa muito rápida como, por exemplo, a utilização de lousa 

digital”.  

Os professores D1 e D2 ainda informam, respectivamente, que houve “uma 

palestra de uma professora que foi para Finlândia. Ela chegou com algumas novidades online, 

sites interessantes que usavam a tecnologia no ensino” e “essa professora veio mostrando 

várias formas, várias ferramentas pedagógicas e eu mesma, muitas eu não conhecia, que são 

formas mais simples de você trabalhar os conteúdos”. 

Por serem capacitações esporádicas e com duração de no máximo um dia vários 

dos docentes nem lembravam que tinham acontecido algo voltado para uso de tecnologias. 

Relatos como o dos professores D3 “eu percebo aqui no Campus Pirapora como também nos 

outros lugares que eu já trabalhei que a gente acaba fazendo capacitações por conta. Eu não 

me lembro de nenhuma capacitação no tempo que estou aqui”, D4 “formação não. Curso de 

capacitação, essas coisas não foi oferecido. A gente tem as ferramentas, tem o tablet, por 

exemplo, que foi distribuído para os docentes” e D5 “no meu caso, não. Eu sou professor 

designado/temporário e eu nunca tive acesso à capacitação para ferramenta/instrumento 

tecnológico”. 

Para Moran (2009, p. 90) a instituição escolar precisa compreender que as 

capacitações, para surtirem bons resultados, “não pode ser pontual, tem de ser contínua 

realizada semipresencialmente, para que se aprenda, na prática, a utilizar os recursos”. Só 

assim, será possível perceber avanços na utilização da tecnologia no espaço escolar. Dessa 

forma, compreende-se a importância da gestão pedagógica da instituição escolar desenvolver 

sempre momentos de aperfeiçoamento para que o docente seja constantemente estimulado a 

melhorar e inovar suas metodologias de ensino. 
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Esse processo de crescimento e amadurecimento quanto ao uso da tecnologia no 

ensino requer constantes estímulos, pois é um processo que demanda muito mais estudo por 

parte de toda equipe de docentes e gestão pedagógica. Reforçando esse entendimento o 

docente reconhece que 

 

No momento eu me senti atraído pela tecnologia. Houve o incentivo de utilizar uma 

inovação/tecnologia que poderia melhorar a didática, metodologia e a forma de 

abordar o conteúdo. Na minha matéria ajudaria muito, só que às vezes a gente fica 

atarefado demais de serviço e não sobra tempo para dedicar aquela capacitação 

recebida (D8). 

 

 

A partir dos registros acima se conclui que não basta apenas promover a 

capacitação é necessário após esse momento que ocorram sucessivos estímulos para que o 

docente de fato utilize o que foi oferecido. Caso isso não ocorra o conhecimento 

proporcionado para melhorar as práticas de ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos se 

perdem em meio as correrias do dia a dia. E isso é justamente o que não se espera de uma 

instituição com viés tecnológico em que de acordo com Moran (2009) requer educadores 

tecnológicos com as melhores opções de situações de ensino que facilite a comunicação dos 

alunos com a tecnologia. 

Por fim, os docentes mencionam que utilizam a tecnologia além do espaço de sala 

de aula. Desde a preparação da aula e estudo sobre o conteúdo a ser ministrado, a tecnologia é 

uma constante aliada e facilitadora desse processo de criação. Essa constatação também é 

defendida por Kenski (2014, p. 44) onde argumenta que as tecnologias “estão presentes em 

todos os momentos do processo pedagógico, desde o planejamento das disciplinas, a 

elaboração da proposta curricular até a certificação dos alunos que concluíram um curso”. 

O professor D8 diz que “hoje em dia não tem como você não trabalhar com 

tecnologia, com internet. Todas as minhas aulas, o livro do lado e o computador também, o 

tempo todo conectado. Eu assisto muitos vídeos do assunto que eu vou trabalhar em sala de 

aula, onde eu sempre aprendo algo novo”.  

Nesta mesma perspectiva o professor D3 também afirma que a tecnologia é sua 

constante aliada dentro e fora da sala de aula e em especial “usa muito a internet para 

pesquisar. Hoje, você consegue ter uma maior rapidez para pesquisar tanto do conteúdo como 

formas diferentes de explicar esse conteúdo. Uso muito a questão da pesquisa na internet na 

parte de preparação de aula, aprimoramento de conteúdo e a parte visual”. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pelos pedagogos P1 e P2 é outro 
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componente importante no desenrolar do currículo e também tem o auxílio da tecnologia para 

facilitar o processo. Eles afirmam que por meio de ferramentas como e-mail, softwares online, 

internet e whatsaap é feito o acompanhamento do trabalho docente e da vida escolar do aluno. 

Dessa forma, para o pedagogo P1 

 

Utilizamos no Instituto o Sistema acadêmico que é de onde extraímos dados que nos 

possibilita fazer um acompanhamento pedagógico dos alunos, seu rendimento, sua 

frequência e sua trajetória escolar. Acompanhar mais de perto o cumprimento dos 

planos de ensino propostos aos alunos e a relação adequada entre o plano de ensino 

e o projeto do curso. Tudo isso a gente consegue ver com esse Sistema acadêmico e 

eu acredito que nós temos utilizado bastante essa tecnologia a favor da 

aprendizagem do aluno (P1). 

 

O pedagogo P2 acrescenta que 

 

Temos também o Sissplan (Sistema de Envio de Planilhas) que é um sistema online 

onde a gente faz o recebimento dos planos de ensino e diários para fazermos uma 

análise e posteriormente podermos sentar com a gestão e os docentes para poder ver 

se está tudo ok ou se precisa fazer alguma adaptação. Bem, através desses sistemas 

fica mais prático para o setor pedagógico fazer um acompanhamento mais dinâmico 

com os alunos do integrado (P2). 

 

Através desses relatos depreende-se que o trabalho da equipe pedagógica 

beneficia-se com o uso das tecnologias. O acompanhamento da prática docente e da 

aprendizagem do aluno é facilitado pelo uso de ferramentas que permitem o acesso as 

informações necessárias para que as intervenções pedagógicas ocorram. Essa realidade 

vivenciada pelos pedagogos do Campus Pirapora demonstra o quão pode ser positivo a 

inserção da tecnologia em todo currículo escolar. Lembrando que no presente trabalho a 

concepção que se tem do currículo é de todo o percurso desenvolvido por docentes, alunos e 

gestão pedagógica para que o objetivo traçado seja alcançado. Ou seja, que cada uma das 

práticas realizadas por esses sujeitos permitam que o aluno ao final do curso tenha sucesso em 

sua aprendizagem. 

Diante dos relatos apresentados e da análise de documentos curriculares do curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foi possível perceber que um primeiro 

passo já foi dado para que a tecnologia entre para o contexto da escola e contribua na 

construção do conhecimento e na formação do aluno. Isso pode ser observado inicialmente no 

projeto de curso que faz apenas uma tímida menção do compromisso da instituição escolar em 

integrar a tecnologia em suas práticas, mas, não demonstram em nenhum momento como as 

ações da tecnologia em torno do currículo acontecerão. Assim, abre espaço para que ocorra a 
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inserção das tecnologias, mas, as práticas continuem as mesmas.  

Neste sentido que se torna fundamental que junto à incorporação das tecnologias 

ao ensino ocorra uma avaliação de suas práticas, de concepções curriculares e do papel de 

cada sujeito nesta nova realidade (SANCHO, 2006). Só assim, será possível explorar de fato 

as potencialidades da tecnologia para a educação. 

Outro ponto que reforça a fragilidade da inserção da tecnologia em suas práticas 

de ensino são as capacitações oferecidas aos docentes pela instituição escolar com pouca 

frequência. Esse fato dificulta essa integração uma vez que a maioria dos docentes não teve 

essa formação na universidade e desconhecem as metodologias mais adequadas quanto ao uso 

da tecnologia. Então, eles acabam fazendo esse uso instintivamente e alguns poucos sujeitos 

se capacitam por conta própria. Capacitar, estimular e acompanhar o trabalho docente deve 

ser um compromisso assumido pela escola que de fato deseja formar alunos que saibam 

pensar criticamente, comunicar-se e ter autonomia na sociedade tecnológica. 

Por fim, observa-se nos relatos de docentes, discentes e pedagogos que 

reconhecem a importância e necessidade de integrar a tecnologia ao contexto escolar uma vez 

que a sociedade vive permeada por ela. No mundo contemporâneo qualquer pequena ação 

desenvolvida pelo homem em seu cotidiano tem a influência da tecnologia e a escola como 

espaço de formação não pode se eximir dessa realidade. 

Demonstram ainda que a tecnologia quando utilizada adequadamente nas práticas 

de ensino e aprendizagem promovem momentos mais dinâmicos e atraentes para os alunos 

facilitando a construção do conhecimento. Os docentes possuem o entendimento de que a 

tecnologia por si só não opera milagres no ensino e aprendizagem e que sua utilização requer 

um bom planejamento. 

 

4.3  As tecnologias utilizadas pelos docentes e seus impactos no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

As tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes na 

vida do homem do mundo contemporâneo e a educação não tem como desconsiderar essa 

realidade em seu âmbito. Assim, como em todos os outros espaços da sociedade, a escola 

também recebe as influências das inovações trazidas pelas ferramentas tecnológicas. Com 

isso, de acordo com Sancho (2006) muitos estudiosos da educação enxergaram nas 

tecnologias um novo caminho que oportunize repensar e reestruturar as práticas de ensino. 
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No entanto, Kenski (2010, p. 121) ressalta que “não são as tecnologias que vão 

revolucionar o ensino e, por extensão, a educação de forma geral, mas a maneira como essa 

tecnologia é utilizada para a mediação entre professores, alunos e a informação”. Portanto, é 

baseando-se neste entendimento que será feito neste tópico uma análise das tecnologias 

utilizadas pelos docentes, a forma como são empregadas e seus impactos no ensino. 

Com base nos relatos dos docentes no IFNMG – Campus Pirapora, existem as 

seguintes tecnologias disponíveis para uso: laboratórios com computadores, data show nas 

salas, internet de alta velocidade, quadro-pincel, softwares, aparelhos de áudio, lousa digital e 

calculadora científica. Por meio de cada um desses instrumentos há o desenvolvimento das 

práticas de ensino. Reforçando esta constatação o pedagogo P1 relata que no IFNMG - 

Campus Pirapora é feito o uso de 

 

Vídeos, internet, laboratórios de informática para conteúdos específicos e também 

para pesquisa. Whatsaap, os professores e a turma costumam se comunicar, trocar 

informações, tirar dúvidas e envio de atividades pelo whatsaap. Também, e-mail. A 

internet é muito utilizada e os portadores desses textos eletrônicos que geralmente 

são os celulares e computadores são bem utilizados aqui no Instituto (P1). 

 

As tecnologias elencadas pelos professores durante as entrevistas também vão ao 

encontro com os registros nos Planos de Ensino elaborados por cada um deles. Ao analisar 

esses documentos pedagógicos foi possível visualizar quais as ferramentas eles planejam 

utilizar em suas aulas. Ressalta-se que, de acordo com Gil (2012) o plano de ensino é um 

documento norteador da prática pedagógica, onde o docente planeja seu trabalho para o 

período letivo. Um dos tópicos que faz parte desse planejamento são os recursos utilizados 

para facilitar o ensino e aprendizagem para os alunos. No Quadro 1 estão apresentados esse 

registro dos docentes nos Planos de Ensino. 
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Quadro 1 - Estrutura(s) de apoio/recursos didáticos enumerados nos Planos de Ensino 

Docentes Recursos Didáticos 

D1 
Projetor multimídia; Retroprojetor; Quadro branco e pincel; Livros 

didáticos; Apostilas; Softwares matemáticos.  

D2 
Computadores; Quadro e pincel; Projetor; Softwares específicos; 

Laboratório de Informática; Laboratório de Hardware e Redes. 

D3 
Quadro e pincel; Projeto multimídia; Computador; Acervo da Biblioteca 

(Livros); Laboratório de informática. 

D4 
Mapas; Filmes; Laboratório de informática; Data show; Quadro e pincel; 

Computadores; Caixa de som, entre outros. 

D5 
Data show; Computador; Aparelho reprodutor de som; Apostila; Livros, 

dicionários, jornais e revistas; Internet.  

D6 Sala de aula convencional; Computadores; Data show; Quadro e pincel. 

D7 
Quadro e pincel; Data show; Apresentação em Power point; Apostilas 

digitais; Laboratório de informática com computadores; Sala de aula. 

D8 

Sala de aula; Laboratório; Computadores; Projetor de multimídia (Data 

show); Quadro; Pincel; Vídeos; Apresentador de slides integrado com 

caneta laser. 

Fonte: Produção própria com os dados obtidos nos Planos de Ensino dos docentes. 

 

Por meio do Quadro 1 percebe-se que é unânime entre os professores o uso da 

tecnologia de projeção multimídia pois, entendem que é um meio para auxiliar o ensino em 

sala de aula. O computador também é muito utilizado. Ressalta-se que, apesar de todo aparato 

tecnológico presente no mundo contemporâneo, ferramentas como o quadro, pincel e livros 

ainda são muito utilizados pelos docentes. Com isso, compreende-se que o surgimento de 

todas essas tecnologias como projetor multimídia, computador e internet não suprimiu as que 

já existiam. As novas tecnologias complementam as antigas como relata o docente D5 

 

Quando você mistura a aula tradicional ao novo que é a interação com os meios 

digitais, esse acesso a informação rápida, isso traz uma dinâmica diferente na sala de 

aula e contribui para formação do aluno. Então, é necessário fazer essa mistura dos 

dois. Pegar o que tem de melhor em cada um (D5). 
 

Ratificando o exposto, verifica-se por meio dos Gráficos 1 e 2 a visão dos alunos, 

corroborando com o que já foi constatado nos relatos dos docentes e pedagogos quanto às 

tecnologias mais utilizadas nas práticas de ensino e aprendizagem na turma de 3º ano do curso 

de informática. Infelizmente, poucas são as tecnologias exploradas e os docentes em sua 

grande maioria ficam presos ao uso de computador, vídeos, internet, data show, e-mail e 
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smartphones. 

 

Figura 1 - Tecnologias mais utilizadas pelos docentes segundo percepção dos alunos 

 

Fonte: Produção própria com os dados obtidos no questionário aplicado aos alunos. 

 

Figura 2 - Frequência do uso de cada tecnologia no ensino e aprendizagem  

  

 

Fonte: Produção própria com os dados obtidos no questionário aplicado aos alunos. 



79 

 

 

Pode-se considerar assim que ainda não há um entendimento quanto às 

tecnologias para além do ensino e aprendizagem, ou seja, ainda não há a compreensão de que 

por meio delas são criadas interações e comunicações que conduzem para a formação de um 

cidadão para a sociedade tecnológica. No entanto, a seguir será mostrado que mesmo que de 

forma restrita elas foram inseridas nas práticas dos docentes, são utilizadas e fazem parte dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Inicialmente, observa-se nas falas da maioria dos docentes que a tecnologia mais 

empregada é o data show e eles utilizam essa ferramenta com o objetivo de projetar textos, 

imagens e vídeos. É recorrente o relato de que essa tecnologia é essencial para o aluno 

compreender melhor o conteúdo ministrado e ainda para suprir lacunas em algumas 

disciplinas com carga horária pequena e falta de algumas estruturas físicas. Neste sentido, o 

professor D8 explica que sua carga horária é muito pequena e não há tempo para ministrar 

todo o conteúdo e ainda fazer aulas práticas. Então, ele diz fazer “uso da projeção de 

microscopia para substituir as aulas de laboratório”. O docente D7 defende ainda que com o 

uso do data show 

 

A gente vislumbra outras possibilidades que normalmente não teria usando só a 

imaginação do aluno. Até porque você não sabe se o que você está descrevendo o 

aluno está compreendendo da forma que você acredita ser a melhor forma. Por isso, 

a projeção das imagens, mapas, referências iconográficas são tão importantes na 

hora de apresentar o conteúdo (D7). 
 

Essa realidade é vivenciada por outras instituições de ensino e pode ser 

constatada, por exemplo, através da pesquisa “Tecnologias da Informação e Comunicação na 

prática pedagógica docente” realizada por Santos (2016) em que o data show é a ferramenta 

tecnológica apontada pelos docentes e discentes como a mais utilizada no processo de ensino 

e aprendizagem. O trabalho “Na sala de aula com as tecnologias da informação e 

comunicação: percepções e vivências docentes” de Muzi (2014) também aponta o data show 

como unânime na preferência e uso pelos docentes. 

O trabalho com o data show apresenta-se muito atraente aos olhos de muitos 

docentes devido as facilidades que esse equipamento traz para a rotina do docente; no entanto, 

não basta saber manusear o equipamento. Usar o data show, por exemplo, para reproduzir 

longos textos não altera em nada o modelo tradicional de ensino. Irá apenas substituir o papel 

pela tecnologia e esse não é o real objetivo e funcionalidade desse instrumento para o ensino. 

Para usá-lo numa perspectiva inovadora de ensino é necessário tempo para um bom 
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planejamento e estudo. Assim, Antônio (2011) apresenta que  

 

Como qualquer recurso pedagógico “tradicional” que já usamos em nossas aulas e 

atividades, o uso do datashow envolve objetivos, planejamento, estratégias didáticas 

e avaliações. Para usá-lo é preciso ter: 

1. Um objetivo pedagógico claro: O que você quer que o aluno aprenda com essa 

aula? Que habilidades e competências serão trabalhadas? 

2. Uma justificativa didática: Porque o data show vai possibilitar um melhor 

aprendizado em relação aos recursos “tradicionais”? Qual é o ganho didático? 

3. Um planejamento do uso: Quanto tempo vai durar a atividade? O que será 

mostrado, e de que maneira farei isso? Como vou conduzir a atividade? 

4. Uma avaliação da aprendizagem e do uso do recurso: Como vou avaliar os 

resultados da aprendizagem dos alunos? Como saberei se o uso do data show foi 

realmente mais eficiente do que os métodos “tradicionais”? (ANTÔNIO, 2011, on-

line). 

  

Pensar uma aula com o auxílio do data show numa visão de ensino inovadora 

resulta em uma prática mais atraente, dinâmica, criativa e interativa. Isso requer um trabalho 

maior no planejamento das aulas, mas, certamente criará situações bem mais ricas de ensino e 

aprendizagem. Principalmente, em instituições como o Campus Pirapora que possuem o 

acesso à internet e o data show pode ser utilizado para projetar recursos disponíveis on line na 

web que ilustram e ampliam os conteúdos trabalhados. 

Outra tecnologia muito utilizada pelos docentes em suas práticas de ensino é a 

internet. Por meio dela eles relatam que fazem pesquisas para incrementar suas aulas e 

aperfeiçoar seu conhecimento, realiza o download de vídeos, imagens e softwares, envia e-

mails para os alunos com materiais didáticos e atividades e troca mensagens instantâneas em 

redes sociais. 

Uma das experiências com uso da internet é pontuada pelo docente D5 que expõe 

que faz trabalhos em sala de aula com o aluno conectado à internet. Ele relata que “passa um 

trabalho para os meninos e nós vamos decidir qual será o capítulo de um seriado que nos 

apresentaremos em língua estrangeira e nós decidimos ali na hora mesmo, fazendo uma 

pesquisa na internet e ai os meninos escolhem” (D5). 

O professor D8 descreve também uma experiência exitosa com o uso da internet. 

Ele diz que “esses dias um aluno me passou um site que tinha um jogo de uma matéria que eu 

estava explicando. No jogo os personagens falavam sobre a origem da vida e é uma matéria 

que dá trabalho para o professor explicar porque tem que contextualizar história e o jogo é de 

debates”. De acordo com o docente os alunos gostaram bastante do conteúdo neste formato 
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mais dinâmico. Se tivesse utilizado simplesmente uma aula expositiva e dialogada ele acredita 

não ter dito o mesmo resultado positivo. 

Observa-se por meio dos relatos que o uso da internet ainda é bem restrito ao 

mundo da sala de aula e as ações bem pontuais a disciplina, não utilizando todo o potencial 

que essa tecnologia oferece ao homem. Seria interessante começar a pensar sobre essa 

ferramenta como um espaço que dá acesso a um conjunto de informações que diante de 

interações cognitivas transformam-se em conhecimentos. Costa (2014) sugere o uso da 

internet voltada para ferramentas como o correio eletrônico, chat, fórum, webquest, wikis, 

blogs, redes sociais e podcast. Ele acredita que são meios que podem colaborar com as 

práticas educativas.  

Só a partir do momento que o docente e toda equipe escolar perceber a internet na 

perspectiva da Web 2.0, ou seja, de ser um ambiente em que pode ser promovida a construção 

do conhecimento através da interação, cooperação e colaboração entre os sujeitos, será 

possível perceber o grande potencial dessa tecnologia. Validando esse entendimento Kenski 

(2010) pontua que 

 

Interagir com as informações e com as pessoas para aprender é fundamental. Os 

dados encontrados livremente na Internet transformam-se em informações pela 

ótica, pelo interesse e pela necessidade com que o usuário os acessa e os considera. 

Para a transformação das informações em conhecimento é preciso um trabalho 

processual de interação, reflexão, discussão, crítica e ponderações que é mais 

facilmente conduzido quando partilhado com outras pessoas (KENSKI, 2010, p. 

123). 

 

Conceber a internet como meio de interação de pessoas e informações de fato 

auxiliaria a educação a mudar suas práticas tradicionais onde o conhecimento só acontece em 

uma sala de aula, o professor é aquele que domina o conteúdo a ser ministrado e o aluno está 

ali só para aprender. A mudança nesta acepção significaria uma maior possibilidade de formar 

integralmente os sujeitos para atuarem na sociedade em que saber pensar, agir, interagir, 

buscar conhecer e se comunicar são habilidades fundamentais. 

A pesquisa realizada por Ribeiro (2013) demonstra que é possível promover 

ensino e aprendizagem colaborativos e significativos por meio da internet e das redes sociais. 

O autor através de um estudo de caso apresenta uma experiência positiva com um grupo de 

alunos da educação superior. Ele descreve que o primeiro passo para o sucesso na integração 

da tecnologia na educação é um bom planejamento das ações. Dessa forma, inicialmente foi 

criada e alimentada uma página do Facebook com os conteúdos da disciplina, propostas de 
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atividades e questões para suscitar as discussões.  

Posteriormente, o professor passou a mediar o andamento dos processos nesta 

página e estimular os alunos a participarem. Com isso, os alunos começaram a perceber o 

espaço no Facebook como uma extensão da sala de aula. Gradativamente foram aumentados 

as postagens de comentários, dúvidas, vídeos, imagens e estudos que complementavam o 

conteúdo proposto. Segundo constatações de Ribeiro (2013) o ensino e aprendizagem ficaram 

mais dinâmicos e interativos. Percebeu-se uma maior desinibição, pois os alunos participavam 

mais pela rede social do que no espaço físico da sala de aula. 

No Quadro 2 estão apresentadas mais algumas constatações de Ribeiro (2013) 

sobre o uso da internet e das redes sociais na educação. 

 

Quadro 2 - Vantagens identificadas no uso das redes sociais  

 

Pessoais Grupo 

Aumenta as competências sociais, de 

interação e comunicação. 

Possibilita o alcance de conteúdos de maior 

qualidade 

Incentiva o pensamento crítico 
Aumenta a responsabilidade pelo próprio 

aprendizado e do grupo 

Promove o conhecimento de novos assuntos 
Troca de informações e o aprendizado 

colaborativo 

Diminui o medo da critica 

 
O intercâmbio de ideias aumenta o interesse 

Aumenta a interação com o grupo 
Aumenta a satisfação pelo trabalho, e a 

relação social 

Aumenta o valor respeito e solidariedade Aumenta a aproximação entre os usuários 

Fonte: (RIBEIRO, 2013, p.65) 

 

A pesquisa realizada por Araújo (2009) também retrata uma experiência positiva 

do uso da internet na educação por meio do blog. A pesquisadora propõe a um grupo de 

alunos que junto ao andamento de uma disciplina do curso fosse construído um blog. Esse 

espaço auxiliar à construção do conhecimento foi criado pelos próprios alunos para que desde 

o início eles sentissem que participavam ativamente das propostas da disciplina. Criado o blog 

a professora atuava como mediadora e incentivadora das discussões. Os alunos postavam 

textos, imagens, vídeos, comentários e sites sobre os assuntos da disciplina. De acordo com 

Araújo (2009), o uso do blog como ferramenta pedagógica permitiu estabelecer um diálogo e 

interação mais aberto entre alunos e professor, aproximação afetiva, despertar o sentimento de 
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pertencimento e colaboração. 

Assim, percebe-se que através de um trabalho planejado e orientado é possível 

sim extrair resultados significativos da tecnologia para o espaço educacional. O trabalho não é 

simples, mas, com empenho e compromisso dos professores e alunos novas práticas de ensino 

podem melhorar a formação dos sujeitos. 

Os softwares também desempenham um papel importante nas aulas ministradas 

pelos docentes no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. De acordo com 

seus relatos são vários os softwares utilizados, dentre eles simuladores, AutoCAD, Google 

Earth, Corel Draw, Geogebra, Excel, Poly e Power point. 

Nas entrevistas foi recorrente o relato de que o software é extremamente útil e 

eficaz no curso de informática para que o aluno possa visualizar e realizar práticas interativas 

quando as ferramentas concretas não estão disponíveis na escola. 

 

No caso da minha disciplina tem coisas que tem que ser simuladas justamente por 

não ter a infraestrutura física para mostrar tudo para os meninos na prática. É uma 

disciplina que tem muita teoria, mas, a parte prática dela você tem que ter estrutura, 

senão ela fica cem por cento teóricas (D3). 

 

Os softwares de fazer a modelagem que eu trabalho estão disponibilizados no 

laboratório. Por exemplo, nessa disciplina eu consigo simular fazer um diagrama 

que vai realmente demonstrar. Dá para fazer isso no papel?! Dá! Mas, usando a 

ferramenta ela consegue dá uma noção maior, de ser mais fácil mesmo de mexer do 

que se fosse fazer na mão, desmanchando e fazendo de novo. Ali no computador 

você consegue abranger bem mais e simular realmente o que um software pode fazer 

antes de realmente implementar (D2). 

 

Eu uso alguns programas para fazer gráficos como, por exemplo, Corel Draw. É um 

programa excelente de desenhos de curvas e ajuda demais porque ele segue as regras 

matemáticas. Tem outro também que é o Geogebra, você coloca a função e ele 

desenha para você com facilidade tamanha. O Excel eu uso o tempo todo. Tem outro 

aqui que é o Poly, esse é muito bom. Ele pega uma figura espacial e você consegue 

mexer com ela. E tem um software que projeta a calculadora no quadro; ai a gente 

consegue fazer a mesma operação que ele faz na calculadora a gente consegue fazer 

lá (D1). 

 

A partir desses relatos dos docentes foi possível perceber ainda que os softwares 

desempenham o importante papel de facilitar algumas práticas de ensino quando bem 

planejadas. Atividades que antes eram feitas com lápis e papel e que demandariam um tempo 

maior nas aulas hoje é possível a execução com menor tempo e com menos erros por meio de 

softwares específicos. As disciplinas que requerem habilidades com desenhos e traçados 

também são beneficiados por essas ferramentas tecnológicas por realizar uma tarefa em que 

muitos professores e alunos possuem dificuldades para realizar manualmente. 
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Para que de fato a tecnologia seja facilitadora na prática de ensino e aprendizagem 

é necessário que o docente conheça as habilidades e o perfil de seus alunos quanto ao uso das 

ferramentas que serão necessárias para que não ocorra um efeito contrário. Ou seja, em vez de 

facilitar dificulte a compreensão dos conhecimentos. É importante ainda que o docente tenha 

a consciência que também é seu papel promover a familiarização dos alunos com as 

tecnologias caso perceba que não possuem conhecimento sobre elas. 

Alguns softwares possibilitam ainda maior interação entre o professor e o aluno, 

como é o caso do que projeta a calculadora. O fazer junto com o aluno traz resultados bem 

mais significativos para o ensino oportunizado pelo docente. 

A possibilidade que alguns softwares trazem para o ensino de simular a realidade 

que o aluno vivenciará no seu meio social é outro ponto positivo que os docentes relatam que 

essa tecnologia proporciona. Quando o aluno manipula um software relacionado ao conteúdo 

estudado, nele são estimuladas habilidades como tomada de decisões, resolução de problemas 

e raciocínio crítico, que favorecem redescobertas e construção de novos conhecimentos. Neste 

sentido, o docente D2 afirma que no IFNMG – Campus Pirapora “existem softwares gratuitos 

para os alunos utilizarem e isso é muito bom por poder fazer realmente a prática” do conteúdo 

ministrado. 

O estudo “O uso de softwares como ferramenta de ensino-aprendizagem na 

educação do ensino médio/técnico no Instituto Federal de Minas Geral” desenvolvido por 

Toledo (2015) corrobora com esses entendimentos e aponta que o uso do software acarretou 

“avanços pedagógicos para os alunos, atuando como ferramentas capazes de proporcionar 

sucessos significativos na educação e se revelando como um estímulo ao desenvolvimento do 

aluno, com uma aprendizagem sólida, significativa e mais colaborativa” (TOLEDO, 2015, p. 

77). 

Outra experiência positiva com o uso de softwares no ensino e aprendizagem é 

apresentada por Pimenta (2015) em que foram analisados dois grupos de alunos. Um grupo A 

que não fez o uso do software Libre Office e um grupo B que fez o uso na construção de 

poemas. A autora constatou que o grupo B demonstrou maior interesse e motivação quanto à 

atividade proposta e houve maior interação entre aluno e professor. Enquanto, o grupo A 

necessitou de mais estímulos por parte do professor para concluir o trabalho. Assim, Pimenta 

(2015) afirma que o uso do software Libre Office proporcionou um impacto dinâmico as aulas 

e facilitou suas práticas em sala de aula. 

A lousa digital é uma ferramenta que vários docentes informaram ter 
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conhecimento de sua existência no patrimônio da escola, mas, não houve nenhum relato de 

utilização. O que eles afirmam é que “tem a lousa digital que eu não sei como ligar” (D8); “é 

algo que poderia criar um diferencial dentro das aulas e não fica restrito a uma disciplina só. 

Pode ser aplicado em todos, na história, na geografia, na matemática, sociologia, filosofia, 

todas as disciplinas do ensino médio eles podem ter um avanço com essa ferramenta da lousa 

digital” (D6); e ainda que tem “lousa digital mas, o uso é meio restrito e não pensei como 

utilizaria dentro da disciplina. Mas, ela é uma ferramenta interessante” (D3).  

Para o pedagogo P2 o não uso da lousa digital ocorre porque “os nossos docentes 

não têm o conhecimento e a capacitação quanto ao potencial tecnológico e pedagógico 

oferecido”. Essa percepção do pedagogo P2 não seria um argumento razoável para justificar 

que uma ferramenta, como a lousa digital, tão rica em funcionalidades seja deixada de lado. 

Se o motivo para não utilização do equipamento é falta de conhecimento e capacitação então, 

cabe a gestão pedagógica proporcionar os meios para que ela aconteça. O que não é aceitável 

é que o investimento público em uma tecnologia que pode trazer ganhos para a aprendizagem 

do aluno não seja utilizada. 

Neste cenário, é perceptível tanto nos relatos dos professores como do pedagogo 

que a falta de conhecimento sobre a lousa digital causa um desinteresse quanto sua utilização. 

Assim, cabe a instituição escolar proporcionar um momento de reflexão sobre essa ferramenta 

que possuem, mostrando ao professor o que ela é capaz de fazer e como ela pode ser utilizada 

nas disciplinas.  

A partir do momento que o docente compreender que através da lousa digital é 

possível exibir conteúdos fixos e móveis, sons, imagens, simular situações, interagir com o 

aluno e dinamizar as aulas o interesse em relação a esse instrumento pode ser aflorado. O 

importante é propiciar meios para que o docente conheça as potencialidades que ela 

representa quando bem empregada. 

O smartphone é outra tecnologia que os docentes inseriram no espaço da sala de 

aula. Eles perceberam que os alunos da sociedade contemporânea estão a todo o momento 

com seu smartphone em mãos e conectados ao mundo através deles. E como é uma 

ferramenta que traz muita dispersão nos alunos em sala de aula os docentes sentiram a 

necessidade de usá-la a seu favor em vez de travar uma disputa pela atenção dos alunos. 

Assim, promovem momentos como pesquisas no smartphone, interação sobre o conteúdo e 

assuntos da atualidade, troca de arquivos e informações e usam aplicativos educativos. 

Essa realidade pode ser constatada nos seguintes relatos dos docentes: “nós temos 
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os grupos de whatsaap que a gente consegue mandar a informação para o aluno de forma 

muito rápida porque eles estão conectados o tempo inteiro” (D2); “pensando na tecnologia 

whatsaap faz parte e diariamente a gente trabalha conteúdos e conceitos” (D7); “faço o uso de 

whatsaap para discussões e envio de documentos” (D8); “hoje, todas as disciplinas que a 

gente vê por ai o pessoal já utilizando o whatsaap para mandar os horários de aula, para 

mandar as atividades que tem que ser feitas pelos alunos e tirar dúvidas” (D6). 

Através desses relatos dos docentes depreende-se que o uso do smartphone está 

concentrado no uso do aplicativo de troca de mensagens, imagens, vídeos e sons conhecido 

como whatsaap. A associação da internet com o smartphone permite o acesso à interatividade 

com o mundo dentro da sala de aula e possibilita ampliar as discussões sobre os conteúdos. 

Com isso abre caminho para uma maior participação do aluno na construção do conhecimento 

e retira do professor a personificação de detentor de todo saber. Nesta interação com a 

tecnologia a aprendizagem se faz em uma construção coletiva. 

O pedagogo P1 ressalta que os alunos costumam relatar que 

 

Os professores utilizam o envio e atividades pelo whatsaap. E a gente percebe em 

alguns momentos que existem alguns alunos que encaram isso de maneira positive e 

existem os alunos que também reclamam. Porque alguns deles já chegaram a dizer 

que ele não tem obrigação de ter whatsaap. Então, a gente percebe que ainda existe 

como na sociedade de um modo geral e, a escola reflete a sociedade em que 

vivemos, existem pessoas que não estão tão abertas a tecnologia mesmo estando em 

uma instituição totalmente voltada a isso (P1). 

 

A informação fornecida pelo pedagogo P1 reforça a necessidade de que a 

integração da tecnologia ao espaço escolar precisa de um trabalho conjunto e da disposição de 

todos em promover e receber as mudanças. A resistência de qualquer um dos sujeitos 

envolvidos no processo representa um entrave para que as ferramentas tecnológicas auxiliem 

a formação dos indivíduos.  

Essa percepção é confirmada por Kenski (2010, p. 27) ao afirmar que a tecnologia 

traz transformações na sociedade que “refletem-se sobre as tradicionais formas de pensar e 

fazer educação. Abrir-se para novas educações – resultantes de mudanças estruturais nas 

formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é um desafio a ser 

assumido por toda a sociedade”.  

Enfim, por intermédio das informações coletadas pelos instrumentos aplicados 

constata-se que a inserção das ferramentas tecnológicas no currículo do 3º ano do curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio é uma realidade, mesmo que de forma 
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amadora, intuitiva, explorando pouco o potencial da tecnologia utilizada e se prendendo ao 

uso repetitivo das mesmas ferramentas. Pode-se inferir que essa conjuntura é um dos reflexos 

da falta de investimento na formação docente em práticas em que a tecnologia como 

mediadora do processo de construção do conhecimento e formação humana, política, social, 

econômica e tecnológica dos sujeitos podem trazer benefícios para sociedade como um todo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que já foi apresentado anteriormente, este trabalho teve como 

objetivo geral identificar se no Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio, do IFNMG 

as tecnologias são apresentadas e tratadas no currículo. Para conduzir o desenvolvimento do 

estudo foram definidos os seguintes objetivos específicos: verificar se as tecnologias estão 

inseridas no projeto pedagógico do curso; analisar se as disciplinas do curso demandam a 

utilização das tecnologias em seu desenvolvimento; perceber como o docente insere as 

tecnologias em suas práticas pedagógicas; compreender como acontece a ação pedagógica em 

torno do currículo e as tecnologias; comparar os resultados da pesquisa com estudos 

semelhantes realizados em outras instituições de ensino. 

Na busca por respostas para as questões elencadas foram realizadas análises em 

documentos legais e realizado entrevistas/questionários com os alunos, docentes e pedagogos 

envolvidos com as práticas pedagógicas referentes ao curso pesquisado. 

A análise dos dados coletados revelou que os documentos legais que embasam o 

desenvolvimento do curso pautam-se em concepções conscientes de integração da tecnologia 

ao espaço escolar. O regimento, regulamento, projeto e planos de ensino do curso apontam 

para necessidade da escolar preparar o aluno para atuar na sociedade tecnológica. No entanto, 

não propõem metodologias de como a tecnologia pode ser inserida em cada disciplina. Com 

isso, deixa espaço para que práticas inapropriadas ocorram e atrapalhe os processos de ensino 

e aprendizagem. 

Os docentes também compreendem o importante papel da tecnologia no contexto 

escolar e na construção do conhecimento junto aos alunos. Todos relatam que a inserção da 

tecnologia em suas práticas quando realizadas de maneira planejada trazem bons resultados. 

Nas falas dos docentes também foi possível inferir que neste contexto de sociedade 

tecnológica ele assume o desafio de compreender não só o conteúdo a ser ministrado, mas 

também as potencialidades e funcionalidades de cada tecnologia. O professor passa a ter a 

importante função de mediar a inserção da tecnologia no processo de construção de 

conhecimento. 

Inserir a tecnologia na educação não é uma tarefa simples e os professores 

reconhecem essa realidade. Eles pontuam que para obter bons resultados com o uso das 

tecnologias é necessário dedicar um tempo maior para planejamento das aulas e estudos 

quanto ao uso adequado do instrumento tecnológico de acordo com o conteúdo que será 
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ministrado. Uma vez que, compreendem que inserir a tecnologia de qualquer forma em nada 

melhora o ensino e aprendizagem. 

Apesar do IFNMG – Campus Pirapora disponibilizar vários recursos tecnológicos 

é unânime na fala dos professores relatos quanto ao uso do data show.  Eles utilizam essa 

ferramenta para apresentar imagens, vídeos, esquemas, conteúdos da internet e softwares. 

Assim, conclui-se que o uso da tecnologia em sala de aula é feita de forma restrita em uma 

ferramenta. Os docentes ainda não utilizam a tecnologia em sua potencialidade máxima de 

interação entre conhecimento, aluno e o mundo que o cerca. Essa fragilidade no uso da 

tecnologia pode ser pela falta de compreensão sobre as funcionalidades e métodos de 

utilização das mesmas.  Neste contexto, torna-se fundamental os processos de capacitação 

docente. 

As capacitações voltadas para uso da tecnologia foi uma questão muito pontuada 

pelos professores. Eles sentem a necessidade de que elas sejam oferecidas pelo IFNMG – 

Campus Pirapora e que ocorram com periodicidade. Assim, reduzem as chances dos docentes 

realizarem práticas baseadas em achismos. Para tanto, é fundamental que a instituição escolar 

invista em capacitações docentes quanto ao uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Outro ponto interessante é que os docentes, além de utilizarem a tecnologia dentro 

da sala de aula, eles também fazem uso para estudar, planejar as aulas, buscar materiais 

didáticos, incrementar as aulas e atualizar seu conhecimento com capacitações on-line. 

Quanto aos alunos a percepção deles quanto ao uso da tecnologia em sala de aula 

é que ela ajuda bastante na compreensão e construção do conhecimento. Eles afirmam que a 

tecnologia ajuda a ter uma maior aproximação e contato com o professor mesmo quando estão 

fora da sala de aula. No entanto, houve alguns poucos relatos de alunos que rejeitam o uso de 

algumas ferramentas por não ter acesso a elas em casa. Os alunos lembram ainda que a 

maioria dos docentes fica presa ao uso do data show para ministrar todas as aulas, o que torna 

o ensino cansativo e monótono. 

A equipe pedagógica também utiliza a tecnologia para facilitar suas ações em 

torno do ensino e aprendizagem desenvolvidos no curso pesquisado. Eles relatam que através 

de ferramentas como email, whatsaap, redes sociais, computador, internet e softwares 

acadêmicos o acompanhamento pedagógico e as intervenções foram facilitadas. Uma vez que, 

o acesso as informações foi ampliado para espaços virtuais. Nesta nova realidade vivenciada é 

possível buscar informações sobre a vida escolar do aluno e as práticas de ensino do docente 
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de maneira bem mais rápida. 

Diante dos relatos apresentados infere-se que os primeiros passos foram dados 

pelo IFNMG – Campus Pirapora na integração das tecnologias no desenrolar do currículo do 

Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio. Percebe-se que cada um dos sujeitos que 

desenvolvem uma função na formação do aluno utiliza-se de ferramentas tecnológicas para 

facilitar e potencializar a construção do conhecimento mesmo que, de forma tímida e limitada. 

Todo o percurso traçado pelo currículo do curso é permeado pela tecnologia. 

No entanto, patamares maiores precisam ser alcançados para que a cada dia a 

inserção da tecnologia se faça da melhor forma possível e seja compreendida não como 

simples instrumentos, mas, principalmente, como um meio de conectar o conhecimento da 

sala de aula ao mundo. 

Em suma, concluiu-se que os profissionais e alunos do Curso de Informática, 

integrado ao Ensino Médio do IFNMG – Campus Pirapora, passam por uma fase de transição 

em que concebem que cada tecnologia possui um potencial pedagógico que quando bem 

articulado com as práticas de ensino permite ampliar os olhares sobre o conhecimento 

discutido. No entanto, ainda há a necessidade de ser dado um importante passo que é quanto 

às mudanças metodológicas que precisam ocorrer para que a inserção da tecnologia de fato 

favoreça a construção de um conhecimento significativo e uma formação integral do homem. 

Para tanto, investir na capacitação dos profissionais da educação é essencial para 

que as práticas tradicionais sejam transformadas com o auxílio da tecnologia. Lembrando que, 

as posturas dos alunos frente aos processos de ensino e aprendizagem também precisam ser 

transformadas. Além de profissionais capacitados são necessários alunos dispostos a construir 

ativamente o conhecimento. Assim, será possível caminhar rumo a uma educação profissional 

coerente com as demandas da sociedade tecnológica. 

Neste sentido, na busca por melhorias no ensino e aprendizagem a pesquisa 

contribuiu para conhecer de forma mais clara como as tecnologias se apresentam no currículo 

do Curso de Informática, integrado ao Ensino Médio e permitirá que a pesquisadora, e 

também pedagoga na instituição pesquisada, possa juntamente com os demais sujeitos 

envolvidos no processo traçar caminhos para melhorar as práticas pedagógicas. 

Um primeiro projeto já pode ser vislumbrado que é quanto a organização de 

oficinas de capacitações para os docentes sobre metodologias de ensino que envolve o uso de 

tecnologias para que possam realizar um trabalho mais consciente e menos intuitivo. Investir 

em motivar os docentes e alunos a não acomodarem e serem sempre melhores é um dos 
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papeis fundamentais da equipe pedagógica. 

Além das contribuições para o IFNMG – Campus Pirapora, a pesquisa suscitou 

novas inquietações para trabalhos futuros relacionadas às práticas de ensino e aprendizagem 

em torno do currículo integrado. Durante o desenrolar do estudo foi constante esse assunto 

nas entrevistas com os docentes e pedagogos. Principalmente, quanto a prática do currículo 

integrado. Uma vez que, a teoria é muito bem estruturada. Dessa forma, qual seria o caminho 

para de fato promover um currículo integrado? Como colocar o currículo integrado em 

prática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR JÚNIOR, Arnaldo Cunha de. A educação profissional e o currículo integrado no 

ensino médio do IFMA: avaliação, percepções e desafios. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal do Maranhão. São Luiz – MA, 2012. Disponível em: 

http://www.pgcult.ufma.br/wp-

content/uploads/2017/01/A_EDUCACAO_PROFISSIONAL_CURRICULO_INTEGRADO.

pdf. Acesso em: 26 de jun. 2017. 

 

ALBA, Carmen. Uma educação sem barreiras tecnológicas: TIC e educação inclusiva. In: 

SANCHO, Juana María. et. al. Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

 

ALMEIDA, Fernando José de. Computador, escola e vida: aprendizagem e tecnologias 

dirigidas ao conhecimento. São Paulo: Cubzac, 2007. 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Biancocini de. Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes 

ou divergentes? São Paulo: Paulus, 2011. 

 

ALONSO, Myrtes. Mudança Educacional: Transformações necessárias na Escola e na 

formação dos Educadores. In: Fazenda, I. C. et al. Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias 

formando professores. Campo Grande: UFMS, 1999. 

 

ANTONIO, José Carlos. Uso pedagógico do Datashow. Professor Digital, SBO, 06 abril 

2011. Disponível em: <https://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-

do-datashow/>. Acesso em: 17 de jul. de 2017. 

 

APOLLINÁRIO, Fábio. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. 2. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. 

 

ARAÚJO, Michele Menghetti Ugulino de. Potencialidades do uso do blog em educação. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas. Programa de pós Graduação em Educação. Natal – RN, 2009. Disponível 

em: ftp://fttp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/MicheleCMUA.pdf Acesso em: 13 de set. 2017. 

 

BARATA, Mário. Manuscrito inédito de Lebreton sobre o estabelecimento de uma dupla 

escola de artes no Rio de Janeiro, em 1816. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Rio de Janeiro, n. 14, 1959, p. 283-307. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 

 

BATISTA. Eraldo Leme; MULLER. Meire Terezinha (Org.). A Educação profissional no 

Brasil: história, desafios e perspectivas para o século XXI. Campinas, SP: Editora Alínea, 

2013. 

 

BEHRENS, Marilda Aparecida. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma 

emergente. In: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso. Novas Tecnologias e 

Mediação Pedagógica. 6ª ed. Campinas-São Paulo: Papirus, 2006. 

 

https://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/
https://professordigital.wordpress.com/2011/04/06/uso-pedagogico-do-datashow/


94 

 

 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: um enfoque gerencial. 2. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil – Fixa Leis Constitucionais, 10 Nov. 

1937a.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 06 abr. 

2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 1.606. Créa uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministerio 

dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, 29 de dez. 1906. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1606-29-dezembro-1906-

582057-publicacaooriginal-104760-pl.html>. Acesso em: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 13.064. Dá novo regulamento ás Escolas de Aprendizes Artífices, 12 de 

Jun. 1918b. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-

13064-12-junho-1918-499074-norma-pe.html>. Acesso em: 06 dez. 2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o parágrafo 2º do art. 36 e 

os art. 39 a 42 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 abr. 1997. p. 7.760. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.154 - Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá 

outras providências, 23 de Jul. de 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm>. Acesso: 06 

abr. 2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.566. Créa nas capitaes dos Estados das Escolas de Aprendizes 

Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito, 23 de set. 1909. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf>. Acesso em: 06 abr. 

2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 9.070. Dá novo regulamento ás escolas de aprendizes artífices, 25 out. 

1911. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9070-

25-outubro-1911-525591-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 22 dez. 2016. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 4.244 - Lei orgânica do ensino secundário, 09 de Abr. 1942b. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-

abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 11.892 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 

providências. Brasília: 29 de Dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso: 06 abr. 

2016. 

 

BRASIL. Lei nº 3.454. Fixa a Despeza Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para 

o exercicio de 1918, 06 jan. 1918a. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3454-6-janeiro-1918-571960-

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-13064-12-junho-1918-499074-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-13064-12-junho-1918-499074-norma-pe.html
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9070-25-outubro-1911-525591-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9070-25-outubro-1911-525591-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3454-6-janeiro-1918-571960-publicacaooriginal-95095-pl.html


95 

 

 

publicacaooriginal-95095-pl.html>. Acesso em: 22 dez. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 3.552 - Dispõe sobre nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras 

providências, 16 de fev. 1959. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3552.htm>. Acesso em: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 378 - Dá nova, organização ao Ministério da Educação e Saúde Publica, 13 

de Jan. 1937b. Disponível em: 

<http://linker.lexml.gov.br/linker/processa?urn=urn:lex:br:federal:lei:1937-01-

13;378&url=http%3A%2F%2Flegis.senado.gov.br%2Flegislacao%2FListaPublicacoes.action

%3Fid%3D102716%26tipoDocumento%3DLEI%26tipoTexto%3DPUB&exec>. Acesso em: 

06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 4.024 - Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 20 de dez. 1961. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-

1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 08 fev. 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 5.692 - Fixam Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras 

providências, 11 de Ago. 1971. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692impressao.htm>. Acesso: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 6.545 - Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de 

Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros Federais de Educação 

Tecnológica e dá outras providências, 30 de Jun. 1978. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6545.htm>. Acesso: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 8.948 - Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica e dá outras providências, 08 de Dez. 1994. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8948.htm>. Acesso: 06 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 20 de Dez. 

1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso: 06 abr. 

2016. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Consolidação dos dispositivos 

concernentes às Escolas de Aprendizes Ártífices. Campos, SP: Artes Graphicas, 1927. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 16. Trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília: MEC, 1999. 

 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Terceiro e quarto ciclos: apresentação dos 

Temas Transversais. Brasília, MEC/SEF, 436 p., 1998a. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf> Acesso em: 12 out. 2016. 

 

BRASIL. Resolução CEB nº 3. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Brasília: 1998b. 

 

BRASIL. Resolução nº 466/2012. Estabelece que normas para pesquisa envolvendo seres 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3454-6-janeiro-1918-571960-publicacaooriginal-95095-pl.html
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf


96 

 

 

humanos. Ministério da Saúde: Brasília, 2012. 

 

BRAZ, Ana Ângela Araújo. Desafios no currículo do ensino médio integrado à educação 

profissional na Escola Estadual de Educação Profissional Rodrigues Braz. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora – MG, 2014. Disponível em: 

http://www.mestrado.caedufjf.net/wp-content/uploads/2014/12/Disserta%C3%A7%C3%A3o-

ANA-%C3%82NGELA.pdf. Acesso em: 26 de jun. 2017. 

 

CARNEIRO, Ulysses Tavares. Politecnia no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense – Campus Sombrio. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. Seropédica – RJ, 2010. Disponível em: 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgea/files/2015/08/Ulysses-Tavares-Carneiro.pdf. Acesso 

em: 26 de jun. 2017. 

 

CHIAPINNI, Ligia. A reinvenção da catedral. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e 

de identidade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). 

Ensino Médio Integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

COLL, César; MONEREO, CARLES. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar 

com as tecnologias da informação e comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

COSTA, Ivanilson. Novas tecnologias e aprendizagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 

2014. 

 

DIAS, Rosilãna Aparecida. Tecnologias digitais e currículo: possibilidades na era da 

ubiquidade. Revista de Educação do COGEIME. Ano 19. n. 36 – jan/jun. 2010. 

 

FAGIANI, Cilson César. PREVITALI, Fabiane Santana. LUCENA, Carlos. FRANÇA, 

Robson Luiz de. Trabalho e Educação Profissional no Brasil: formação humana ou para o 

mercado? In: BATISTA. Eraldo Leme; MULLER. Meire Terezinha (Org.). A Educação 

profissional no Brasil: história, desafios e perspectivas para o século XXI. Campinas, SP: 

Editora Alínea, 2013. 

 

FANTIN, Mônica. Mídia-educação: conceitos, experiências, diálogos Brasil-Itália. 

Florianópolis: Cidade Futura, 2006. 

 

FERNANDES, Jarina Rodrigues. A integração das tecnologias da informação e 

comunicação ao currículo no PROEJA. São Paulo: PUC-São Paulo, 2012. Tese 

(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

FONSECA, Celso Suckow da. História do ensino industrial no Brasil. Rio de Janeiro: 

SENAI/DN/DPEA, 5. v. 1986. 

 

FONSECA, Sônia Maria. O “Ensino Profissional” no Brasil Colônia: a propósito de três 

planos de estudos e ensino – Nóbrega, Pombal e Lebreton. In: BATISTA. Eraldo Leme; 

MULLER. Meire Terezinha (Org.). A Educação profissional no Brasil: história, desafios e 



97 

 

 

perspectivas para o século XXI. Campinas, SP: Editora Alínea, 2013. 

 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Coleção 

Educação e comunicação. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A relação da educação profissional e tecnológica com a 

universalização da educação básica. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Educação profissional e 

tecnológica no Brasil contemporânea: desafios, tensões e possibilidades; Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino 

médio. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino 

Médio Integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

GALLINDO, Jussara. Formação para o Trabalho e Profissionalização no Brasil: da 

assistência à educação formal. In: BATISTA. Eraldo Leme; MULLER. Meire Terezinha 

(Org.). A Educação profissional no Brasil: história, desafios e perspectivas para o século XXI. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2013. 

 

GARCIA, Sandra R.O. O fio da história: a gênese da formação profissional no Brasil. 

Congresso de Pesquisa em Educação. Caxambu, 2001. Disponível em 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt_09_02.pdf. Acesso em 05 dez. 2016. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GIL, Antônio Carlos. Metodologia do ensino superior. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GOMES, Hélica Silva Carmo. Os Modos de Organização e Produção do Trabalho e a 

Educação Profissional no Brasil: uma história de dualismo e racionalidade técnica. In:  

GRAMSCI, Antonio. La alternativa pedagógica. Barcelona: Editorial Fontamara, 1981. 

 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1982. 

 

GUIMARÃES, Gerson Maciel. O Ensino Tecnológico no Brasil: percurso histórico e 

discurso. Maceió: UFAL – Alagoas. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Educação Brasileira, Maceió-AL, 2010. 

 

HAETINGER, Max G. O universo criativo da criança na educação: coleção criar. Vol.3. 

Rio Grande do Sul, 2005. 

 

HERNÁNDEZ, Fernando. Por que dizemos que somos a favor da educação, se optamos 

por um caminho que deseduca e exclui? In: SANCHO, Juana María. et. al. Tecnologias para 

transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG). 

Plano de Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Pirapora – MG, 



98 

 

 

2014. Disponível em http://www.ifnmg.edu.br/cursos-pir/tecnicos/36-

portal/pirapora/pirapora-cursos/11657-tecnico-informatica. Acesso em: 08 abr. 2017. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG). 

Regimento Geral do IFNMG. Montes Claros - MG, 2013a. Disponível em 

http://www.ifnmg. edu.br/documentosinstitucionais/regulamentos. Acesso em: 08 abr. 2017. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG). 

Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto 

Federal do Norte De Minas Gerais. Montes Claros - MG, 2013b. Disponível em 

http://www.ifnmg. edu.br/documentosinstitucionais/regulamentos. Acesso em: 08 abr. 2017. 

 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2014. 

 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 8. Ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2010. 

 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem 

top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006. 

 

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 

Alternativa, 2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

MACHADO, Lucília. Ensino médio e técnico com currículos integrados: propostas de 

ação didática para uma relação não fantasiosa. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Educação 

profissional e tecnológica no Brasil contemporânea: desafios, tensões e possibilidades; Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

 

MALHEIROS, Agostinho Marques Perdigão. Escravidão no Brasil. Rio de Janeiro: Nacional 

1866. 

 

MANFREDI, Sílvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MARQUES, Helena Margarida Matos. Competências dos professores e a integração das 

TIC na prática pedagógica nas Ciências Sociais e Humanas (2º e 3º CEB). Dissertação 

(Mestrado). Universidade de Lisboa – Portugal, 2012. Acesso em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8286/1/ulfpie043282_tm.pdf Disponível em:  15 de 

set. 2017. 

 

MATTAR, João. Aprendizagem em ambientes virtuais: teorias, conectivismo e MOOCs. 

Teccogs, São Paulo, n. 7, 156 p, jan.-jun, 2013b. Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/2-

http://www.ifnmg.edu.br/cursos-pir/tecnicos/36-portal/pirapora/pirapora-cursos/11657-tecnico-informatica
http://www.ifnmg.edu.br/cursos-pir/tecnicos/36-portal/pirapora/pirapora-cursos/11657-tecnico-informatica
http://www.ifnmg/
http://www.ifnmg/
http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/2-aprendizagem_em_ambientes_virtuais-joao_mattar.pdf


99 

 

 

aprendizagem_em_ambientes_virtuais-joao_mattar.pdf >. Acesso em: 21 abr. 2017. 

 

MATTAR, João. Web 2.0 e redes sociais na educação. São Paulo: Artesanato Educacional, 

2013a. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 

1986. 

 

MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 4. ed. 

Campinas, São Paulo: Papirus. 2009. 

 

MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 10. ed. Campinas, São 

Paulo: Papirus. 2006. 

 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu. Sociologia e teoria crítica do 

currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antônio Flávio; TADEU, Tomaz (Orgs.). 

Currículo, cultura e sociedade. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

MOURA, Dante Henrique. Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao 

Ensino Médio: documento base. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2007. 

 

MOURA, Dante Henrique. Ensino médio e educação profissional: dualidade histórica e 

possibilidades de integração. In: MOLL, Jaqueline (Org). Educação profissional e tecnológica 

no Brasil contemporânea: desafios, tensões e possibilidades, Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

MULLER, Meire Terezinha. A Educação Profissionalizante no Brasil e no SENAI: a 

formação para o trabalho. In: BATISTA. Eraldo Leme; MULLER. Meire Terezinha (Org.). A 

Educação profissional no Brasil: história, desafios e perspectivas para o século XXI. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2013. 

 

MUZI, Adilson Cláudio. Na sala de aula com as tecnologias da informação e 

comunicação: percepções e vivências docentes. Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba – PR, 2014. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/junho2016/ed_profissional_dissertacoe

s/dissertacao_adilson_carlos_muzi.pdf. Acesso em: 03 de jul. 2017. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e 

teses. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

OLIVEIRA, Ramon de. A Reforma da Educação Profissional nos Anos 90. In: BATISTA. 

Eraldo Leme; MULLER. Meire Terezinha (Org.). A Educação profissional no Brasil: história, 

desafios e perspectivas para o século XXI. Campinas, SP: Editora Alínea, 2013. 

 

ORTIGARA, Claudino; GANZELI. Pedro. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia: permanências e mudanças. In: BATISTA. Eraldo Leme; MULLER. Meire 

Terezinha (Org.). A Educação profissional no Brasil: história, desafios e perspectivas para o  

http://www.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/2-aprendizagem_em_ambientes_virtuais-joao_mattar.pdf


100 

 

 

século XXI. Campinas, SP: Editora Alínea, 2013. 

 

PACHECO, Eliezer. Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e 

tecnológica. São Paulo: Moderna, 2011. 

 

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

 

PIMENTA, Elaine Luzia Lourenço. O uso das tecnologias de informação e comunicação 

no ensino de e Língua Portuguesa na Cidade de Anápolis, Goiás – Anápolis: Dissertação 

(Mestrado) – Programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente – 

Centro Universitário de Anápolis – Uni Evangélica, 2015. Disponível em: 

http://www.unievangelica.edu.br/files/images/ELAINE%20%20PIMENTA.pdf Acesso em: 14 

de set. 2017. 

 

RAMOS, Alícia Felisbino. Educação, trabalho e formação do trabalhador de nível 

técnico: políticas públicas sobre educação profissional em Uberlândia – MG. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Uberlândia, 2010b. 

 

RAMOS, Marise. Ensino médio integrado: ciência, trabalho e cultura na relação entre 

educação profissional e educação básica. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Educação profissional 

e tecnológica no Brasil contemporânea: desafios, tensões e possibilidades; Porto Alegre: 

Artmed, 2010a. 

 

RAMOS, Marise. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino Médio 

Integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

RIBEIRO, Maria Luísa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 18. 

ed. rev. Ampl. Campinas: Autores associados, 2003. 

 

RIBEIRO, Mauro Rodrigues. Redes Sociais: Possibilidade de Práticas Educativas na 

Educação Superior. Dissertação (Mestrado). Centro Universitário Salesiano de São Paulo – 

Americana. 2013. Disponível em: http://unisal.br/wp-

content/uploads/2015/09/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Mauro-Rodrigues-Ribeiro.pdf Acesso 

em: 15 de set. 2017. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação No Brasil. 12. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1990. 

 

SACRISTÁN, José Gimeno. Currículo: Uma Reflexão Sobre a Prática. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

 

SANCHO, Juan María. De tecnologias da informação e comunicação a recursos 

educativos. In: SANCHO, Juan María. et al. Tecnologias para transformar a educação. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

http://unisal.br/wp-content/uploads/2015/09/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Mauro-Rodrigues-Ribeiro.pdf
http://unisal.br/wp-content/uploads/2015/09/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Mauro-Rodrigues-Ribeiro.pdf


101 

 

 

 

SANCHO, Juan Maria. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

SANT’ANNA, Sabrina Marques Parracho; BOSISIO, Rafael de Almeida Daltro. Inovações 

tecnológicas e transferências tecnocientíficas: A experiência do Império Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Centro de História e Documentação Diplomática, 2010. 

 

SANTOS, Domingas Cantanhede dos. Tecnologias da Informação e Comunicação na 

prática pedagógica docente. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ensino, Centro 

Universitário UNIVATES, Lajeado - RS, jan. 2016. Disponível em: 

https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1047/1/2016DomingasCantanhededosSantos.pd

f. Acesso em: 03 de jul. 2017. 

 

SANTOS, Edméa Oliveira dos. O currículo em rede e o ciberespaço como desafio para a 

EAD. In: ALVES, Lynn; NOVA, Cristiane. Educação a distância: uma nova concepção de 

aprendizado e interatividade. São Paulo: Futura, 2003. 

 

SANTOS, Jailson Alves dos. A trajetória da educação profissional. In: LOPES, Eliana 

Marta Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes, VEIGA, Cynthia Greive. (Orgs.). 500 anos 

de educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

 

SANTOS, Lucíola. A construção do currículo: seleção do conhecimento escolar. Salto para 

o futuro. Currículo: conhecimento e cultura. Ano XIX, nº 1, Abr. 2009. 

 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2013. 

 

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da politecnia: trabalho, educação e saúde. Revista 

da EPSJV/Fiocruz. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003, n.1, pp. 131-152. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 

SIEMENS, G. MOOCs are really a platform. Elearnspace, July 25, 2012. 

 

SILVA, Eli Lopes da. Webquest como prática pedagógica: pesquisa-ação em um curso de 

graduação no Senai Florianópolis. In: Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul – 

ANPED SUL, 2010, Londrina. Anais. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2010. 

 

SILVA. Tomás Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias de currículo. 2. 

ed. 5ª reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

 

TOLEDO, Bruno de Souza. O uso de softwares como ferramenta de ensino-aprendizagem 

na educação do ensino médio/técnico no Instituto Federal de Minas Gerais. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Ciências Empresariais – FACE, Belo Horizonte-MG, set. 2015. 

Disponível em http://www.fumec.br/revistas/sigc/article/view/3163/1891. Acesso em 19 de 

jul. de 2017. 

 

VALENTE, José Armando (org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: 

UNICAMP/NIED, 1999. 



102 

 

 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola, currículo e ensino. In: VEIGA, Ilma Passos 

Alencastro; CARDOSO, Maria Helena Fernandes. (Org.) Escola Fundamental: currículo e 

ensino. Campinas – SP: Papirus, 1995. 

 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. Ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA 

 

DOCENTES DO IFNMG - CAMPUS PIRAPORA 

 

Informações Gerais 

 
Graduação:___________________________ 

 

( ) Pós-Graduação Lato Sensu em______________________ 

( ) Mestrado em_________________________ 

( ) Doutorado em________________________ 

(  ) Pós-Doutorado em ____________________  

 
Tempo de atuação como docente no curso técnico de informática integrado ao ensino médio?  

 
Disciplinas que ministra ou já ministrou no curso técnico de informática integrado ao ensino 

médio? 

 

Perguntas 

 

Pergunta 1: Você conhece o currículo e o projeto do curso em que atua? Em caso afirmativo, 

acredita que são adequados para sua prática de ensino? 

 

Pergunta 2: A instituição em que você atua promove momentos de formação para utilização 

das tecnologias? Em caso afirmativo de que forma? 

 

Pergunta 3: Na instituição em que você atua quais tecnologias estão disponíveis para o 

trabalho docente? 

 

Pergunta 4: Na(s) disciplina(as) que você ministra as tecnologias auxiliam positivamente no 

processo de ensino e aprendizagem? Por quê? Em caso afirmativo, de que forma? 

 

Pergunta 5: Qual sua percepção sobre as tecnologias? Elas fazem parte de suas práticas dentro 

e fora de sala de aula? De que forma? 

 

Pergunta 6: Ao utilizar as tecnologias você percebe que o ensino e aprendizagem dos alunos é 

potencializado/facilitado? 

 

Pergunta 7: Ao utilizar as tecnologias você percebe se as aulas tronam-se mais dinâmicas e se 

os alunos demonstram maior interesse pelo conteúdo ministrado? 

 

Pergunta 8: Como você avalia a contribuição de suas aulas para a formação de um cidadão 

capaz de atuar na sociedade tecnológica? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO 

 

ALUNOS DO IFNMG - CAMPUS PIRAPORA 

 

Informações Gerais 

 

Série: _______ Idade: _______  

 

Perguntas: 

 

1. Quais as tecnologias digitais utilizadas no ensino pelos docentes? 

 

(     ) Vídeos 

(     ) Jogos Educacionais 

(     ) Aplicativos 

(     ) Slides 

(     ) Software on-line para questionários/atividades/avaliações 

(     ) Computador 

(     ) Data-show 

(     ) Televisão 

(     ) DVD 

(     ) Celular 

(     ) Blogs 

(     ) Fóruns 

(     ) Lousa Digital 

(     ) E-mail 

(     ) Outros _________________________________________________________________ 

 

 

2. Com que frequência essas tecnologias digitais são utilizadas? 

 

Vídeos  (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Jogos Educacionais (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Aplicativos (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Programas para 

apresentações de Slides 

(   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Software on-line para 

questionários/atividade

s/avaliações 

(   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Computador (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 
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Data-show (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Televisão (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

DVD (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Celular (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Blogs (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

E-mail (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Fóruns (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Lousa Digital (   ) Sempre (    ) Às vezes (   ) Nunca 

Outros 

___________________ 

___________________ 

 

 

(   ) Sempre 

(   ) Sempre 

(   ) Sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Às vezes 

(    ) Às vezes 

(   ) Nunca 

(   ) Nunca 

(   ) Nunca 

 

3. Essas tecnologias digitais potencializam e facilitam a sua aprendizagem? De que forma? 

 

(  ) Sim, pois permite uma maior interação com o professor, torna a aula mais dinâmica e 

interessante e possibilita visualizar e assimilar melhor os conteúdos; 

(    ) Às vezes, pois nem sempre a tecnologia utilizada é a ideal para o conteúdo ministrado; 

(    ) Não percebo melhora na aprendizagem com o uso das tecnologias digitais; 

(    ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 
 

 

4. Você percebe que a utilização das tecnologias digitais na sala de aula altera a clássica 

relação professor/aluno? 

 

(     ) Sim 

(     ) Às vezes 

(     ) Não 

(     ) Outros 

 

 

5. Normalmente, em que situações são utilizadas ferramentas tecnológicas para auxiliar o 

ensino e aprendizagem? Marque a (s) alternativa (s) que representa sua realidade de sala de 

aula. 

 

(   ) Atividades e avaliações; 

(   ) Pesquisas 

(   ) Tirar dúvidas 
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(   ) Descontrair e tornar as aulas menos cansativas 

(   ) Promover interação entre os alunos 

(   ) Propor discussões antes e depois de ministrar os conteúdos 

(   ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

 

6. Você entende que os professores que ainda não utilizam as TIC's disponíveis na escola, 

fazem-no por: 

 

(  )Desconhecer às possibilidades das TIC's;  

(  )Não receber formação específica para manusear com as TIC's;  

(  )Não partilhar experiências com outros docentes;  

(  )Não ter tempo para planejar e desenvolver metodologias onde se integrem as TIC's;  

(  )Falta de interesse;  

(  )Desanimarem devido a falta de suporte técnico;  

(  )Medo de se expor diante dos alunos. 

(  ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

7. Seu professor já desenvolveu aprendizagens colaborativas através das tecnologias com 

alunos de outras turmas ou de outras escolas? 

(     ) Sim 

(     ) Às vezes 

(     ) Não 

(     ) Outros 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Caso a resposta da questão 07 seja SIM ou ÀS VEZES descreva como foi a experiências. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA 

 

PROFISSIONAIS DO SERVIÇO PEDAGÓGICO DO IFNMG - CAMPUS PIRAPORA 

 

Informações Gerais 

 

Formação:  

 
Graduação:___________________________ 

 

( ) Pós-Graduação Lato Sensu em______________________ 

( ) Mestrado em_________________________ 

( ) Doutorado em________________________ 

(  ) Pós-Doutorado em ____________________  

  
Tempo de atuação no curso técnico de informática integrado ao ensino médio? 

 

Perguntas 

Pergunta 1: No âmbito das suas atribuições, existem ações pedagógicas relacionadas à 

utilização das tecnologias?  Quais? Em caso afirmativo, que contribuições estas ações darão 

ao processo de aprendizagem dos alunos? 

 

Pergunta 2: Como você avalia o currículo do Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio em relação às competências exigidas pela sociedade tecnológica em que 

vivemos? 

Pergunta 3: Durante observações do cotidiano da escola e análises em documentos como 

planos de ensino, diários e avaliações, você percebe que as tecnologias são utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem? Em caso afirmativo, quais tecnologias são utilizadas? 

Pergunta 4: Em algum momento de sua prática pedagógica alunos já relataram suas 

percepções quanto a utilização das tecnologias no processo de construção do conhecimento? 

Descreva. 

Pergunta 5: É do seu conhecimento algum produto relacionado com tecnologia criado pelos 

alunos do curso técnico de informática integrado ao ensino médio que beneficiou a 

comunidade escolar ou local?  Em caso afirmativo, qual? 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DISCENTE 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “As tecnologias 

digitais no currículo de um curso de uma instituição tecnológica”, em virtude de ser aluno do 

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. A pesquisa é coordenada pela 

mestranda Cecília Godinho Batista, sob orientação do Prof.º Drº. Paulo César de Resende 

Andrade. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

Os objetivos desta pesquisa são: identificar se no Curso de Informática, integrado ao 

Ensino Médio, do IFNMG - Campus Pirapora as tecnologias digitais são apresentadas e 

tratadas no currículo; verificar se as tecnologias digitais estão inseridas no projeto pedagógico 

do curso; analisar se o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

perceber como o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

compreender como acontece a ação pedagógica em torno do currículo e as tecnologias 

digitais; comparar os resultados da pesquisa com estudos semelhantes realizados em outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte procedimento:  

responder a um questionário com 08 questões de múltipla escolha. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente 12 minutos. Antes de responder as questões haverá a 

explicação sobre a pesquisa. 

 O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder o 

questionário e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço 

reservado, opção de responder em sua casa e de não responder a alguma pergunta que lhe 

cause desconforto, sem que isto lhe cause prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-lo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos: os apontamentos 

referente a inserção das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem servirá 

para nortear as reflexões e os encaminhamentos quanto a relação das tecnologias com o 

ensino ofertado pelo Instituto Federal de Educação do Norte de Minas (IFNMG). 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não haverá 

gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos ressarcimentos. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 
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algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cecília Godinho Batista   

Endereço: Rua Expedicionários nº 209/Bairro:Nova Pirapora.Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 998484411 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “As tecnologias 

digitais no currículo de um curso de uma instituição tecnológica”, em virtude de ser aluno do 

curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. A pesquisa é coordenada pela 

mestranda Cecília Godinho Batista, sob orientação do Prof.º Drº. Paulo César de Resende 

Andrade. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

Os objetivos desta pesquisa são: identificar se no Curso de Informática, integrado ao 

Ensino Médio, do IFNMG - Campus Pirapora as tecnologias digitais são apresentadas e 

tratadas no currículo; verificar se as tecnologias digitais estão inseridas no projeto pedagógico 

do curso; analisar se o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

perceber como o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

compreender como acontece a ação pedagógica em torno do currículo e as tecnologias 

digitais; comparar os resultados da pesquisa com estudos semelhantes realizados em outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte procedimento: após    

autorização do seu responsável legal você responderá a um questionário com 08 questões de 

múltipla escolha. O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 12 minutos. 

O questionário poderá ser respondido em uma sala reservada no Campus Pirapora ou em casa. 

Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador. 

O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder o 

questionário e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço 

reservado, opção de responder em sua casa e de não responder a alguma pergunta que lhe 

cause desconforto, sem que isto lhe cause prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-lo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos: os apontamentos 

referente a inserção das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem servirá 

para nortear as reflexões e os encaminhamentos quanto a relação das tecnologias com o 

ensino ofertado pelo Instituto Federal de Educação do Norte de Minas (IFNMG). 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não haverá 
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gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos ressarcimentos. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cecília Godinho Batista   

Endereço: Rua Expedicionários nº 209/Bairro:Nova Pirapora. Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 998484411 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PEDAGOGO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “As tecnologias 

digitais no currículo de um curso de uma instituição tecnológica”, em virtude de ser pedagogo 

do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. A pesquisa é coordenada pela 

mestranda Cecília Godinho Batista, sob orientação do Prof.º Drº. Paulo César de Resende 

Andrade. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais.  

Os objetivos desta pesquisa são: identificar se no Curso de Informática, integrado ao 

Ensino Médio, do IFNMG - Campus Pirapora as tecnologias digitais são apresentadas e 

tratadas no currículo; verificar se as tecnologias digitais estão inseridas no projeto pedagógico 

do curso; analisar se o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

perceber como o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

compreender como acontece a ação pedagógica em torno do currículo e as tecnologias 

digitais; comparar os resultados da pesquisa com estudos semelhantes realizados em outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte procedimento: 

responderá a uma entrevista com 05 perguntas em uma sala reservada no Campus Pirapora ou 

em outro local que o sujeito sentir-se mais à vontade. Haverá a gravação da entrevista. O 

tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 20 minutos. Antes de responder 

as questões haverá a explicação sobre a pesquisa. 

 O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder o 

questionário e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço 

reservado, opção de responder em sua casa e de não responder a alguma pergunta que lhe 

cause desconforto, sem que isto lhe cause prejuízo. 

Além disto, a fim de garantir o sigilo das informações e sua privacidade, em nenhuma 

hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão identificá-lo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos: os apontamentos 

referente a inserção das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem servirá 

para nortear as reflexões e os encaminhamentos quanto a relação das tecnologias com o 

ensino ofertado pelo Instituto Federal de Educação do Norte de Minas (IFNMG). 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não haverá 
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gastos por parte dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos ressarcimentos. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cecília Godinho Batista   

Endereço: Rua Expedicionários nº 209/Bairro:Nova Pirapora.Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

Telefone:(038) 998484411 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 
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APÊNDICE G 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DOCENTE 
 

 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “As tecnologias 

digitais no currículo de um curso de uma instituição tecnológica”, em virtude de ser professor 

do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e ter sido selecionado por meio 

de sorteio. A pesquisa é coordenada pela mestranda Cecília Godinho Batista, sob orientação 

do Prof. Dr. Paulo César de Resende Andrade. 

 A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o Instituto Federal de Educação do Norte 

de Minas Gerais. 

 Os objetivos desta pesquisa são: identificar se no Curso de Informática, integrado ao 

Ensino Médio, do IFNMG - Campus Pirapora as tecnologias digitais são apresentadas e 

tratadas no currículo; verificar se as tecnologias digitais estão inseridas no projeto pedagógico 

do curso; analisar se o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

perceber como o docente insere as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas; 

compreender como acontece a ação pedagógica em torno do currículo e as tecnologias 

digitais; comparar os resultados da pesquisa com estudos semelhantes realizados em outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte procedimento: 

responderá a uma entrevista com 05 perguntas em uma sala reservada no Campus Pirapora ou 

em outro local que o sujeito sentir-se mais à vontade. Haverá a gravação da entrevista. O 

tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 20 minutos. Antes de responder 

as questões haverá a explicação sobre a pesquisa. 

 O risco relacionado com sua participação é ficar constrangido(a) ao responder a 

entrevista e será minimizado pelos seguintes procedimentos: utilização de espaço reservado e 

de não responder a alguma pergunta que lhe cause desconforto ou que acredite lhe trazer 

prejuízo. 

 Além disto, a fim de garantir o sigilo dos dados pessoais e sua privacidade, em 

nenhuma hipótese o seu nome será revelado, nem a menção de características que poderão 

identificá-lo. 

 Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos: os apontamentos 

referente a inserção das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem servirá 

para nortear as reflexões e os encaminhamentos quanto a relação das tecnologias com o 

ensino ofertado pelo Instituto Federal de Educação do Norte de Minas (IFNMG). 

 Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, fica assegurado que seus dados pessoais serão confidenciais e sigilosos, 

não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a de todas as partes 
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envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não haverá gastos por parte 

dos participantes desta pesquisa, portanto, não estão previstos ressarcimentos. Não está 

previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum 

dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

 Coordenadora do Projeto: Cecília Godinho Batista 

 Endereço: Rua Expedicionários no 209/Bairro:Nova Pirapora. Cep:39270-000-

Pirapora/MG 

 Telefone:(038) 998484411 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


