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RESUMO 

Passadas três décadas das primeiras iniciativas de uso do computador na educação brasileira, constata-se 
que as licenciaturas pouco ou nada fazem para incorporar as tecnologias digitais no processo de formação 
de futuros professores. De maneira geral não adotam estratégias formativas para que os seus egressos 
estejam preparados para usar as tecnologias digitais nas salas de aula das nossas escolas da Educação 
Básica onde exercerão o magistério. Esta pesquisa tem como objetivo compreender motivos da carência e 
da insuficiência da formação para o uso educacional das tecnologias digitais, apesar de sua necessidade, 
tomando-se como referências representações sociais de docentes de licenciaturas de instituições de ensino 
superior em Belo Horizonte. A pesquisa tomou como referência a Teoria das Representações Sociais de 
Moscovici. Na investigação, de base quali-quantitativa, realizada junto a 145 docentes de licenciaturas, de 
seis IES públicas e uma comunitária, todas sediadas no estado de Minas Gerais, adotamos a técnica da 
Evocação ou da Associação Livre de Palavras para a identificação das Representações Sociais. Os dados 
coletados foram trabalhados com o software Evoc 2000. Para estabelecer-se um perfil geral dos docentes 
de licenciatura envolvidos, foi realizado um survey, com adoção de um questionário autoaplicável disponível 
on-line, no SurveyMonkey, buscando identificar as culturas de uso das tecnologias digitais, na vida pessoal e 
profissional, de docentes, de modo a caracterizar o grupo junto ao qual as representações sociais foram 
identificadas. Entrevistas foram realizadas junto a trinta docentes, visando um aprofundamento de aspectos 
apontados no estudo das representações sociais.  No Núcleo Central das Representações Sociais dos 
docentes sobre as tecnologias na licenciatura aparecem facilitador, modernidade e necessário. No Núcleo 
Central das Representações Sociais sobre “Formação do professor para uso das tecnologias digitais na sala 
de aula” surgem importante e necessário. Há, portanto, um claro convencimento sobre a necessidade da 
presença das tecnologias digitais na formação inicial de professores, até para que sejam capazes de 
incorporá-las em suas práticas pedagógicas no futuro exercício do magistério. 

Palavras-chave: representações sociais, formação inicial de professor, tecnologias digitais na educação 

 

ABSTRACT 

After three decades of the first initiatives of use of the computer in the Brazilian education, we can see that 
pre-service teacher education programs did little or nothing do to incorporate the digital technologies in the 
training of future teachers. In general, they do not adopt formative strategies so that their students can be 
prepared to use the digital technologies in the classrooms of Basic Education schools where they will be 
teaching. This research aims to understand reasons for the lack and insufficiency of training for the 
educational use of digital technologies, despite their need, taking as references social representations of 
undergraduate teachers of higher education institutions in Belo Horizonte. The research took as reference the 
Theory of Social Representations, by Moscovici. In the qualitative and quantitative research carried out with 
145 undergraduate professors, from six public and one community higher education institution, all based in 
the state of Minas Gerais, we adopted the technique of Evocation or the Free Association of Words for the 
identification of Social Representations. The data collected were worked with the Evoc 2000 software. In 
order to establish a general profile of the undergraduate professors involved in the research, a survey was 
carried out, with the use of a self-administered questionnaire available online, in SurveyMonkey, seeking to 
identify the digital technologies in the personal and professional life of teachers in order to characterize the 
group from which social representations were identified. Interviews were carried out with thirty teachers, 
aiming at a deepening of aspects pointed out in the study of social representations. In the Central Core of the 
Social Representations of the teachers on the technologies in pre-service teacher education programs 
appear facilitator, modernity and necessary. In the Central Core of Social Representations on "teacher 
training for the use of digital technologies in the classroom" appear important and necessary. There is, 
therefore, a clear conviction about the necessity of the presence of digital technologies in pre-service teacher 
education programs, so that they will be able to incorporate them in their pedagogical practices in the future 
exercise of teaching. 

Key words: social representations, pre-service teacher education, digital technologies in education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ainda não fizemos em educação o que deveria ser feito para 
preparar o homem para a época que ele criou e para a qual foi 
arrastado.1 

 

 

O descompasso entre a escola e um mundo fortemente marcada por tecnologias de 

base digital permanece. Em um mundo de sons e imagens, com cores em profusão, a 

escola ainda insiste na monocromia do quadro na monofonia, na única voz do professor 

(MARINHO, 2008). Por isso não deveríamos nos espantar quando a escola passa a ser 

vista como espaço da monotonia, pouco ou nada despertando de interesse daqueles que 

estão obrigadas a frequentá-la para se preparem para a vida. 

Em um mundo no qual as fontes de informação se ampliam, nos fatos como que 

inundam todos os espaços, a escola ainda parece acreditar que informar é privilégio de 

professor. As tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, chegam à escola, 

como que “oficialmente” na forma de laboratórios de informática e de computadores 

conectados a projetores multimídia, com o PowerPoint potencializado como o novo 

retroprojetor. As tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, chegam à 

escola, como que “clandestinamente” na forma de smartphones, nas mãos de alunos. 

Nas escolas da rede particular, é impositivo o uso do laboratório de informática, até sob a 

alegação de que o investimento financeiro precisa ser justificado. Nas escolas públicas, 

onde o investimento financeiro não é visível, os laboratórios de informática, cheios de 

computadores, permanecem como espaços vazios de ação pedagógica.  

Contudo, a presença dos computadores na escola, ainda que no uso impositivo, não 

significa necessariamente alterações no fazer pedagógico (MARINHO, 1998). Ao 

contrário de muitos setores, onde chegaram e promoveram mudanças, as TDIC não 

alteraram essencialmente a relação pedagógica (MORAN, 1995), embora tenham afetado 

o lado gerencial burocrático das escolas, no que diz respeito aos seus processos de 

gestão, em especial os do controle da vida escolar dos seus alunos, e gerenciais, 

administrativos, sido usadas para mudar a forma de comunicação com/entre professores 

                                                

 

1 Anísio Teixeira, na Conferência do Conselho Internacional de Educação para o Ensino, no Rio de Janeiro, 
em agosto de 1963.  
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e estudantes. Achar que o computador provocaria mudanças radicais no fazer cotidiano 

na escola, como fez, por exemplo, no sistema financeiro, bancário, é não só superestimar 

o poder da máquina, mas também subestimar o papel do professor. Estava equivocado 

quem pensou que essa máquina, por si só, transformaria a escola e a educação que 

oferece. Pensar o mesmo quando se busca de alguma forma incorporar a internet no 

cotidiano da escola e da aprendizagem será novo equívoco. 

Educação é comunicação. Mas é comunicação de base humana e não será a 

tecnologia, como recurso mediador nessa comunicação, que fará, por si, a transformação 

da escola. Assim, não será a mera chegada do computador e de tecnologias a ele 

associadas, como a Internet que modificará a escola, apesar de até mudanças no seu 

cenário físico.  

O uso do computador e da Internet na escola poderá ou não acontecer de fato – e, 

mais do que isso, de forma significativa - na absoluta dependência dos professores, que 

deverão estar preparados, seja na formação inicial, seja na continuada, para incorporar 

as TDIC em suas práticas pedagógicas. Da formação, de uma compreensão crítica sobre 

o efetivo papel que tais tecnologias possam na construção do conhecimento, indo, 

portanto, para além da informação, o que é absolutamente essencial, dependerá a forma 

de uso do computador e das tecnologias digitais a ele associadas.  

O professor precisa estar atento ao fato que são recursos que, em maior ou menor 

grau, estão na vida cotidiana de muitos alunos, incluindo os da escola da Educação 

Básica, especialmente por conta do ampliação do acesso aos dispositivos móveis.  

Hoje os alunos, ao irem para a escola, levam consigo a tecnologia digital. Porém, na 

ausência de uma formação também para o uso das tecnologias móveis, os professores 

não sabem como incorporá-las nas práticas escolares. Assim cria-se uma circunstância 

na qual os dispositivos móveis viram como que objetos clandestinos na sala de aula, 

perturbando-as por distraírem os alunos, assim pensa possivelmente a maioria dos 

professores, em especial os que atuam na Educação Básica. Portanto, torna-se cada vez 

mais tarefa inarredável das licenciaturas formar professores que, digitalmente fluentes, 

sejam capazes de incorporar as TDIC em seu fazer pedagógico.  

Mas trazer o computador e outras tecnologias digitais para a escola pode 

representar a simples confirmação de um modelo pedagógico, conformando-se a escola 

como ela é, na inovação conservadora (CYSNEIROS, 1998), ou avançar, em uma 

estratégia de mudança da escola, ajudando a reformá-la. Qualquer papel é possível para 

as TDIC, desde o de conformadora de um modelo educacional até o de reformadora do 

jeito de fazer educação na contemporaneidade (MARINHO, 1998, MORAN, 1995).   
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As nossas escolas pouco ou nada se modificaram, em termos de processos e 

resultados da ação educativa, de formação com a presença dos computadores. Aos 

professores se credita um uso empobrecido, quando ocorre, muitas vezes não 

ultrapassando sequer o primeiro nível do modelo SAMR (PUENTEDURA, 2012).   

O uso de forma a agregar pouco valor na formação dos estudantes ou o não uso 

refletem, de alguma maneira, o que denominamos tecno-ausência (MARINHO, 2007; 

MARINHO, LOBATO, 2007 MARINHO, LOBATO, AMARAL, 2003; 2004) na formação 

inicial dos professores. 

Estamos convencidos de que, sem o preparo adequado dos professores e gestores, 

em suas formações inicial e continuada, que será mais do que nunca necessária por 

conta dos avanços tecnológicos, e sem uma ressignificação do ensinar e do aprender em 

uma Sociedade da Informação, ou Sociedade da Autoria (MARINHO et alii, 2008, 2009), 

o uso do computador e de outras tecnologias  digitais, como a Internet, correrá o risco de 

pouco ou nada significar em melhoria da qualidade da educação, pouco ou nada 

agregará de valores ao trabalho que se faz nas escolas. Assim, definitivamente estaria 

encerrada a promessa ou a expectativa de que esses recursos poderiam contribuir de 

fato, ainda que não sendo bastante, para a melhoria da qualidade da educação.  

Por tudo isso, não deixa de ser intrigante o fato de que, embora viver hoje em dia 

signifique estar imerso em TDIC, signifique informar-se, informar e comunicar-se em uma 

base digital, a formação inicial dos professores tende a desconhecê-las de uma maneira 

mais ampla. De maneira geral as TDIC não marcam presença nas salas de aula da 

licenciatura, a não ser quando em suporte às aulas expositivas, na forma de 

apresentações, ou para que os estudantes cumpram tarefas de escola, como escrever 

(digitar) um texto, elaborar uma apresentação ou fazer busca, ainda teimosamente 

chamada de “pesquisa” (PESSOA, 2017), na internet. Certamente é um uso empobrecido 

das TDIC, que podem oferecer muito mais. Entretanto esse “mais” só virá se associado à 

inovação nas práticas pedagógicas. Permanecendo as práticas conservadoras, o que 

restará, quando houver, será o uso trivial das TDIC. 

 

Uma questão que levou à pesquisa 

 

Uma de nossas pesquisas anteriores (MARINHO; LOBATO, 2004), realizada junto a 

docentes de licenciaturas, revelou que o computador acabava sendo, no cotidiano 

pessoal e profissional do professor, uma máquina de escrever moderna, que projeta 
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slides [no uso intensificado do PowerPoint], funciona como um telégrafo [no uso do e-

mail] e serve como um “localizador” de textos [aí o Google é o grande assistente].  

Se é sob essa forma que tais professores entendem o computador, seria razoável 

admitir, ou pelo menos supor, que em suas práticas docentes tenderão a repetir esse 

uso. E isso fica de fato evidente em outra pesquisa que realizamos junto a alunos de 

licenciaturas (MARINHO, LOBATO, 2007). O que normalmente os seus professores lhes 

demandam são a escrita de textos, a preparação de apresentações e as pesquisas na 

Internet. Esse uso, ainda que bastante limitado, revela, por um lado, que os docentes já 

incorporaram as TDIC no seu cotidiano, são usuários de computador e Internet. E, nos 

lembremos, são professores do ensino superior. Mas é correto admitir que os professores 

da Educação Básica sigam na mesma direção? Formados em espaços de nenhum ou 

pouco uso das TDIC, não seria muito razoável esperar que esses professores levem para 

a sala de aula da Educação Básica práticas que, digamos, avançam no uso dos 

computadores e da Internet. 

Em algumas (poucas) licenciaturas, um caminho encontrado para preparar os 

futuros professores para o uso das TDIC foi o de uma disciplina que chama para si a 

responsabilidade de mostrar (alguns) recursos e minimamente instrumentar os 

licenciandos para seu uso. Essa formação é entendida como sendo atribuição da “parte 

pedagógica” dos cursos, que, em geral, se desenvolve sem muita associação com a 

“formação para o conteúdo”. Assim, ao se oferecer, quando isso ocorre, pois raro (GATTI, 

2009), a formação para o uso educacional das TDIC, a oferta de uma disciplina que tem 

isso como seu conteúdo se ajustem de maneira geral, à formação dos licenciandos no 

modelo que, de alguma forma, como que repete o antigo 3+1, na desarticulação, 

deixando, em paralelo, a formação pedagógica e a de conteúdos. É o que temos 

chamado de modelo 3 + 1 (figura 1). 

 
Figura 1 

Modelos de formação nas licenciaturas 
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Infelizmente, a maioria de nossas licenciaturas parece carecer de uma consciência 

de que a formação pedagógica deve se dar, inclusive, nas disciplinas ditas “do conteúdo 

específico”. Afinal, o conhecimento para a ação pedagógica deveria ser construído em 

conjugado com o do conteúdo, associando-se o que ensinar (conteúdo) com o como 

fazê-lo (formação pedagógica). Fazer a formação dos futuros professores para o uso do 

computador em uma disciplina em separado do conjunto entendido como da formação 

pedagógica, quando se faz, significa desconectar possíveis formas de utilização da TDIC, 

notadamente quando consideramos recursos como os da Web 2.0, dos conteúdos a 

serem ensinados. Cabe à disciplina de Informática na Educação, ou qual nome venha a 

ter, a tarefa de uma formação mais geral, certamente insuficiente, notadamente se 

levarmos em conta a necessidade da articulação dos saberes de conteúdo, pedagógico e 

tecnológico, conforme o modelo do TPACK (KOEHLER, PUNYA, 2008). 

Além disso, de maneira geral as TDIC não são incorporadas, curricularmente, nas 

disciplinas do chamado conteúdo específico. Quando aparecem nas suas salas de aula, 

em geral são na forma de computador e projetor multimídia exibindo apresentações como 

supor (visual) para as aulas expositivas, às vezes evocadas apenas para que os 

estudantes cumpram tarefas, produzindo textos, gerando apresentações, fazendo buscas 

na internet.  

Nas instituições de ensino superior (IES) o uso de dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets, já é realidade. Entretanto, de maneira geral o que se evidencia é 

um uso pobre, com professores solicitando aos estudantes que façam buscas (que 

teimam de chamar de pesquisa), nas quais o Google se torna um aliado, e lerem textos, 

em geral em formato PDF. Assim não é surpresa que os egressos das licenciaturas 

quando fazem uso das TDIC com seus próprios alunos, na Educação Básica, demandem 

usos semelhantes. É a prática pedagógica que copia a da formação que, por sua vez, se 

faz sem inovação. 
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OBJETIVO DA PESQUISA E SEU PERCURSO INVESTIGATIVO 

 

Certamente não mais cabe a falácia de que professores, em qual modalidade ou 

segmento for da Educação, não incorporam as TDIC no seu fazer pedagógico porque 

resistem às tecnologias. O que era desculpa em um passado ainda que próximo, não 

mais tem sentido. Os professores, incluindo os de licenciaturas, como de maneira geral 

os professores, são usuários comuns de TDIC. Com seus desktops, notebooks, tablets, 

smartphones, se integram perfeitamente às rotinas de um mundo digital; navegam na 

internet, como usuários comuns, na organização/preparação de seus cursos.  

O que dificulta ou impede que esse uso, rotineiro, seja transposto, de alguma forma, 

para as práticas pedagógicas, indo além do uso que sustenta o ensino, com apoio do 

PowerPoint? 

O que, ainda, impede nas salas de aula de licenciaturas um uso mais significativo 

das TDIC, que agregue efetivamente valor ao processo formativo? 

Como os professores e gestores das licenciaturas entendem uma educação em um 

contexto de cultura digital que marca a sociedade contemporânea?  

Entendem eles que esse mundo virtual que se descortina é coisa para além do muro 

da escola, coisa apenas para o lazer e a diversão? Ou estarão convencidos de que a 

escola deve se aproximar dessa nova realidade posta, pelas TDIC, na sociedade, e 

formar professores capazes de fazer um uso dessa tecnologia não só para aprender com 

elas, mas para vir a ensinar com elas?  

Pensarão os professores em estratégias para trazer tais recursos como “parceiros” 

na construção de caminhos para uma aprendizagem que incorpora as TDIC?  

Será que os professores manterão o atual uso da Internet, reduzindo-a a uma fonte 

para “pesquisa”, que na verdade não passa de busca (PESSOA, 2017) , na realização de 

trabalhos escolares que, sem muito significado para os alunos, acabam sendo exercício 

do plágio, não expressando autênticas autorias?  

Afinal, o que pensam os professores das licenciaturas sobre a incorporação de 

recursos das TDIC que permita que o uso do computador não se restrinja à edição de 

textos e geração de apresentações e buscas on-line para trabalhos nem para eles 

mesmos, nem para seus alunos, futuros professores?  



7 

 

 

Essas são questões que nos intrigam e nos atraem, como um poderoso imã, para o 

desafio de saber o que pensam professores de Licenciaturas sobre a integração 

curricular das TDIC na formação dos futuros professores da Educação Básica e no seu 

preparo para uma eficaz utilização com seus (futuros) alunos.  

O estudo das representações sociais, formas de conhecimento prático, segundo 

Jodelet (1989) concentraria dois grandes debates. Num deles, as representações sociais 

constituiriam uma modalidade de conhecimento prático voltado para a compreensão do 

mundo e para a comunicação. No segundo importante debate, as representações sociais 

emergiriam como elaborações dos sujeitos sociais sobre objetos socialmente valorizados. 

E assim, acrescenta Spink (2007), as representações sociais devem ser entendidas a 

partir do próprio contexto em que se engendram e ainda a partir de sua funcionalidade 

nas interações sociais do cotidiano. Assim, necessariamente elas devem ser remetidas 

às condições sociais que as engendraram, isto é, ao contexto da sua produção. 

Parece-nos legítimo imaginar que a representação social que os professores, no 

caso dessa investigação, de licenciaturas têm das TDIC, por conta inclusive do seu uso 

no cotidiano pessoal, na sua maioria “imigrantes digitais” (PRENSKY 2001), seja um 

influenciador ou (de)limitador de sua incorporação em suas práticas docentes.  

Por isso, o objetivo geral da pesquisa foi o de identificar as representações sociais 

construídas por professores e gestores de licenciaturas sobre o uso das TDIC na 

formação de futuros professores, enquanto instrumento para a aprendizagem dos 

chamados conteúdos específicos, e da preparação dos futuros professores para um uso 

semelhante, quando do exercício da função docente. Dessa forma, depois de termos 

realizado pesquisas sobre representações sociais de TDIC na escola de professores da 

Educação Básica, em projetos que contaram com apoio do CNPq e da FAPEMIG, agora 

voltamo-nos para o lugar da formação inicial dos professores. 

Na proposta original, a pesquisa seria desenvolvida junto a uma universidade 

comunitária e a uma pública estadual, ambas sediada em Minas Gerais. Entretanto, no 

desenvolvimento da pesquisa, acabamos por ampliar o escopo, incorporando quatro IES 

federais e mais uma IES pública estadual, todas também sediadas em Minas Gerais.  

Para buscar responder às questões já colocadas optamos pelo desenvolvimento de 

uma pesquisa que associou abordagens quantitativa e qualitativa, num estudo que se 

fundamentou na Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), para quem a 

informação relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo possui a 

respeito de um objeto social.  
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A associação entre as abordagens quantitativa e qualitativa é perfeitamente possível 

e, em alguns casos até desejável (FIELDING, FIELDING, 1986). E, como enfatiza Pereira 

(2004: 22-23), a oposição entre as abordagens qualitativa e quantitativa é uma 

representação, extemporânea e inapropriada, da oposição entre racionalismo e 

empirismos, paradigmas que representam apenas formas distintas de olhar a natureza e 

nem por isso contraditórios. 

Essa abordagem mista, quali-quantitativa, exige, é claro, cuidados para que não se 

corra o risco de “ao invés de um produto híbrido de características superiores, [acabar-se] 

com algo que não preenche os requisitos de qualidade para nenhuma das abordagens” 

(BOGDAN, BIKLEN, 1994:63).  Nessa mesma direção, Minayo (2002) destaca que os 

conjuntos de dados qualitativos e quantitativos definitivamente não se opõem. Ao 

contrário, se complementam já que a realidade que os dados abrangem se interagem 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.  

A investigação foi desenvolvida em duas etapas de coleta de dados, para o que 

lançamos mão de diversos instrumentos.  

No primeiro momento, na realização de um survey, adotamos um questionário 

autoaplicável disponível on-line2. O questionário foi estruturado em diversos blocos de 

questões, abrangendo aspectos que nos permitiram traçar o perfil sóciodemográfico dos 

sujeitos pesquisados, caracterizar uma cultura de uso pessoal do computador por parte 

doe entrevistados, ter indicadores do uso das TDIC no seu cotidiano na escola e os usos 

que demandam aos seus alunos.  

Para tratamento e análise dos dados coletados através dos questionário on-line 

utilizamos a estatística descritiva com o cálculo de frequência simples e com cruzamento 

de variáveis. Os dados coletados no questionário on-line foram transferidos para um 

pacote estatístico, o SPSS [Statistics Package for Social Sciences] e devidamente 

analisados. Os resultados obtidos na análise foram, conforme a conveniência, 

transferidos para o software Microsoft Excel, com a finalidade de elaboração de gráficos 

para a sua melhor representação. Optamos, ainda, por adotar infográficos  

Junto aos que responderam o questionário on-line buscamos informações acerca da 

questão focal da nossa pesquisa, a saber, “TDIC, aprendizagem e formação inicial de 

professor”. Adotamos a técnica de Evocação ou da Associação Livre de Palavras.  

                                                

 

2 Disponível em https://pt.surveymonkey.com/r/rspl2015.  
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A técnica de Evocação ou da Associação Livre de Palavras consiste em solicitar aos 

sujeitos envolvidos no estudo que, a partir da leitura do termo ou expressão indutora, 

evoquem palavras [substantivos, adjetivos, verbos etc.] que imediatamente lhes venham 

à lembrança. A técnica possibilita colocar em evidência os elementos das 

representações, incluindo a sua dimensão imagética, de uma forma mais rápida que 

outras técnicas com o mesmo objetivo, como é o caso da entrevista. (BALDIN, 2004; SÁ, 

1996).  

Na presente pesquisa adotamos na evocação duas expressões, a saber, “Uso das 

tecnologias digitais em disciplinas de licenciatura” e “Formação do professor para o uso 

das tecnologias digitais na sala de aula no futuro exercício do magistério”. 

Os dados das representações sociais, coletados conjuntamente com o survey, 

foram analisados pela técnica do "quadro de quatro casas". A técnica leva em conta dois 

atributos relacionados aos termos ou expressões que sejam evocados na associação: a 

frequência e a ordem em que são evocados. Combinando esses dois atributos, é possível 

caracterizar-se a distribuição dos termos produzidos segundo a importância atribuída 

pelos sujeitos que fornecerem as informações.  

O produto das evocações foi organizado, previamente, de forma a se constituir um 

corpus para análise que foi feita com o software EVOC. O recurso da informática facilita a 

análise da estrutura e a organização de uma representação social. O software calcula, 

para o conjunto do corpus, a frequência simples de cada palavra evocada, as ordens 

médias de evocação de cada palavra e a média das ordens médias de evocação [rang]. 

A partir dos dados coletados com as evocações foram construídos os quadros de 

quatro casas. O quadro das quatro casas está constituído por quadrantes. No quadrante 

superior/esquerdo ficam situados os termos/expressões que seriam verdadeiramente 

significativos para os sujeitos. Esses termos/expressões devem constituir o núcleo central 

da representação estudada, sendo os termos/expressões de maior frequência e com 

menor rang. Os termos/expressões localizados nos quadrantes superior/direito e 

inferior/esquerdo são os elementos intermediários, que podem se aproximar do núcleo 

central ou dos elementos periféricos, localizados no quadrante inferior, que são os de 

menor frequência e com maior rang. 

Em uma terceira fase, tendo em vista os resultados da análise das evocações, 

foram realizadas entrevistas com docentes que responderam o questionário e 

participaram da fase de coleta das evocações, visando um aprofundamento de aspectos 

apontados no estudo das representações sociais.  
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As entrevistas foram registradas on-line, assegurando-se, de forma a se assegurar a 

fidedignidade das informações.  
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RESULTADOS DO SURVEY 

 

Foram convidados a participar da pesquisa 182 (cento e oitenta e dois) docentes de 

licenciaturas, conforme listas que obtivemos junto às IES envolvidas. Apenas dois deles 

(1,09%) não aceitaram o convite para a participação/colaboração. 

Aos 180 (cento e oitenta) que aceitaram participar da pesquisa foi apresentado, on-

line, o termo de consentimento livre e esclarecido (ver anexo). Deles, 174 (cento e 

setenta e quatro), ou seja, 96,67%, declararam que tomaram conhecimento do Termo de 

Esclarecimento Livre e Consentido e confirmaram a participação na pesquisa.  

Na tela seguinte, solicitamos a validação do Termo de Esclarecimento Livre e 

Consentido. Dos 174 (cento e setenta e quatro) docentes de licenciatura que tomaram 

conhecimento do TECLE, 154 (cento e cinquenta e quatro), ou seja, 88,51%, o validaram. 

Entretanto, 9 (nove) dos que validaram o TECLE acabaram por não responder ao 

questionário on-line. Portanto, ao final responderam o questionário 145 (cento e quarenta 

e cinco) docentes de licenciaturas, o que equivale a 79,67% do total de convidados, 

83,43% dos que declararam o conhecimento do TECLE e 94,16% dos que validaram este 

instrumento.   

Dos 145 respondentes, 140 (97%, aproximadamente) informaram a categoria 

administrativa da IES na qual lecionam. Quase metade deles (46,4%) estava vinculada a 

IES federais (Gráfico 1). Os docentes vinculados a instituições públicas de ensino 

superior, IPES, equivaleram a aproximadamente dois terços (63,5%) dos entrevistados.  

 

 
Gráfico 1 – Instituições de vínculo por categoria administrativa (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
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Dos 145 (cento e quarenta e cinco) respondentes, a maioria (62,8%) é de mulheres 

(Gráfico 2). O predomínio de mulheres no magistério, especialmente na hoje denominada 

modalidade Educação Básica, é uma realidade antiga no Brasil, consenso (GATTI, 2010; 

VIANNA, 2001/2002). Esse predomínio, contudo, não se repete no conjunto da Educação 

Superior. Conforme dados do Censo da Educação Superior, organizados pelo INEP, em 

2016 o sexo masculino predominava no corpo docente, tanto nas instituições públicas 

como nas particulares, aí incluídas as instituições comunitárias de ensino superior, ICES.3 

 
Gráfico 2 – Sexo: distribuição (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

Para a caracterização da raça ou cor, utilizamos o padrão adotado pelo IBGE. A 

maioria dos entrevistados (66,2%) se autodeclarou como da cor/raça branca (Gráfico 3). 

A idade média do conjunto dos entrevistados foi de 47,87 anos + 9,93. A moda foi 

44, a mediana 48. O mais jovem dos docentes tinha, no momento da coleta de dados, 23 

(vinte e três) anos de idade e o mais idoso 76 (setenta e seis).  

 

 

                                                

 

3 A lei 12.881, de 12.11.2013, definiu e qualificou as Instituições Comunitárias de Educação Superior, ICES, 
constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade jurídica de direito privado, inclusive 
aquelas que instituídas pelo poder público. A legislação pretendeu categorizar as ICES, distinguindo-as das 
demais IES privadas. Entretanto, os censos da educação superior, realizados pelo INEP, ainda não as 
consideram as ICES separadamente das demais particulares.   
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Gráfico 3 – Raça/cor: distribuição (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

No caso das mulheres, a idade média era 49,17 + 8,56, mediana 49, enquanto que 

no caso homens a idade média foi 46,71 + 12,13, a mediana 44. A distribuição dos 

entrevistados por faixa etária está no Gráfico 4. A maior concentração (36,8%) se dá na 

faixa etária de 41 a 50 anos. 

 

 
 Gráfico 4 – Distribuição por faixa etária (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

No que tange a formação inicial, a maioria dos entrevistados graduou-se em 

licenciatura (57,9%) (Gráfico 5). Na ICES a porcentagem de docentes que obtiveram 
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dupla-titulação na graduação, licenciatura e bacharelado, é maior do que no caso das 

IPES (Gráfico 6). 

 
Gráfico 5 – Distribuição pela graduação (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 Gráfico 6 – Distribuição pela graduação e pela categoria administrativa (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

Quando se verifica a graduação pelo sexo dos entrevistados, evidencia-se que a 

dupla formação (bacharelado + licenciatura) é mais frequente entre os homens. As 

mulheres registram um índice mais elevado, comparado com o dos homens, quando se 

trata de formação apenas na licenciatura (Gráfico 7).   
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Gráfico 7 – Distribuição da graduação pelo sexo (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Foi interessante registrar que, ainda que a idade média dos entrevistados esteja 

acima de 40 anos, a maior parte deles (42,6%) concluiu sua graduação há 5 anos ou 

menos (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Tempo de conclusão da graduação (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os entrevistados, em expressiva maioria, são portadores do título de doutor (Gráfico 

9). Nas IES federais os doutores representam a maior porcentagem dos entrevistados 

(92,3%). A ICES é quem apresenta proporcionalmente mais mestres (45,1%). Um 

entrevistado, docente de uma instituição federal de ensino superior (IFES) informou ter 

apenas curso de graduação e um docente de ICES informou que fez apenas 

especialização. (Gráfico 10).   

  
Gráfico 9 – Maior titulação (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 

 
Gráfico 10 – Maior titulação por IES (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
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A maior parte dos entrevistados (57,93%) obteve sua titulação máxima em 5 (cinco) 

anos ou menos da data da coleta dos dados na pesquisa. (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 – Tempo de obtenção da maior titulação (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Para a maior parte dos entrevistados o exercício da docência se dá há 20 anos ou 

menos (Gráfico 12). Este é o tempo no qual a maioria dos entrevistados atua na IES 

(Gráfico 13). Os professores com cinco anos ou menos de docência estão mais 

concentrados nas IPES. Por outro lado, os com 35 anos ou mais se concentram na ICES. 

A quase absoluta ausência de docentes com 35 ou mais de exercício docente nas IPES 

poderia eventualmente ser explicada pela aposentadoria compulsória.  
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Gráfico 12 – Tempo de exercício da docência (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 
Gráfico 13 – Tempo de exercício da docência na IES (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quando indagados quanto à licenciatura na qual lecionam, 33,79% dos 

entrevistados apontam o curso de Pedagogia, como sendo o único onde exercem a 

docência ou aquele no qual concentram a maior parte de suas aulas. A licenciatura em 

Letras vem em seguida (20,69%) acompanha da de Ciências Biológicas (10,34%). 

(Gráfico 14).  
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Gráfico 14 – Licenciatura na qual leciona (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
Os entrevistados ministram principalmente disciplinas do conteúdo específicos das 

licenciaturas (Gráfico 15), lecionam em sua maioria em cursos apenas presenciais 

(Gráfico 16). 

 

 
Gráfico 15 – Disciplina na licenciatura (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 16 – Forma de oferta da licenciatura (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

No caso dos que lecionam em licenciaturas oferecidas apenas na forma de EaD ou 

que combinam atividades presenciais com atividades à distância, com base na Portaria 

1134/MEC, a maior parte dos entrevistados responsabiliza-se por disciplina oferecida 

apenas na forma presencial (Gráfico 17) 

 
Gráfico 17 – Forma de oferta da disciplina em licenciatura em EaD (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

A maioria dos entrevistados (82,1%) não teve uma formação específica para uso 

das tecnologias digitais e informação e comunicação (TDIC) na educação (Gráfico 18). 

Foi extremamente interessante notar que dos entrevistados na faixa etária de até 30 anos 

nenhum teve essa formação. No grupo dos que se graduaram mais recentemente 87,1% 
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não tiveram essa formação específica, índice próximo dos 87,5% dos graduados há mais 

de 25 anos. Entre os que fizeram apenas bacharelado, quase a totalidade (94,7%) 

declararam não ter essa formação o que pode ser esperado por se tratar de curso que 

não visa a formação docente. Entretanto, no caso dos que fizeram licenciatura (associada 

ou não a um bacharelado), o indicador da ausência da formação específica para uso das 

TDIC ainda é elevado (80,2%), E se observarmos o índice elevado (87,1%) dos 

entrevistados que não tiveram uma formação específica para uso as TDIC entre os 

graduados mais recentemente, cinco anos ou menos, reforça-se a persistência da tecno-

ausência na formação inicial de professores (MARINHO, 2007; MARINHO, LOBATO, 

2007 MARINHO, LOBATO, AMARAL, 2003; 2004). Entre as mulheres o índice de que 

não teve uma formação específica para uso das TDIC na educação é da ordem de 

83,5%, um pouco mais do que o registrado entre os homens (79,6%). 

Quando ocorreu, a formação específica para uso das TDIC na educação se deu 

principalmente em cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 
Gráfico 18 – Formação específica para uso das TDIC na educação (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Quando divulga os resultados do Censo da Educação Superior o INEP, não raro, 

elabora um “perfil” do docente por categoria administrativa (pública e privada). O perfil em 

2016 está representado no Quadro 1. No Quadro 2 está o “perfil” dos nossos 

entrevistados.4  
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Atributos do vínculo docente 
Categoria Administrativa 

Pública Privada 

Sexo Masculino Masculino 

Idade 34 36 

Escolaridade Doutorado Mestrado 

Regime de Trabalho Tempo integral Tempo parcial 
Quadro 1 – “Perfil” do professor da educação superior no Brasil em 2016 

Fonte: INEP  

 

 

Atributos do vínculo docente 
Categoria Administrativa 

Pública Comunitária 

Sexo Feminino Feminino 

Idade 44 54 

Escolaridade Doutorado Doutorado 
Quadro 2 – “Perfil” dos docentes participantes na pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na análise de uso das TDIC, na vida pessoal ou na profissional, estabelecemos 

comparações entre sexos e categoria administrativa da IES.  

O notebook é o equipamento mais utilizado pelos entrevistados; o tablet e o celular 

comum (não smartphone) são os menos utilizados (Gráfico 19).  

A distribuição da posse e uso de dispositivos digitais por categoria administrativa e 

por sexo do respondente estão na Tabela 1, não se registrando diferenças substanciais 

nas diferentes situações. Contudo, destaca-se que a mulheres se revelam mais usuárias 

dos smartphones dos que os homens. 

Foi interessante observar que o dispositivo mais utilizado pelos entrevistados em 

geral para acesso à rede mundial de computadores internet é o computador, desktop ou 

notebook, em 61,4% dos casos, seguido do celular (35,9%). O uso de tablets para acesso 

à rede mundial de computadores ainda é reduzido. Na análise comparada das IES pela 

categoria administrativa, não se registraram diferenças significativas. As mulheres tendem 

a utilizar mais o celular para o acesso à internet do que os homens, que fazem mais uso 

do computador, desktop ou notebook. Quanto ao uso de tablet não se registrou diferença 

significativa entre homens e mulheres. 

                                                                                                                                                            

 

4 Na nossa pesquisa não investigamos o regime de trabalho dos docentes. 
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Gráfico 19 – Posse e uso de dispositivos digitais (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

A expressiva maioria dos entrevistados (95,2%) acessa a internet em todos os dias 

da semana, sendo que quase um terço deles (29,7%) faz o acesso por mais 5 (cinco) 

horas em média, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana o uso se reduz, não 

passado de duas horas para metade dos entrevistados. 

Dispositivo digital ICES IPES Homens Mulheres 

Desktop 62,7 57,3 63,0 57,1 

Notebook 90,2 94,4 90,7 93,4 

Celular comum 11,8 11,2 11,1 11,0 

Smartphone 82,4 76,4 66,7 85,7 

Tablet 41,2 39,3 40,7 38,5 
Tabela 1 – Posse e uso de dispositivos digitais (em %) 

Fonte: Dados da pesquisa 

O uso do e-mail é a razão principal para o acesso à internet (82,76% dos 

respondentes), seguido de obtenção de informações para o trabalho (78,62% dos 

respondentes) e atividades relacionadas ao ensino presencial (61,38% dos 

respondentes). (Gráfico 20). Quanto à finalidade do uso do e-mail (Gráfico 21), nota-se 

uma distribuição igual, com pequeno predomínio para comunicação com colegas da 

própria IES (96,53%), o que seria razoável encontrar-se já que nas instituições ainda 

mantêm um uso regular de e-mail, tido por alguns como uma forma de comunicação dos 

imigrantes digitais e não dos nativos, embora outras formas de comunicação mais rápida, 
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por app em dispositivos móveis, venham ganhando cada vez mais espaço, como é o 

caso do WhatsApp.  

  
 Gráfico 20 – Finalidade de acesso à internet (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Gráfico 21 – Finalidade de uso do e-mail (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
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A maioria dos entrevistados (89%) é usuária de mídias sociais5. As mulheres 

revelaram-se mais adeptas do uso de mídias sociais (65,9%) do que os homens (34,1%). 

Quanto ao uso de mídias pelo pessoal dependendo da categoria administrativa da IES na 

qual lecionam não se registrou diferença significativa. 

As mídias mais utilizadas são o WhatsApp (93,8% dos respondentes) e o Facebook 

(85,27 % dos respondentes). É digno de registro que o Linkedin, que se propõe a ser uma 

rede social de negócios, que tem profissionais como seu público-alvo, esteja entre as 

mídias sociais menos utilizadas pelos entrevistados. (Gráfico 22). O Linkedin só não é 

menos utilizado do que o Twitter, que vem sendo incorporado na escola, como um 

recurso para a aprendizagem em uma perspectiva inovadora (CASTELANO et alii, 2012; 

CASTRO et alii, 2012; NAGUMO, 2014). 

 
Gráfico 22 – Uso de mídias sociais (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Junto aos docentes que mantêm redes sociais ou delas participam buscamos 

identificar alguns usos, tendo como foco a atividade profissional.  (Tabela 2).  

Os docentes das IPES tendem a tratar assuntos gerais das suas instituições nas 

redes sociais mais do que os da ICES. Por outro lado, tendem a tratar menos de 

assuntos da(s) própria(s) disciplina(s). Quando se trata de compartilhar nas redes 

                                                

 

5 Consideramos aqui uma distinção necessária entre mídias sociais e redes sociais. As mídias, como 
Facebook e Twitter, dentre outros, dizem respeito à tecnologia que permite às pessoas conectarem-se entre 
si, estabelecendo redes sociais. Entendemos redes sociais com sendo a relação entre pessoas, 
independente de qual tecnologia é usada para estruturar essa relação na virtualidade. Mídias sociais são 
tecnologia, redes sociais são aglomerados de pessoas.  
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materiais da(s) disciplina(s) não se observa diferença significativa entre docentes de ICES 

e IPES. 

Quando se trata de compartilhamento de material na rede, as mulheres tendem um 

pouco mais do que os homens a evita-lo. Nos assuntos tratados não se registra diferença 

significativa entre homens e mulheres. 

Assuntos nas redes 

sociais 
Frequência ICES IPES Homens Mulheres 

Assuntos gerais da IES 

Frequentemente 41,30 48,00 42,86 45,24 

Raramente 43,48 46,67 47,62 45,24 

Nunca 15,22 5,33 9,52 9,52 

Assuntos da disciplina 

Frequentemente 36,96 33,33 26,19 39,29 

Raramente 47,83 40,00 52,38 38,10 

Nunca 15,22 26,67 21,43 22,62 

Compartilhamento de 

material de disciplina(s) 

Frequentemente 32,61 29,33 26,19 33,33 

Raramente 39,13 45,33 52,38 39,29 

Nunca 28,26 25,33 21,43 27,38 

Tabela 2 – Temas/assuntos nas redes sociais e frequências 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao uso de tecnologias digitais em suas aulas, a quase totalidade dos 

entrevistados declara fazê-lo. Entretanto, o que se observa é essencialmente uma 

utilização de apoio ao professor, ou seja, como elemento para o ensino (Gráfico 23). 

Afinal, computadores, acoplados a projetores multimídia exibindo apresentações, geradas 

com PowerPoint ou software semelhante, nada mais são que a representação 

contemporânea do velho retroprojetor. 

Há docente que considera que esse uso do PowerPoint se justifica pela facilidade 

de uso, ainda que saibamos que são poucos os professores que efetivamente dominam 

os recursos que este software oferece.   

O PowerPoint é relativamente fácil de ser manejado, talvez por isso a 

grande adesão e talvez por isso também a pequena adesão a outros 

recursos - como falamos na questão anterior, os próprios docentes não 

têm formação para uso dessas tecnologias, então se utilizam das que, a 

princípio, não demandariam uma formação específica para manejá-las. 

[Professora 2, IPES] 
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Gráfico 23 – Recursos de TDIC em aulas (em %) 

Fonte: dados da pesquisa 

E, claro, o uso do PowerPoint, que podemos considerar até exagerado ás vezes, se 

faz não apenas pela facilidade do seu manuseio, mas pelo fato de que o recurso é o 

suporte para a aula expositiva, a metodologia dominante nas salas de aula. 

A facilidade que o recurso proporciona de auxiliar na exposição do 

conteúdo. O problema maior é que a aula expositiva ainda é a metodologia 

predominante nos cursos, utilizando-se desse recurso. E em algumas 

situações a única metodologia de ensino. O que também nos mostra que 

não há planejamento das aulas para que tenha diversidade de 

metodologias e recursos. [Professor 2, IPES] 

falta de conhecimento de outros recursos; falta de disponibilidade para 

obter esses conhecimentos 

A prática da aula expositiva é explicada pelo que chamamos de clonagem 

pedagógica, quando o professor repete práticas pedagógicas que vivenciou enquanto 

estudante, até pela “incapacidade de perceber novos modos de “dar aula'” [Professora 8, 

ICES] 

Nossas aulas são reflexos dos nossos professores, 98% das aulas que 

tivemos foram expositivas e assim fazemos. O PowerPoint é um bom 

suporte para uma aula expositiva. Não há interação com os alunos. Assim 

aprendemos, assim ensinamos. E, veja bem, temos colegas que dá a 

mesma aula expositiva faz muitos anos. Já está gravada no seu cérebro. 
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Você acha que ele vai abandonar a aula pronta que ele tem para 

mergulhar no vazio da novidade? [Professor 4, ICES] 

frequência de utilização em aulas dos diversos recursos também foi investigada 

(Tabela 3). O que surpreendeu, de alguma forma, foi a utilização de imagens e fotografias 

compartilhadas em rede. Certamente esse tipo de uso está associado ao conteúdo das 

disciplinas, sabidamente algumas delas demandam mais a utilização de imagens. 

Os docentes da ICES sempre utilizam apresentações, geradas no PowerPoint ou 

software semelhante e tendem a utilizar as produções próprias. Nas IPES, o uso de 

apresentações de terceiros é mais frequente do que na ICES. Blogs próprios das 

disciplinas são pouco utilizados. Mas esse uso, ainda que reduzido, é mais adotado pelos 

professores das IPES. Os docentes da ICES fazem maior uso de fotografias/imagens que 

estão disponíveis na rede do que os das IPES. 

As mulheres utilizam mais apresentações próprias dos que os homens que, por sua 

vez, utilizam mais apresentações de terceiros do que as mulheres, além das próprias. Da 

mesma forma, homens utilizam mais os blogs próprios de suas disciplinas; as mulheres 

usam mais blogs de terceiros do que os homens.  O uso de fotografias/imagens que 

estão disponíveis na rede é maior pelas professoras. 

Outros recursos da Web 2.0, tais como wikis e podcasts são pouco utilizados pelos 
docentes entrevistados (Tabela 4) 

A utilização de vídeos on-line já é mais comum; eles são um recurso mais utilizado 
por professoras do que do por professores.  

A Wikipédia, cuja utilização, não raro, é polêmica entre professores, é um recurso 

mais usado por docentes de IPES do que de ICES. 

Foi interessante registrar que os docentes de ICES fazem uso mais frequente de 

videoaulas de terceiros do que próprias. Essa constatação pode ter relação com uma 

dificuldade técnica que podem encontrar para gravar as videoaulas, ainda que existam 

recursos de fácil acesso e fácil operacionalização. Ainda que as gravações de videoaulas 

sejam mais comuns em instituições que, oferecendo EaD, têm instalações mais 

apropriadas para isso, os docentes, e querendo, podem gravar suas videoaulas, ainda 

que sem muita sofisticação.  
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Recursos de 

TDIC em aulas 
Frequência Geral ICES IPES Homens Mulheres 

AVA 

Frequentemente 34,7 31,1 37,3 26,8 38,6 

Raramente 34,7 40,0 29,3 29,3 37,3 

Nunca 30,6 28,9 33,3 43,9 24,1 

Apresentações 

próprias 

Frequentemente 92,7 93,3 92,0 87,8 95,2 

Raramente 6,5 6,7 6,7 9,8 4,8 

Nunca 0,8 0,0 1,3 2,4 0,0 

Apresentações 

de terceiros 

Frequentemente 8,1 8,9 8,0 7,3 8,4 

Raramente 40,3 22,2 52,0 56,1 32,5 

Nunca 50,6 68,9 40,0 36,6 59,1 

Blog da 

disciplina 

Frequentemente 13,7 6,7 18,7 19,5 10,8 

Raramente 15,3 13,3 16,0 17,1 14,5 

Nunca 71,0 80,0 65,3 63,4 74,7 

Blog de 

terceiros 

Frequentemente 8,1 11,1 6,7 7,3 8,4 

Raramente 30,6 20,0 36,0 36,6 27,7 

Nunca 61,3 68,9 57,3 56,1 63,9 

Fotografias e 

imagens em 

rede 

Frequentemente 61,5 62,8 61,4 55,3 64,6 

Raramente 26,5 32,6 24,3 23,7 27,8 

Nunca 12,0 4,7 14,3 21,1 7,6 

Tabela 3 – Frequência de uso de recursos de TDIC em aulas (em %) – Parte 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As videoaulas, especialmente as autorais dos professores, são utilizadas com maior 

frequência em disciplinas oferecidas á distância, como seria razoável supor. Entretanto, 

videoaulas de terceiros são utilizadas, ainda que raramente, em disciplinas oferecidas na 

forma presencial. Seriam como os antigos filmes/vídeos utilizados em sala de aula ou os 

professores se fazem mesmo substituir por um outro, ainda que on-line? Essa é uma 

questão que pode merecer uma investigação. 

Os docentes mostram uma prática de compartilhar on-line, com seus alunos, 

material das disciplinas, quase todos (92,3%) declaram fazê-lo. Apresentações, quase 

certamente as utilizadas em aulas, são o material mais compartilhado, on-line, com os 

alunos (Gráfico 24). O compartilhamento deste material certamente poupa os estudantes 

de fazerem anotações em aulas, dispensando-os inclusive de fotografar a tela ou o 

quadro onde a apresentação é projetada.  

De maneira geral não se constatam muitas diferenças nos indicadores dos tipos de 

materiais disponibilizados on-line para os estudantes (Tabela 5). Entretanto alguns 

índices chamam a atenção. O índice de docentes que compartilham modelos de provas é 

muito pequeno, de forma semelhante ao compartilhamento de comentários sobre provas, 
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no que poderia servir como um feedback aos alunos. Nenhum docente informou 

compartilhar, on-line, gabarito de provas. Possivelmente tais situações decorrem do 

receio, coisa antiga, que professores têm que seus alunos estudem apenas por modelos 

de provas anteriormente usadas. Registre-se que nenhum docente de ICES informou 

compartilhar modelos de provas, o mesmo ocorrendo quando se tratam de professoras. 

As professoras tendem a compartilhar mais indicações prévias de leituras de livro-texto e 

apresentações do que os professores. O compartilhamento de indicações de leituras 

complementares é mais frequente na ICES. Professores tendem a compartilhar mais 

notas de aulas do que as professoras 

Recursos de 

TDIC em aulas 
Frequência Geral ICES IPES Homens Mulheres 

Podcast 

Frequentemente 4,8 2,2 6,7 4,9 4,8 

Raramente 24,2 35,6 29,3 17,1 27,7 

Nunca 71,0 6,7 14,7 78,0 67,5 

Vídeos on-line 

Frequentemente 56,5 57,8 56,0 43,9 62,7 

Raramente 32,3 35,6 29,3 36,6 30,1 

Nunca 11,3 6,7 14,7 19,5 7,2 

Wiki 

Frequentemente 8,1 4,4 10,7 7,3 8,4 

Raramente 33,1 20,0 38,7 31,7 33,7 

Nunca 58,9 75,6 50,7 61,0 57,8 

Wikipédia 

Frequentemente 4,8 4,4 5,3 7,3 3,6 

Raramente 41,9 35,6 45,3 41,5 42,2 

Nunca 53,2 60,0 49,3 51,2 54,2 

Videoaulas 

autorais 

Frequentemente 16,2 14,0 18,6 18,4 15,2 

Raramente 28,2 25,6 25,7 21,1 31,6 

Nunca 55,6 60,5 55,7 60,5 53,2 

Videoaulas de 

terceiros 

Frequentemente 19,7 16,3 21,4 15,8 21,5 

Raramente 50,4 55,8 45,7 55,3 48,1 

Nunca 29,9 27,9 32,9 28,9 30,4 

Tabela 4 – Frequência de uso de recursos de TDIC em aulas (em %) – Parte 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

É sabido que frequentemente, em uma pesquisa com 5 (cinco) itens Likert, os 

entrevistados tendem a evitar as duas opções extremas, o que provoca reduzida variação, 

no que é conhecido como viés da tendência central. Esse mesmo viés se observa quando, 

entre os blocos de concordância e discordância, se oferecem aos entrevistados respostas 

neutras, do tipo “não concordo, nem discordo”, o que traz dificuldade para a pesquisa. A 

utilização de um ponto neutro é defendida por alguns autores sob o argumento de que a 

opção permite que respondente se sinta mais à vontade quando for expressar a sua 

opinião. (VIEIRA, DALMORO, 2008).  
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Gráfico 24 – Material compartilhado on-line com alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

Em uma parte do survey adotamos a escala de Likert (LIKERT, 1932) para poder 

capturar o entendimento dos entrevistados quanto à questão do uso das tecnologias 

digitais, enquanto recurso para o ensino e a aprendizagem na formação inicial do 

professor. 

Tipo de material ICES IPES Homens Mulheres 

Notas de aulas 34,0 25,9 36,0 24,7 

Indicações prévias de leituras de livro-texto 58,0 55,3 48,0 61,8 

Indicações de leituras complementares 54,0 47,1 48,0 50,5 

Orientações para aulas futuras 36,0 37,6 34,0 38,2 

Orientações para trabalhos escolares 36,0 36,5 34,0 36,0 

Modelos de provas 0,0 1,2 2,0 0,0 

Comentários sobre provas 2,0 3,5 2,0 3,4 

Apresentações 72,0 64,7 62,0 70,8 

Gabarito de provas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 5 – Frequência de uso de recursos de TDIC em aulas (em %) – Parte 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda que alguns estudos recomendem que se ofereça aos entrevistados uma 

escala com um ponto central, do tipo “sem condições de opinar”, especialmente quando 

se utiliza uma escala de 4 (quatro) pontos, de modo que possam selecionar essa opção 
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em caso de indecisão ou neutralidade, optamos pela adoção de apenas 4 (quatro) itens 

Likert: concordo absolutamente, concordo, discordo e discordo absolutamente. O número 

de itens pelos quais optamos é tecnicamente justificável, até porque não há um consenso 

sobre qual o número de itens que devem compor uma escala de Likert. Na verdade, 

desde a sua criação, autores questionam o número ideal de pontos para uma escala.  

Como, segundo estudiosos da técnica, os entrevistados tendem a concordar com as 

declarações apresentadas, no fenômeno conhecido como “acquiescence bias”6, adotamos 

a estratégia de declarações afirmativas e negativas.  

Para análise dos dados obtidos com a escala de Likert, optamos pelo uso da 

estatística descritiva. Nesta parte do questionário, foram oferecidos aos docentes dois 

blocos de afirmativas relacionadas às tecnologias na formação inicial do professor 

(Quadros 3 e 4). 

Com relação à afirmativa “A formação do professor para a utilização de tecnologias 

digitais enquanto recurso no ensino e na aprendizagem ainda é deficiente nas 

licenciaturas de maneira geral”, há uma concordância ampla (Gráfico 25). Os docentes 

das IPES tendem a concordar absolutamente mais do que a média geral. Nenhuma 

professora e nenhum docente de ICES discorda absolutamente da afirmação. Entretanto, 

os docentes de ICES são os que menos concordam absolutamente com a afirmativa.  

43.1 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem ainda é deficiente nas licenciaturas de 

maneira geral. 

43.2 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem ainda não é necessária se 

considerarmos que o uso de computadores nas escolas da Educação 

Básica é reduzido. 

43.3 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem deve ocorrer apenas em disciplinas da 

formação pedagógica. 

43.4 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem deve ocorrer de alguma maneira em 

todas as disciplinas. 

43.5 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem é uma exigência absoluta  na 

contemporaneidade. 

Quadro 3 – Questão 43 do questionário  

                                                

 

6 O viés de aquiescência é uma categoria de viés de resposta segundo o qual entrevistados em uma 
pesquisa tendem a concordar com todas as perguntas ou indicar uma conotação positiva. 
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44.1 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem não deve ocorrer em uma disciplina 

específica (do tipo Informática na Educação). 

44.2 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem deve ser deixada para a formação 

continuada, já que novos recursos vão sendo criados. 

44.3 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem não deve ser uma preocupação das 

licenciaturas, já que a aprendizagem dos conteúdos específicos é 

prioritária. 

44.4 A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto 

recurso no ensino e na aprendizagem não é necessária pois os estudantes 

em geral já dominam tais tecnologias. 
Quadro 4 – Questão 44 do questionário  

 

Os docentes, em expressiva maioria, discordam da ideia de que a formação do 

professor para a utilização de tecnologias digitais, enquanto recurso no ensino e na 

aprendizagem, não se faz necessária se considerarmos que ainda é bastante reduzido o 

a sua utilização escolas da Educação Básica. As professoras e os docentes das IPES 

são os que tendem a discordar mais da afirmativa colocada no questionário (Gráfico 26). 

Até porque reconhecem que essa formação é uma exigência absoluta na 

contemporaneidade (Gráfico 29)  

 
Gráfico 25 – Escala de Likert – Questão 43/Afirmativa 1 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem ainda é deficiente nas licenciaturas de maneira geral. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os docentes, de maneira quase absoluta, entendem que a formação dos futuros 

professores, na perspectiva de prepara-los para a utilização de tecnologias digitais 

enquanto recurso no ensino e na aprendizagem, não deve ocorrer apenas em disciplinas 

da formação pedagógica (Gráfico 27). Além disto, em sua maioria entendem que a 

formação para o uso das TDIC deva se dar no conjunto das disciplinas da licenciatura 

(Gráfico 28). Esse entendimento na verdade se afasta de uma prática nas licenciaturas 

marcada pela desconexão entre a formação pedagógica e a formação para os conteúdos 

específicos. Em geral, ainda que todos atuando em uma licenciatura atuem na formação 

de professores, os docentes tendem a separar a formação de conteúdo específico da 

formação para a prática pedagógica, cada um assumindo a sua parte, de alguma forma 

perpetuando o antigo modelo 3+1, ainda que hoje as disciplinas pedagógicas de 

distribuam ao longo de todo o curso. 

 
Gráfico 26 – Escala de Likert – Questão 43/Afirmativa 2 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem ainda não é necessária se considerarmos que o uso de computadores nas escolas da Educação Básica 

é reduzido. 
Fonte: dados da pesquisa 

A circunstância da formação para o uso das TDIC se dar, de alguma maneira, em 

todas as disciplinas da licenciatura contribuirá para uma formação mais integral e 

integrada do futuro professor, pois associa conhecimento dos conteúdos do 

conhecimento pedagógico, dando condições para uma formação que se aproxima do 

modelo do TPACK (KOEHLER, PUNYA, 2008). Se os docentes das disciplinas do 

conteúdo específico puderem considerar, para além da formação para o uso das TDIC, 



35 

 

 

aspectos da prática pedagógica ligada àqueles conteúdos, associando o conhecimento 

do conteúdo do conhecimento pedagógico e trazendo o conhecimento tecnológico, o 

domínio das três esferas de conhecimento (do conteúdo, pedagógico e tecnológico) será 

extremamente útil na formação do futuro professor.   

 
Gráfico 27 – Escala de Likert – Questão 43/Afirmativa3 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem deve ocorrer apenas em disciplinas da formação pedagógica. 

Fonte: dados da pesquisa 

É interessante registrar que, embora apontem para uma formação dos licenciandos 

para o uso das TDIC em todas as disciplinas do curso, ainda que isso possa ocorrer de 

diferentes formas, os docentes não estão absolutamente convencidos de que a formação 

para o uso das TDIC não deva ocorrer em uma disciplina específica, do tipo Informática 

na Educação ou algo assim (Gráfico 30).   
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Gráfico 28 – Escala de Likert – Questão 43/Afirmativa 4 
A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 

aprendizagem deve ocorrer de alguma maneira em todas as disciplinas 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A prática de se encarregar uma disciplina de fornecer a formação para uso do 

computador foi comum na escola brasileira, desde os primórdios da informática na 

educação, nos anos 1980. Nas escolas da Educação Básica a constatação de que os 

professores não tinham uma formação para assumir tal responsabilidade fez com que se 

transferisse, principalmente para o pessoal da área de Computação ou Informática, a 

tarefa de preparar para o uso do computador. Naquele momento histórico, quando o 

computador não era um “eletrodoméstico” presente na maioria das casas, havia uma 

circunstância que favorecia isto, até porque a preocupação era ensinar a lidar com a 

máquina, com aula sobre sistema operacional (Windows, era o mais comum) e de 

aplicativos como o que compunham o MS Office (Word, Excel e PowerPoint). Ou seja, a 

escola chamava a si, no caso da particulares não raro momo estratégia de marketing 

para atrair alunos, o aprendizado da máquina. 

Entretanto, na medida em que o computador foi chegando a casa de mais famílias, 

essa formação para o uso da máquina foi perdendo progressivamente o sentido. Naquele 

momento, algumas (poucas) licenciaturas reconheceram a necessidade de preparar 

futuros professores para o uso do computador. Na constatada carência de docentes 

capazes de oferecer essa formação, repetiu-se o que se havia nas escolas da Educação 

Básica: a criação de disciplinas próprias do campo da Informática, muito frequentemente 



37 

 

 

sob responsabilidade de pessoal da área de Computação ou Informática. Repetia-se, nas 

licenciaturas, a formação para o uso do computador, na quase totalidade das vezes sem 

a associação com práticas pedagógicas que pudessem ser desenvolvidas com eles. Em 

síntese, ensinava-se tecnologia, sem preparar os futuros professores para “ensinar com 

tecnologia”.  

 
Gráfico 29 – Escala de Likert – Questão 43/Afirmativa 5 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem é uma exigência absoluta na contemporaneidade. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com o tempo, a situação começou a se alterar, com pessoal das próprias 

licenciaturas assumindo a formação para o uso do computador, em uma preocupação 

para integrar a máquina a práticas pedagógicas, ou seja, para promover o aprendizado 

com a máquina. Mas ainda se restringia essa formação a uma disciplina específica, de 

certo modo desconectada da formação nos conteúdos específicos e da formação 

pedagógica. Em síntese criava-se um terceiro polo de formação do futuro professor, para 

a construção de saberes sobre a tecnologia, desarticulado da formação para os 

conteúdos e da formação pedagógica. 
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Gráfico 30 - Escala de Likert – Questão 44/Afirmativa 1 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem não deve ocorrer em uma disciplina específica (do tipo Informática na Educação). 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Ainda que com o aparecimento de novos recursos das TDIC com possibilidade de 

aplicação pedagógica, o que sempre poderá justificar uma nova formação, 

essencialmente para domínio do recurso, os docentes entendem que a preparação para 

uso pedagógico das TDIC não deva ser deixada para a formação continuada (Gráfico 31). 

Ou seja, entendem que tal preparação deva se dar também na formação inicial, 

concomitantemente com a dos demais conteúdos, inclusive por que não entendem a 

formação de conteúdos como prioritária (Gráfico 31). Entretanto, há de se considerar que 

a formação continuada se faz uma exigência permanente, não só por conta das 

tecnologias.    
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Gráfico 31 - Escala de Likert – Questão 44/Afirmativa 2 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem deve ser deixada para a formação continuada, já que novos recursos vão sendo criados. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O fato de que, diferentemente das décadas de 1980 e 1990, os estudantes já 

chegarem na escola com ao menos uma alfabetização digital não é razão para que os 

futuros professores sejam dispensados de uma formação para uso das TDIC ainda na 

licenciatura (Gráfico 33). Estaria implícito nesse entendimento dos docentes que a 

formação na licenciatura deve se dar efetivamente para a aplicação pedagógica dos 

recursos de TDIC, até porque o simples domínio delas, em maior ou menor grau, não 

assegura o que podemos considerar como uma transposição didática (NICOLAU, 2017). 
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Gráfico 32 - Escala de Likert – Questão 44/Afirmativa 3 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem não deve ser uma preocupação das licenciaturas, já que a aprendizagem dos conteúdos específicos é 

prioritária. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Gráfico 33 - Escala de Likert – Questão 44/Afirmativa 4 

A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na 
aprendizagem não é necessária pois os estudantes em geral já dominam tais tecnologias. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ficou evidente que os docentes das licenciaturas reconhecem a necessidade de 

formação dos licenciandos para o uso pedagógico das TDIC, entendo, em ponto 

importante, que ela deva ser uma atribuição geral, com cada disciplina levando sua 

contribuição, em maior ou menor grau. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Dos 145 (cento e quarenta e cinco) docentes de licenciaturas que responderam o 

survey, 133 (cento e trinta e três) participaram a fase de coleta de dados para análise das 

representações sociais, sendo 48 (quarenta e oito) homens e 85 (oitenta e cinco) 

mulheres. Deste total, 44 (quarenta e quatro) lecionavam em ICES e os demais eram 

docentes de instituições públicas de educação superior, todas sediadas em Minas Gerais. 

Os professores quando solicitados que escrevessem três palavras que lhe viessem 

à mente imediatamente quando lessem a expressão “Tecnologias na licenciatura”, 38 

(trinta e oito) citam necessário, 13 (treze) registram como facilitador e 10 (dez) e 

referem à modernidade. Estas três evocações constituem o Núcleo Central das 

Representações Sociais (RS), conforme evidenciado com o software EVOC 2000 (Figura 

2). 

 
Figura 2 

Representações sociais do conjunto docente sobre “Tecnologias na licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

Quando verificados a forma como os docentes utilizam as tecnologias, alguns se 

referem à aprendizagem, ou seja, a aprendizagem sobre as tecnologias na licenciatura 

pode propiciar uma alteração nas RS que os docentes possuem, embora, ao analisar os 

dados, seja possível evidenciar fazem o uso das TDIC lidando com imagem, jogos, vídeo, 
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software e como recurso, tais recursos são utilizados como suporte ao conteúdo, leitura 

e artigos, disciplina. As TDIC acabam não sendo utilizadas como ferramenta pedagógica. 

Quando constatado, no Núcleo Central das RS, que os professores entendem a 

tecnologia como uma modernidade, verifica-se, nos núcleos periféricos, um reforço à 

esta percepção uma vez que eles identificam as TDIC como atualidade, inovação e 

contemporaneidade, associando-as à realidade.  Ademais, compreendem as TDIC 

como possibilidade, tendência, na contextualização da educação nos tempos 

presentes. 

A identificação do termo facilitador no Núcleo Central das evocações sobre 

tecnologias nos cursos de licenciaturas pode ser associada a uma maior possibilidade de 

interatividade, uma vez que ela oportuniza mais comunicação, compartilhamento, 

inclusive de materiais, rapidez e acessibilidade à informação, o que pode resultar na 

construção do conhecimento.  

Um acesso potencialmente ampliado às informações, em princípio democrático, 

por meio da internet pode abrir caminhos para uma aprendizagem baseada na 

criatividade, praticidade e dinamicidade, fatores certamente relevantes na atualidade 

para a formação de um aluno autônomo. 

Quando solicitadas a escrevessem 3 (três) palavras que lhes viessem 

imediatamente à mente quando lessem a expressão “Tecnologias na licenciatura”, 40 

(quarenta) das 85 (oitenta e cinco) professoras entendem ser aprendizagem, 

informação, inovação, interatividade e facilitador. Estas cinco evocações constituem o 

Núcleo Central das RS das professoras (Figura 3).  

Estas representações são reforçadas pelo primeiro e segundo núcleos periféricos, 

quando trinta e nove delas afirmam ser necessário com vinte e uma afirmações e dezoito 

associam as palavras atualidade, praticidade e recurso às TDIC. Constata-se que há 

uma necessidade das tecnologias no mundo atual e elas correspondem a uma 

aprendizagem mais prática e, também, um recurso. 

Ao pesquisar o que as professoras pensam sobre aprendizagem constata-se que há 

uma interligação com compreensão, construção do conhecimento e com o processo de 

ensino e aprendizagem significativo. A internet é associada ao empoderamento pela 

informação, pela mobilidade e utilidade.    

Porém como afirmou um entrevistado 
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a informação pode ser transmitida ao aluno de modo tradicional usando o 

quadro negro e o giz ou através de uma lousa digital interligada a outros 

recursos tecnológicos. Nada disso funcionará se o aluno não for motivado 

de forma instigante ao assunto que está sendo informado. [Professor 3, 

IPES]  

E no cenário de um acesso cada vez mais ampliado às fontes de informação, 

quando a escola perde o que era sua primazia, uma entrevistada chama a atenção para a 

mudança do papel do professor: 

Não tem mais nenhum sentido atribuir a função docente à atividade de 

informar. A internet tem infinitamente muito mais capacidade de fazer isso. 

No entanto, é preciso entender que o papel do professor é essencial nessa 

sociedade da informação. Mas sua tarefa consiste, a meu ver, em ensinar 

formas de localizar as informações necessárias, corretas, confiáveis. 

Ensinar a organizá-las e ensinar modos de transformá-las em 

conhecimento útil e significativo. [Professora 1, IPES] 

Uma entrevista chega a considerar a possibilidade da presença do professor não 

mais se fazer necessária na escola, ao menos aquele que evoca a si o papel de 

informador: Se o professor permanecer no papel de 'informador', será, em pouco tempo, 

uma figura dispensável. [Professora 8, ICES]  

Quanto à informação, que historicamente foi a matéria-prima que a escola ofereceu 

aos estudantes, uma entrevistada alerta: “limitar o processo de formação ao acesso à 

informação é mesmo preocupante, posto que o acesso à informação não significa 

apropriação de conhecimento por parte dos licenciandos” [Professora 5, IPES],  

Há quem reconheça a necessidade do professor informar os estudantes, mas 

devendo ir além disso: 

o modelo tradicional de escola não se restringe apenas a informação, mas 

compreendo que ele se configura como uma performance didático-

pedagógica menos interativa, na qual o "informar" é parte do processo. 

Isso faz toda a diferença quando se considera que o uso das tecnologias 

digitais pode promover, se bem colocada, uma diversificação no processo 

ensino-aprendizagem, alterando significativamente o modelo escolar. 

[Professora 7, ICES] 

O professor precisa ir além da informação, precisa orientar para a 

informação se torne conhecimento. É um trabalho de mão dupla, depende 
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também do estudante querer construir esse conhecimento. Não há como 

terceirizar essa tarefa. [Professora 14, IPES] 

Outra entrevistada, ainda que reconheça que uma das funções reconhecidas do 

professor é informar, considera a possibilidade de que  

as tecnologias digitais estejam lançando luz sobre outra necessidade - 

formar educadores, que possam, ao mesmo tempo, instigar o processo de 

aprendizagem, questionando e ensinando a questionar e, também, 

construindo junto com os alunos esse caminho de aprendizado. Há uma 

crença de que as informações trazidas pelas redes sociais e pelos alunos 

em sala de aula, geram mais especulação em relação ao senso comum, o 

conhecimento científico também pode orientar o conhecimento e 

reconhecimento em relação ao que se sabe do mundo. Por isso informar 

não é um processo que se deixe a desejar. Um passo inicial, mas não o 

único no processo de formação de novos professores.  [Professora 12 

ICES] 

A inovação está diretamente vinculada à ideia de diferencial e do novo, assim como 

a interatividade está concatenada com a imagem de comunicação, colaboração, 

participação e socialização. Todos esses pensamentos comprovam as TDIC como um 

facilitador, porém, ainda vista como auxiliar no processo educacional, de forma básica 

para pesquisas, leituras, vídeos, jogos e estudos confirmando que embora haja uma 

percepção das possibilidades das TDIC como ferramenta pedagógica, a sua utilização 

ainda se restringe à atividades resumidas em sala de aula e na escola.  

Como afirma uma entrevistada, “a tecnologia digital na educação nos aproxima dos 

nossos alunos; facilita e promove a aprendizagem em conjunto (discentes e docentes).  

[Professora 9, ICES] 

Ao analisar as evocações constantes em um Núcleo Periférico das RS encontrou-se 

dinamicidade, modernidade e rapidez, expressões que reforçam a representação das 

professoras acerca das tecnologias, pois a rapidez propicia a interatividade e a 

informação, enquanto a modernidade possibilita da inovação e a dinamicidade e juntas 

reforçam o pensamento das professoras sobre as tecnologias na licenciatura. 
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Figura 3 

Representações sociais das professoras sobre “Tecnologias na licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

Os professores (sexo masculino), em número de 48 (quarenta e oito) quando 

solicitados a escrever 3 (três) palavras que lhe viessem à mente tão logo lessem a 

expressão “Tecnologias na licenciatura”, listaram necessário, interatividade e 

acessibilidade como RS identificadas Núcleo Central (Figura 4). 
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Figura 4 

Representações sociais dos professores sobre “Tecnologias na licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

Quando verificado o que eles entendem por necessário, identificam-se os seguintes 

termos: essencial, importante e indispensável. Tais RS reforçam o que vem sendo 

discutido sobre a importância das TDIC nos cursos de licenciaturas, ao possibilitarem 

maior interatividade, termo também identificado no núcleo central.  

O termo interatividade está associado à possiblidade de aproximação com aluno, ao 

compartilhamento, à conexão e à socialização, comportamentos que fomentam as 

relações sociais na atualidade e que é reforçado pelo termo comunicação. 

No que tange aos cursos de licenciatura, como os alunos estão cada vez mais 

conectados, o uso das TDIC abre espaço para uma maior inclusão dos alunos no 

processo de aprendizagem, inclusive através da EaD, e possibilita um acesso 

extremamente ampliado à informação.  

Entretanto as TDIC, por mais presentes que estejam no cotidiano da vida diária de 

cada um, ainda representam um desafio a ser superado na modernidade, no contexto 

educacional como um todo, certamente pela carência da formação dos professores para 

com ela lidarem na sala de aula. 
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A pesquisa permitiu evidenciar diferenças no Núcleo Central das RS de mulheres 

(professoras) e homens (professores). Apenas a Interatividade é uma RS comum 

(Quadro 5). 

 

MULHERES HOMENS 

Aprendizagem 
Facilitador 
Informação 
Inovação 

Interatividade 

Acessibilidade 

Interatividade 
Necessário 

Quadro 5 - Núcleo Central das RS de mulheres e dos homens sobre “Tecnologias na licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como uma primeira análise, ambos percebem a tecnologias na licenciatura como 

uma forma de interatividade. Entretanto, ao analisar-se o Núcleo Central das RS dos 

professores (sexo masculino) é possível evidenciar que eles percebem as tecnologias 

mais como uma forma de praticidade. As professoras percebem as TDIC na licenciatura 

no âmbito do processo educativo que ali ocorre, no ensino, na aprendizagem, enfim, na 

formação, e ainda como uma inovação, enquanto recurso da modernidade, que pode vir a 

facilitar os processos próprios da escola. 

Quando analisados em separado os núcleos periféricos das RS de professoras e 

professores, de forma geral não se identificam termos comum. Entretanto na análise dos 

professores (homens) se percebe que eles se voltam para o processo de ensino e 

aprendizagem, o que não ocorreu no Núcleo Central. Neste momento eles falam de 

aprendizagem, de conhecimento, de democracia, e que apesar de ser um desafio podem 

possibilitar a inclusão na modernidade. As professoras reforçam o Núcleo Central das RS 

ao colocarem as tecnologias na licenciatura como um recurso necessário na atualidade, o 

que se caracteriza pelos termos praticidade, dinamicidade e rapidez, movimentos 

inerentes à modernidade. 

Responderam às evocações 44 (quarenta e quatro) docentes de ICES, com 129 

(cento e vinte e nove) evocações, das quais 77 (setenta e sete) eram diferentes. Quando 

solicitados a escrever 3 (três) palavras que lhe viessem à mente imediatamente sobre 

“Tecnologias na licenciatura”, no Núcleo Central de suas RS surge a necessidade.  
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Figura 5 

Representações sociais de docentes de ICES sobre “Tecnologias na licenciatura”  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Esta representação pode ser modificada em função da percepção que os 

professores possuem acerca do que é necessário. Eles entendem que a acessibilidade, 

a oportunidade para a aprendizagem, atualidade, facilidade, modernidade e a rapidez 

são marcas importantes no que se refere às tecnologias nas licenciaturas. 

Observa-se que não há segundo e quarto quadrante dos Núcleos Periféricos o que 

confirma a representação dos docentes das ICES. Algumas hipóteses podem ser 

elencadas desse resultado. A primeira delas é que para essa classe de docentes há uma 

visão das potencialidades das TDIC nas licenciaturas reforçada pela percepção de que, 

além de serem necessárias, se apresentam como importantes para a realidade social 

contemporânea. Outro fator que chama a atenção é que elas podem impulsionar o 

processo de aprendizagem, uma vez que os pesquisados a vislumbram como facilitadora 

No Núcleo Central das RS dos docentes das IPES estão informação e 

interatividade (Figura 6). 

Sem dúvida as TDIC constituem um meio, que podemos mesmo afirmar, privilegiado 

de acesso à informação. 
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Figura 6 

Representações sociais de docentes de IPES sobre “Tecnologias na licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

Outro termo identificado no Núcleo Central das RS foi interatividade, termo 

associado a aproximação, compartilhar¸ comunicação, conexão, participativa e 

socialização.  Esses termos reforçam o que vem sendo discutido sobre a importância 

das TDIC de maneira geral na vida das pessoas e que não podem deixar de ser 

considerados na escola, inclusive na que forma professores. 

Associados a esses termos, ao analisarmos os núcleos periféricos das RS pode-se 

perceber que, para esse grupo de docentes, o uso das TDIC no curso de Licenciatura é 

necessário, como ficou vidente na parte do questionário em que adotamos a escala de 

Likert, até porque é parte do cotidiano de alunos e professores e, sem dúvida, é uma 

característica na modernidade, como consequência do avanço da ciência com suas 

permanentes inovações tecnológicas, criando novas possibilidades. 

Porém nos núcleos periféricos das RS os docentes das IPES não deixam de chamar 

a atenção para o fato de que são necessários conhecimento e aprendizagem para 

utilizar as tecnologias digitais nos cursos de licenciatura, o que constitui desafio na 

atualidade. Entretanto, não deixam de ressaltar que as TDIC podem ser um recurso 

facilitador, com possibilidades de colocar as licenciaturas em sintonia com a realidade 

social atual.  
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No quadro 6 colocamos, lado a lado, os elementos identificados no Núcleo Central 

das RS sobre “Tecnologias na licenciatura” de docentes de ICES e de IPES. 

 

DOCENTES DE ICES DOCENTES DE IPES 

Necessário Informação  
Interatividade. 

Quadro 6 - Núcleo Central das RS de docentes de ICES e de IPES sobre “Tecnologias na 

licenciatura” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Uma segunda evocação foi apresentada aos docentes na pesquisa: “Formação do 

professor para uso das tecnologias digitais na sala de aula”. A ideia neste caso foi buscar 

objetivamente suas RS sobre a preparação dos licenciandos para a utilização das TDIC 

em suas práticas pedagógicas em um futuro exercício do magistério. 

No Núcleo Central das RS do conjunto dos docentes envolvidos na presente 

pesquisa identificaram-se importante e necessário (Figura 7). Esses pontos já haviam 

sido identificados de alguma forma na parte do questionário em que adotamos a escala 

de Likert. 

As 85 (oitenta e cinco) professoras que participaram da segunda parte da pesquisa, 

quando solicitadas a escrever 3 (três) palavras que lhe viessem à mente imediatamente 

ao lerem a evocação sobre “Formação do professor para uso das tecnologias digitais na 

sala de aula”, apresentaram 252 (duzentas e cinquenta e duas) palavras, das quais 135 

(cento e trinta e cinco) eram diferentes. Necessário e interatividade surgiram no Núcleo 

Central das RS quando utilizamos o software Evoc 2000 (Figura 8). 

As percepções de importante e imprescindível, constantes no segundo quadrante 

do núcleo periférico das RS, podem modificar as representações que constam no Núcleo 

Central dessa evocação. As evocações conhecimento, deficiência, desafiador, 

formação, fundamental e inovação, presentes no Núcleo Periférico das RS influenciam 

diretamente o Núcleo Central. 
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Figura 7 

Representações sociais do conjunto docente sobre “Formação do professor para uso das 

tecnologias digitais na sala de aula”  

Fonte: dados da pesquisa 

Constata-se que para as professoras pesquisadas a necessidade está 

intrinsecamente ligada ao uso das TDIC. Percebem que há uma premência de mudança, 

de renovação, de motivação e de sensibilização para que as TDIC possam ser aplicadas 

como ferramenta pedagógica e que a formação dos professores para esta operação é 

importante e imprescindível. Quando se trata da interatividade o pensamento das 

professoras recai sobre a comunicação, a produção, a participação e a inserção das 

TDIC no ambiente escolar. 

Ratifica-se que as TDIC ainda são utilizadas de forma deficiente e defasada na 

formação e os recursos tecnológicos empregados servem de estratégia complementar 

aos estudos. Verifica-se também, que as professoras reconhecem as inúmeras 

possibilidades de uso das TDIC como recurso pedagógico. Porém há uma limitação 

provocada pelas dificuldades de acesso, de uso, de velocidade, de domínio da 

ferramenta, de resistência a sua aplicabilidade na sala de aula. Para muitas professoras a 

possibilidade de utilização das TDIC como instrumento pedagógico é ainda distante da 

sua realidade, seja pela insuficiência de sua formação, seja pela limitação de tempo para 

dedicação a reformulação de suas convicções acerca da prática docente. 
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Detecta-se que a formação para uso das TDIC é reconhecida como desejável, 

fundamental e relevante. Porém, a reformulação nas licenciaturas passa pela qualificação 

docente, pelo seu aperfeiçoamento, pela instrumentalização e principalmente, pela 

transformação da prática docente. Há uma percepção de negligência na formação, da 

inexistência de interesse e de um protagonismo ‘ruim’ por parte dos atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 
Figura 8 

Representações sociais de professoras sobre “Formação do professor para uso das tecnologias 

digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 

A tecnologia está presente na vida das professoras, na forma de equipamentos 

como celulares, computadores, tablets, mas também possibilita uma mobilidade, o 

acesso a informação pela internet e ainda produz nas pessoas um certo “encantamento” 

ligado a evolução, a modernidade, a praticidade, ao poder, a autonomia e a criatividade. 

Não se registraram termos comuns nos s Núcleos Centrais das RS de homens 

(Figura 9) e de mulheres (Figura 8) quando à evocação “Formação dos professores para 

o uso das tecnologias digitais na sala de aula”. 

Ao analisar o Núcleo Central das RS dos homens, verifica-se que eles vêm as 

tecnologias como um recurso midiático, que pode ser útil e necessário no processo de 

formação na atualidade., na verdade olham a máquina. Quanto as mulheres, 

considerando o contexto atual, identificam as tecnologias como uma possibilidade de 
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interatividade fundamental para uma formação significativa e em sintonia com a 

modernidade; portanto, olham para além da máquina. 

  
Figura 9 

Representações sociais de professores sobre “Formação do professor para uso das tecnologias 

digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 

Nos Núcleos Periféricos das RS dos homens estão deficiência e inovação, o que 

permite entender que, apesar das TDIC serem uma inovação, ainda se tem nas 

licenciaturas pouco informação, resultando em um conhecimento deficitário sobre sua 

utilização.  

Constata-se que ao comparar o Núcleo Central das RS para as duas evocações os 

termos “interatividade” e “necessário” se apresentam presentes para os homens. As TDIC 

seriam percebidas como um instrumento de comunicação e de participação, que 

potencializa a inserção. Constata-se também pelas evocações dos pesquisados que as 

tecnologias podem abrir caminhos para uma mudança e uma consequente renovação, 

das práticas educativas a partir da pesquisa, da apropriação, da sensibilização para o uso 

dessas ferramentas como motivadoras para o diálogo e a reflexão de questões 

educativas. 
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MULHERES HOMENS 

Interatividade 
Necessário 

Recursos 

Quadro 7 - Núcleo Central das RS das mulheres e dos homens “Formação do professor para uso das 

tecnologias digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 

Os docentes de ICES responderam à segunda evocação mencionando 129 (cento e 

vinte e nove) palavras, das quais 79 (setenta e nove) eram diferentes. No Núcleo Central 

das RS surgiram atualização, desafio, indispensável e interatividade.  

Estas representações são reforçadas pelo segundo e terceiro Núcleos Periféricos 

quando afirmam que a formação é necessária (10) e ao mesmo tempo que entendem que 

ela ainda é deficiente. Ademais fazem referência ao ao conhecimento, que os 

licenciandos precisam construir, apontando que a formação seria um elemento na 

contemporaneidade, necessária para o ensino, significando inovação e requerendo 

pesquisa, além de ser fundamental e revestir-se de uma urgência. 

 
Figura 10 

Representações sociais de docentes de ICES sobre “Formação do professor para uso das 

tecnologias digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ao pesquisar sobre as RS dos professores no que se refere à atualização 

encontrou-se uma ligação com a modernidade, a realidade, a dinamicidade e o 

aparecimento de novas linguagens que convergem para uma educação contemporânea. 

Quanto ao desafio, nota-se uma predominância nos riscos e na necessidade de somar 

conhecimentos e compartilhar experiências. Constata-se com a evocação indispensável 

que os professores percebem a necessidade de articulação da teoria com a prática no 

processo de ensino e aprendizagem, fator fundamental e indispensável para a 

contextualização do aluno com a atualidade e a interatividade é compreendida como 

participação. 

A necessidade e a importância da formação dos licenciandos para a utilização das 

TDIC em suas futuras práticas pedagógicas está no Núcleo Central das RS dos docentes 

da IPES (Figura 11). A importância e a necessidade da formação têm relação com a 

democracia no acesso à informação que as TDIC potencializam. Democracia consta no 

núcleo periférico de suas RS. 

 
Figura 11 

Representações sociais de docentes de IPES sobre “Formação do professor para uso das 

tecnologias digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 
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No quadro 8 registramos, lado a lado, para efeito de comparação, elementos 

identificados nos Núcleos Centrais das RS sobre “Formação do professor para uso das 

tecnologias digitais na sala de aula” de docentes de ICES e de IPES. 

DOCENTES DE ICES DOCENTES DE IPES 

Atualização 
Desafio 

Indispensável 
Interatividade 

Importante 
Necessário 

Quadro 8 - Núcleo Central das RS de docentes de ICES e das IPES sobre “Formação do professor 

para uso das tecnologias digitais na sala de aula” 

Fonte: dados da pesquisa 

Ao se comparar os Núcleos Centrais das RS dos docentes de ICES e IPES, 

percebe-se que não existem elementos comuns. Para os docentes das ICES as TDIC na 

educação são um fator importante para uma formação significativa e que atende às 

necessidades da sociedade moderna. Para os das IPES as tecnologias são uma 

possibilidade de interatividade e forma de obter informações, elementos nos processos 

pedagógicos.  

Foram identificados nos núcleos periféricos elementos em comum:  aprendizagem 

e atualidade. Afirma-se que na atualidade a aprendizagem sobre as TDIC no processo 

educativo apresenta-se como um fator necessário e ao mesmo tempo, desafiador nos 

cursos de licenciatura, pois os cursos ainda não estão preparados e utilizando estas 

ferramentas como recurso didático.  

A partir da análise dos Núcleos Centrais das RS, é possível perceber que, embora 

utilizem termos diferentes, os docentes acabam por perceber que uma formação para o 

uso pedagógico é hoje fundamental nas licenciaturas. Os docentes das IPES atentam 

para a essencialidade da formação para o uso das TDIC, enquanto os de ICES, 

certamente também reconhecendo tal necessidade, vêm a formação como um desafio a 

ser superado nas licenciaturas.  

Alguns entrevistados, atuando em IES públicas, justificam, o fato de que docentes 

de IPES não vêm como desafio a ser encarado a formação inicial de professores para 

uso das TDIC, não porque já a façam, mas por conta do que considera acomodação, até 

por uma falta de cobrança. 

Os professores da universidade pública são acomodados no seu 

conhecimento colonizado e nos seus cargos de semideuses. O desafio 

deixa de fazer parte da sua formação desde o curso de graduação, para 

dar lugar ao comodismo e ao reprodutivismo. As universidades públicas 
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precisam incorporar as demandas da sociedade a sua pauta do ensino, da 

pesquisa. [Professor 7, IPES] 

Infelizmente, nas universidades públicas, há muitos docentes que, por não 

serem diretamente cobrados sobre seu trabalho, consideram-se já 

sabedores o suficiente e pouco investem em formação continuada nesse 

quesito relacionado às tecnologias, por exemplo. [Professora 11, IPES] 

Enquanto há quem considere que “aparentemente os professores das universidades 

públicas não estão percebendo ainda a necessidade e a urgência no uso de recursos 

tecnológicos” [professora 18, IPES]. 

O desafio posto às licenciaturas é reconhecido pelos docentes, embora as 

estratégias pensadas para superá-lo variem. 

As licenciaturas deveriam ser o que elas não são: laboratórios de 

aprendizagem. A didática, as práticas pedagógicas, deveriam ser o foco 

principal das licenciaturas. Mas eu estou falando de estruturas cognitivas 

formais e o ensino, mesmo na universidade, é centrado nos conteúdos. O 

importante é passar o conteúdo, não interessa como. Mas é esse "como" 

que é fundamental nas licenciaturas. [Professor 4, ICES] 

Penso ser importante garantir condições para formação dos professores 

do ensino superior, para ampliar suas competências e habilidades de uso 

das tecnologias digitais de comunicação e informação. Também é 

importante garantir o acesso às tecnologias digitais no espaço da sala de 

aula. [Professora 5, IPES] 

Mudar o foco na formação do professor do ensino superior, que deve 

conciliar ao longo de toda a sua formação, uma base científica e uma base 

prático-formativa como dimensões complementares. [Professor 7, IPES] 

Incluir o uso [das TDIC] no próprio projeto pedagógico, investir na 

qualificação e capacitação dos docentes, priorizar a integração das TD ao 

conteúdo das disciplinas. [Professora 10, IPES] 

Promover ações de formação continuada de docentes e disponibilizar 

recursos. [Professora 12, IPES] 

Os docentes de ambas as categorias administrativas de IES acabam percebendo 

TDIC como um recurso para interatividade, de proximidade com os alunos e de 

comunicação, mecanismos que possibilitam o compartilhamento de informação, a 

integração e o diálogo, elementos essenciais na formação na contemporaneidade. 
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Nos núcleos periféricos das RS existem termos comuns aos docentes das IPES e 

de ICES: deficiência, inovação e necessário. Eles constatam uma deficiência na 

formação para o uso das TDIC, ainda que essa utilização possa significar inovação e se 

faça necessária. Se se identifica a necessidade da formação, também se reconhece sua 

deficiência. Há uma clara lacuna, cujo rompimento se coloca como um desafio para a 

licenciaturas. E os desafios dizem respeito à necessidade de formação dos próprios 

docentes. 

A formação continuada é uma exigência da carreira docente. Penso que 

as/os docentes do ensino superior, responsáveis pela formação das/os 

licenciadas/os, também devem investir esforços em cursos de formação 

continuada para se atualizarem a respeito das exigências colocadas pela 

ciborguização (SIC) da sociedade contemporânea [Professora 1, IPES]7  

Penso que devemos ter cursos/programas de formação específicos para 

os docentes, por meio das divisões responsáveis pelo apoio aos docentes 

nas universidades. [Professora 2, IPES] 

Se quisermos fazer diferença, precisamos buscar a nossa formação nessa 

parte. [Professor 2, IPES] 

Penso que é necessário oferecer mais cursos de formação em TDIC para 

Professores do Ensino Superior, em momentos do calendário letivo já 

destinados a eventos, com atividades específicas para este segmento. 

[Professora 3, ICES] 

Há docentes que atribuem à própria licenciatura a responsabilidade pela formação 

de seus docentes para lidar com as TDIC no seu cotidiano. 

... as licenciaturas deveriam investir tempo neste preparo do docente (além 

de incentivar). [Professora 16, ICES] 

As instituições devem providenciar mecanismos para qualificar os 

docentes que atuam na licenciatura. [Professor 3, IPES] 

Isso [a formação dos docentes de licenciatura] deve ser um foco na 

atualidade e as universidades devem incentivar os docentes a se 

prepararem para incluir esse uso em suas práticas, devem dar condições 

                                                

 

7 Na transcrição das entrevistas, os docentes são referenciados pelo sexo (usando os vocábulos professora 
ou professor), por um número (na sequência das entrevistas) e a categoria administrativa da IES à qual 
estão vinculados (ICES ou IPES). 
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aos docentes para essa preparação; os docentes, por sua vez, devem 

fazer cursos de extensão ou de outra natureza para atualização. Se os 

próprios docentes dos cursos de licenciatura não souberem incluir as TD 

no ensino que ministram, como saberão preparar os licenciados para usá-

las nas escolas? [Professora 10, IPES] 

Mas ainda há docente que entende que a superação do desafio passa pela 

disponibilização, pelas IES, de equipamentos para uso pelos estudantes. Nesse caso, o 

docente parece desconhecer o potencial que os dispositivos móveis oferecem, com a 

situação favorável de que os próprios estudantes os trazem consigo para a sala de aula.  

Se o objetivo é habilitar licenciandos no domínio de novas tecnologias é 

preciso colocar em suas mãos equipamento compatível ao alcance desse 

objetivo. [Professor 1, ICES] 

Enquanto há quem reconhece a conveniência do uso dos dispositivos móveis. 

No lugar de querer bloquear o uso de celulares, por exemplo, poderiam 

usar o celular como dinâmica para o ensino e aprendizagem. [Professora 

12, ICES] 

No Brasil, a cultura de formação continuada de professores está fortemente 

marcada pela oferta e realização de cursos. Raramente se pensam em outras 

estratégias, que, por certo, dependeriam muito mais de uma proatividade dos 

professores, evidentemente antecedida pelo convencimento da necessidade da 

formação. Alguns docentes entrevistados procuram chamar a atenção para alternativas 

que se oferecem.  

....  há uma infinidade de artigos e congressos sobre a temática que 

podem ajudar nessa preparação. [Professora 1, IPES] 

No site do MEC tem cursos que nos proporcionam explorarmos a mídia 

com fins educacionais. [Professor 2, IPES] 

Atualmente a própria internet oferece várias formas de se inteirar, planejar 

e se preparar para o uso da tecnologia. Cabe ao docente buscar 

formação. [Professora 4, IPES] 

Mas há docente que reconhece que a formação não pode ficar em alternativas que 

não sejam os cursos, por acreditar que neles será possível uma formação mais 

instrumental. 
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Penso ser necessário promover ações de formação continuada dos 

professores que atuam na formação de outros professores. Em geral, 

acreditamos que a formação continuada desses professores pode ser 

satisfatoriamente contemplada por meio da participação em eventos 

acadêmicos, leituras científicas e outras atividades própria da academia. 

Mas uma formação mais "instrumental", voltada ao domínio de 

conhecimentos práticos, de um "saber-fazer", tão amplamente discutida na 

formação de professores para atuarem na Educação Básica, também se 

faz necessária para professores do Ensino Superior, especialmente 

aqueles que formam outros professores. [Professora 12, ICES] 

Por outro lado, existe quem esteja convencido de que a formação de alguma 

maneira já se deu, pela prática cotidiana.  

A formação tecnológica se dá em casa, de diversas maneiras. [Professor 

9, IPES] 

Entretanto, é necessário ter-se em mente que usar as tecnologias não significa ser 

digitalmente competente (EUROPEAN COMMISSION. s.d.). Ademais, quando se trata de 

escola, qual seja, teremos que considerar a necessidade do professor, além de 

digitalmente competente, ser pedagogicamente competente para lidar com as TDIC.  

Apura-se uma percepção no que tange às vivências individuais, dos docentes de 

ICES que diferem dos docentes de IPES. Enquanto os primeiros, ressaltam os aspectos 

da tecnologia acerca do envolvimento, das potencialidades, do trabalho que propiciam 

uma transformação, os segundos, ressaltam os aspectos da oportunidade de mudança, 

de se estabelecer um diferencial, de permitir a mobilidade e adequação à realidade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apontam que, embora sujeitos já imersos na cultura digital, os docentes 

de licenciaturas ainda as incorporam pouco em suas práticas pedagógicas, utilizando-as 

mais na perspectiva de substituição de tecnologias que anteriormente eram utilizadas em 

salas de aulas, como o retroprojetor, o projetor de slides e os videocassetes. Dessa 

forma, ainda que efetivamente convencidos da importância da licenciatura preparar os 

estudantes para que possam vir a incorporar as tecnologias digitais em suas futuras 

práticas  pedagógicas, embora reconhecendo que a formação deva se dar de maneira 

geral em todas as disciplinas, não ficando a cargo de uma disciplina específica ou por 

conta do conjunto das disciplinas que se responsabilizam pela formação pedagógica, os 

docentes das licenciaturas ainda contribuem pouco para a formação. O que se registra é 

um uso ainda pobre das tecnologias, que, aparentemente, não vem em uma perspectiva 

de inovação pedagógica; seria uma inovação na conservação, com as tecnologias digitais 

se integrando a um fazer pedagógico mais tradicional. Recursos como os disponíveis na 

chamada Web 2.0, tais como blog, wikis, podcasts, ainda estão distantes das práticas 

pedagógicas na formação inicial de professores. Uma utilização mais ampla de recursos 

como estes certamente contribuiria para uma melhor preparação dos futuros professores 

para o uso das TDIC com seus próprios alunos. Como já destacamos neste texto, o uso 

que os docentes fazem das TDIC na formação dos estudantes de licenciatura tende a se 

restringir a formas de substituição de antigos recursos no suporte às aulas, em geral 

expositivas. Trata-se, como já destacado, de uma utilização tíbia, que pouco valor 

agregará à formação dos licenciandos no que tange sua preparação para o uso das TDCI 

em sua futura prática docente. O fato dos docentes das licenciaturas em geral carecerem 

de uma formação para o uso das TDIC contribui para esse estado de coisa. Resta saber 

se eles e elas, docentes de licenciatura, estariam dispostos a sentar-se em bancos 

escolares para aprender a lidar com as TDIC principalmente na perspectiva da inovação 

pedagógica. 

Nos tempos modernos, a educação, ainda que busque incorporar as TDIC, ainda se 

volta para a aquisição de informações e conhecimentos. Embora a atualidade seja 

dinâmica e a conectividade seja um elemento no cotidiano, a educação contemporânea 

pouco se apropriou dos avanços das tecnologias, faz pouco ou nenhum uso de 

metodologias inovadoras, elementos imprescindíveis na articulação da teoria com a 

prática. Ainda encontramos um engessamento dos cursos de formação que dificulta o 

acesso, reforçado pela resistência, pela complexidade, pela deficiência e limitação da 

formação em um tempo que exige abertura, planejamento e muito estudo. 
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Os docentes envolvidos na presente pesquisa mostram reconhecer a necessidade 

de formação de licenciandos para o uso das TDIC. Essa é tarefa inadiável e inarredável 

da licenciatura na contemporaneidade. Entretanto, percebe-se que ao se analisar os 

termos evocados pelos professores, a visão das tecnologias nas licenciaturas ainda tende 

mais para uma virtualização do tradicional. Enfim é o uso de “novas tecnologias em 

velhas roupagens”, uma vez que os docentes das licenciaturas, se percebem que as 

TDIC devem vir articuladas a práticas pedagógicas inovadoras ou renovadoras na 

formação docente, ainda não conseguem fazê-lo. Do mesmo modo que os docentes de 

licenciaturas reconhecem a necessidade de haver uma formação para uma integração, à 

escola, das tecnologias que marcam a vida cotidiana, devem considerar sua própria 

formação para isto. Sem essa formação, os usos das TDIC serão limitados. E, na medida 

em que professores copiam práticas pedagógicas de seus próprios professores, no que 

poderíamos considerar uma clonagem pedagógica, os licenciandos terão dificuldade 

para, com seus próprios alunos, no futuro exercício do magistério, irem além de uma 

utilização das TDIC que mal superar o nível de substituição de outras tecnologias.  

Sabemos que a educação para esse novo tempo que já se instalou não depende 

apenas e tão somente de trazer recursos de tecnologias digitais para a escola. mas sim 

de práticas inovadoras que, inclusive, darão mais sentido ao uso das TDIC. Quando 

caminhamos, celeremente, para o fim da segunda década do terceiro milênio, com três 

décadas de experiências de uso do computador na escola, com mais erros do que 

acertos, é preciso ter claro que a simples presença dos dispositivos digitais nas salas de 

aula não significará inovação e necessariamente mobilizará o interesse e um maior 

envolvimento dos alunos. Computadores, smartphones, tablets, smartboards podem 

perfeitamente serem utilizados para reproduzir as velhas práticas de um modelo de 

ensino que vai mostrando seu esgotamento, pouco ou nada ajudando os alunos na 

necessária tarefa de prender. E com professores despreparados é isto o que teremos. Ao 

invés de estratégias pedagógicas que permitam avançar no desenvolvimento do 

raciocínio lógico, que estimulem a criatividade, que permitam uma formação de pessoas 

críticas, as TDIC acabarão sendo utilizadas para reforçar estratégias como a 

memorização e a repetição. Caso isso ocorra, terá havido um enorme desperdício de 

recursos no investimento com a tecnologia, teremos toda a condição para a frustração. E, 

frustrados, os alunos lançarão mão de seus celulares para, no contexto de uma aula que 

nada signifique, ocupar-se com jogos, na comunicação em suas redes sociais digitais. 

Sim, para suportar o velho tédio haverá a sempre nova tecnologia. 

No novo cenário ainda que da velha escola agrega-se a questão dos dispositivos 

móveis. A escola não pode mais fechar seus olhos para tal realidade. A tecnologia está 

nas mãos dos alunos, laboratórios de informática se não chegam a tornar-se 
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dispensáveis, ao menos tendem a ser mais exigidos. Ao invés de fazer-se como sempre 

se fez, retirar os alunos do espaço do passado, a velha sala de aula onde predominam 

aulas expositivas, e leva-los para o espaço do futuro, o laboratório de informática, com os 

dispositivos móveis, especialmente os smartphones, o novo se conjuga com o velho, 

compartilhando o mesmo espaço, a sala de aula. Entretanto sem que os professores 

estejam adequadamente preparados para integrar os dispositivos móveis nas práticas 

formativas, eles nada mais serão do que um transtorno na sala de aula. Investigar sobre 

o uso das tecnologias móveis e, ainda, buscar identificar as representações sociais que 

os professores têm sobre isto é uma necessidade, que exigirá novas pesquisas. 

 



65 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BALDIN, l. Análise de conteúdo.  3.ed.  Lisboa: Ed. 70, 2004. 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação; uma introdução à teoria 
e aos métodos.  Porto: Porto, 1994. 

BRASIL. Lei 12.881, de 12 de dezmbro de 2013. Dispõe sobre a definição, qualificação, 
prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Educação Superior - 
ICES, disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12881.htm. Acesso: 12 
dez. 2017. 

BRASIL. MEC.  Portaria 1.134, de 10 de outubro de 2016. Revoga a Portaria MEC nº 
4.059, de 10 de dezembro de 2004, e estabelece nova redação para o tema. 
Disponível em https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/1988/portaria-n-1134.  

BRASIL. MEC/INEP. Censo da Educação Superior 2016: principais resultados. Brasília: 
MEC/INEP, 2017.  Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/ce
nso_superior_tabelas.pdf. Acesso: 15 Nov. 2017. 

CASTELANO, K. L. et alii.  Twitter como alternativa para o ensino da Língua Potuguesa. 
In: CONGRESSO INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO. II, 201, Lisboa.  Atas .... 
Lisboa: Instituto de Educação/Universidade de Lisboa. 2012, p.1012-1022. 
Disponível em http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/247.pdf. Acesso: 7 jan. 2018.  

CASTRO, R. I. et alii. Sobre o uso das redes sociais no ambiente escolar: Twitter, um 
questionamento a propósito da possibilidade de interação no ensino-aprendizagem. 
In: CONGRESSO INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO. II, 2012, Lisboa.  Atas .... 
Lisboa: Instituto de Educação/Universidade de Lisboa. 2012, p.2499-2506. 
Disponível em http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/247.pdf. Acesso: 7 jan. 2018.  

CYSNEIROS, P. G. Novas Tecnologias na Sala de Aula: Melhoria do Ensino ou Inovação 
Conservadora? São Paulo, FEUSP: IX ENDIPE, Encontro Nacional de Didática e 
Prática de Ensino, Anais II, v.1, 1998, p.199-216.  

EUROPEAN COMMISSION.  A common European Digital Competence Framework for 
Citizens. s.d.  Disponível em 
<https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/DIGCOMP%20brochure%2
02014%20.pdf>. Acesso 30 mar. 2017 

GATTI, B. (Coord). Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: Unesco, 2009. 
294 p. 

GATTI, B. A. Formação de professores no Brasil: características e problema. Educ. Soc., 
v.31, n.113, p.1355-1379, 2010.  



66 

 

 

JODELET, D.  Refléxion sur le traitement de la notion de représentation sociale en 
psychologie sociale.  British Psych. Soc., n.24:5-14, 1984.  

KOEHLER, M.; PUNYA, P. In: American Association of Colleges for Teacher Education 
(AACTE).  (Org.)  Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPCK) for Educators.  New York, Routledge, 2008.  p.3-29.  

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. Arch. Psycol., v.22, p.5.-55, 
1932.  

MARINHO, S. P. P.  A tecno-ausência na formação inicial do professor da Educação 
Básica na visão de docentes de licenciaturas. In: SCHWARTZ, C. M.; MAGALHÃES; 
J.: SIMÕES, R. H. D.; ARAÚJO, V. C. (Org.). Desafios da Educação Básica e 
pesquisa em educação. Vitória: EDUFES, 2007. v. 1, p. 177-199. 

MARINHO, S. P. P.  Novas tecnologias e velhos currículos; já é hora de sincronizar. 
[online].  São Paulo: e-Curriculum, v.2, p.1-16, 2006.  Disponível em 
<http://www.pucsp.br/ecurriculum/artigos_v_2_n_1_dez_2006/novas%20tecnologias
-velhos%20curriculos_V2_.pdf . Acesso: 19 Jan. 2007. 

MARINHO, S. P. P.  Tecnologia, educação contemporânea e desafios ao professor.  In: 
JOLY, M. C. R. A. (Org.).  As tecnologias no ensino; implicações para a 
aprendizagem.  São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p.41.62.  Cap.II. 

MARINHO, S. P. P. Educação na era da informação: os desafios na incorporação do 
computador na escola.  São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
1998.  361p.  (Tese, Doutorado em Educação).   

MARINHO, S. P. P. Redes sociais virtuais. Terão elas espaço na escola?. In: DALBEN, A. 
I. L. F.; DINIZ, J.; LEAL, L.; SANTOS, L. (Org.). Convergências e tensões no campo 
da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, v. 1, p. 197-
213. 

MARINHO, S. P. P.; LOBATO, W.  Uma olhar discente sobre a  tecno-ausência na 
formação inicial do professor da educação básica. Belo Horizonte: Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Educação, 
2007.  Relatório técnico de pesquisa.   

MARINHO, S. P. P.; LOBATO, W. ; AMARAL, C. T.  The “techno-absence” in teacher pre-
service education - some findings.  In: Society for Information Technology and 
Teacher Education International Conference Annual, XV. Atlanta,  USA: 
Proceedings, 2004. Norfolk, USA: Association for the Advancement of Computing in 
Education. p.3274-3278. ISBN: 1-880094-52-5. 

MARINHO, S. P. P.; LOBATO, W. A tecno-ausência na formação inicial do professor 
contemporâneo: motivos e estratégias para a sua superação. O que pensam os 
docentes das licenciaturas?  Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Educação. 2004. Relatório técnico 
de pesquisa.  114p. 



67 

 

 

MARINHO, S. P. P.; LOBATO, W.; AMARAL, C. T.  Overcoming the “techno-absence” in 
pre-service teacher education.  In: Formatex.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MULTIMEDIA AND INFORMATION AND COMMUNICATION  TECHNOLOGIES IN 
EDUCATION, II.  Annals.  2003.  Badajoz, Espanha: Abstracts Book.  [CD-ROM].  
Badajoz, Espanha. 

MARINHO, S. P. P.; TÁRCIA, L.; ENOQUE, C. F. O.; VILELA, R. A. T.  In Times of Media 
Convergence, Incorporating Web 2.0 in the Curriculum is the New Challenge to the 
schools.  J. Social Informatics, n.9. p.15-30, 2008.  

MARINHO, S. P.; TÁRCIA, L.; ENOQUE, C. F. O.; VILELA, R. A. T.  
Oportunidades e possibilidades para a inserção de interfaces web 2.0 no currículo 
da escola em tempos de convergências de mídia.  [on-line]. 
Revista e-Curriculum, v.4, n.2, Junho de 2009. Disponível em 
<http://www.pucsp.br/ecurriculum/artigos_v_4_n_2_jun_2009/art5.pdf>.  Acesso: 02 
Ago.2009. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.).  Pesquisa social; teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 

MORAN, J. M.  Novas tecnologias e o re-encantamento do mundo.  [on-line].  Tecnologia 
Educacional, v.23, n.126.  p. 24-26, set.out. 1995.  Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/prof/moran/novtec.htm>.  Acesso: 02. Fev. 2002. 

MOSCOVICI, S.  Representações sociais; investigações em psicologia social.  4.ed.  
Petrópolis: Vozes, 2004. 

NAGUMO, E.  O uso do aparelho celular ds estudantes da escola.  2014.  Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2014. Disponível em 
http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/16856/1/2014_EstevonNagumo.pdf. 
Acesso: 7 jan. 2018. 

NICOLAU, R. M.  Usos particular e educativo das tecnologias digitais de informação e 
comunicação pelo professor da educação básica na era digital: um estudo com base 
no modelo SAMR. 2017. Dissertação (Mestrado).  – Programa de Pós-graduação 
em Educação, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2017. 

PEREIRA, J. C. R.  Análises de dados qualitativos; estratégias metodológicas para as 
Ciências da Saúde, Humanas e Sociais.  São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004. 

PESSOA, G. P.  A pesquisa escolar no território da web: a proposta de um modelo.  
2017.  Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Educação, Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. 

PRENSKY, M.  Digital natives, digital immigrants.  On the Horizon, v.9, n.3. 2001. p.1-6.   



68 

 

 

PUENTENDURA, R. R.  SAMR: Guiding Development.  [on-line]. 2012. Disponível em: 
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/01/19/SAMR_GuidingDevelopme
nt.pdf.  Acesso: 12. jun. 2014. 

SÁ, C. P.  Núcleo central das representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1996. 

SPINK, M. J. Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das 
representações sociais.  In: GUARESCHI, P.; JOVCHELOVITCH, S.  (Org.).  Textos 
em representações sociais. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2007. p.117-145. 

TEIXEIRA, A.  Mestres de amanhã.  Ver. Bras. Estudos Pedag., v.40, n.92, p.10-19, 
1963. 

VIANNA, C. P.  O sexo e o gênero da docência.  Cadernos Pagu, v.17/18, p.81-103, 
2001/02. 

VIEIRA, K., DALMORO, M. Dilemas na Construção de Escalas Tipo Likert: o Número de 
Itens e a Disposição Influenciam nos Resultados? In: ENCONTRO DA ANPAD, 
XXXII, 2008, Rio de Janeiro.  Anais ... Rio de Janeiro, ANPAD, 2008. p.1-16.  
Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EPQ-A1615.pdf>. Acesso: 15 
dez. 2017. 

 



Convite para colaboração na pesquisa “Tecnologias digitais e/na formação inicial de
professores: representações sociais de docentes de licenciatura”.

Convite para participação em pesquisa

1.
Convido-o/a para colaborar na pesquisa intitulada “Tecnologias digitais e/na formação inicial de professores: representações

sociais de docentes de licenciatura”. A pesquisa é realizada pelo grupo de pesquisa Educação e Tecnologias Digitais, que integra

o Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq sob minha liderança.

Aceito o convite

Agradeço, mas não aceito o convite

1



Termo de consentimento para participação na pesquisa, em observância ao disposto na
Resolução nº 510, de 07.04.2016, do Conselho Nacional de Saúde.

Termo de consentimento livre e esclarecido

2.
A pesquisa “Tecnologias digitais e/na formação inicial de professores: representações sociais de docentes de licenciatura”, conduzida pelo prof. Simão

Pedro P. Marinho, do Programa de PG em Educação da PUC Minas com o apoio do CNPq, objetiva identificar representações sociais de docentes de

licenciaturas sobre as tecnologias digitais na formação de professores.

A sua participação na pesquisa é voluntária. A qualquer momento, você poderá desistir de participar. Sua recusa não trará prejuízo em sua relação com

o pesquisador ou com a instituição à qual ele está vinculado.

A participação na pesquisa consistirá, inicialmente, em responder perguntas de um questionário.

Informações sobre uso pessoal e profissional de tecnologias são solicitadas para permitir a construção do perfil geral dos docentes entrevistados.

Em uma outra etapa, na medida em que confirme a sua disponibilidade para ela, você poderá ser convidado/a para uma entrevista por e-mail. 

O pesquisador tratará sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seus dados serão mantidos de forma confidencial, não sendo divulgados

nome, instituição e respostas.

Suas respostas, com as dos demais, serão tratadas em um pacote estatístico e um software próprio para análise de evocação, sem identificação

nominal do respondente.

Os dados serão utilizados apenas na pesquisa, cujos resultados serão divulgados em eventos e revistas científicas da área de Educação.

Não haverá risco para a sua participação. O benefício relacionado a ela será o de colaborar para o avanço do conhecimento na Área de Educação.  

Em desejando, você receberá uma cópia do relatório final da pesquisa.

Se necessário esclarecer dúvida quanto à pesquisa e sua participação, faça contato com o prof. Simão Pedro P. Marinho, através do e-mail

marinhos@pucminas.br.

*

Declaro estar ciente do Termo de Esclarecimento Livre e Consentido e confirmo a minha participação na pesquisa.
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Dados pessoais apenas para validação do termo de consentimento livre e esclarecido. Estes
dados serão mantidos permanentemente em sigilo, em rigorosa observância aos princípios que
regem a ética na pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.

Validação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Nome completo

CPF

3. Apenas para validação do Termo de Esclarecimento Livre e Consentido, por fineza informe os dados
abaixo.

*
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Relatório da pesquisa

4.
Declaro meu interesse em receber a versão eletrônica do relatório final desta pesquisa, que me será enviada para o meu e-mail

que informo no campo abaixo.
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Vinculação institucional

5. Indique a IES à qual está vinculado
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Informações pessoais

6. Sexo (conforme padrão IBGE)*

Homem 

Mulher

7. Cor ou raça (conforme padrão IBGE)*

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Ignorado

8. Informe sua Idade*
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Dados gerais sobre a formação

Formação

9. Curso no qual se graduou*

Bacharelado

Liceciatura

Bacharelado + Licenciatura

10. Tempo de conclusão do curso de graduação*

até 5 anos

mais de 5 até 10 anos

mais de 10 até 15 anos

mais de 15 até 20 anos

mais de 20 até 25 anos

mais de 25 até 30 anos

mais de 30 anos
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Formação - Parte 2

11. Titulação máxima obtida*

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

12. Tempo de conclusão do curso no qual obteve a maior titulação*

até 5 anos

mais de 5 até 10 anos

mais de 10 até 15 anos

mais de 15 até 20 anos

mais de 20 até 25 anos

mais de 25 até 30 anos

mais de 30 anos
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Formação para uso de tecnologias digitais na educação

13. Você teve uma formação específica para uso das tecnologias digitais na educação?*

Não

Sim
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Formação para uso das tecnologias digitais na educação

14. A formação específica para uso das tecnologias digitais na educação se deu em:*

curso de graduação

curso de pós-graduação lato sensu (especialização)

curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado)

curso de extensão

curso livre

Outra forma (especifique):
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Atividade profissional

15. Tempo de exercício da profissão docente*

5 anos ou menos

Mais de 5 até 10 anos

Mais de 10 até 15 anos

Mais de 15 até 20 anos

Mais de 20 até 25 anos

Mais de 25 até 30 anos

Mais de 30 até 35 anos

Mais de 35 anos

16. Tempo de exercício da profissão docente na Universidade*

5 anos ou menos

Mais de 5 até 10 anos

Mais de 10 até 15 anos

Mais de 15 até 20 anos

Mais de 20 até 25 anos

Mais de 25 até 30 anos

Mais de 30 até 35 anos

Mais de 35 anos
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Atividade profissional - Parte 2

17. Licenciatura onde leciona (Se mais de uma, informar aquela onde concentra o maior número de
aulas)

*

18. Categorização da(s) disciplina(s) que leciona na licenciatura*

Do conteúdo especifico

Da formação pedagógica

Do domínio conexo

19. Você leciona em licenciatura ofertada como*

curso exclusivamente presencial

curso exclusivamente a distância

curso presencial que oferece disciplinas à distância
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Disciplina em curso bimodal

20. A(s) disciplina(s) que você leciona é (são)*

presencial, apenas

à distância, apenas

presencial e à distância
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Uso pessoal de tecnologias digitais

21. Dispositivos pessoais que utiliza frequentemente*

Computador de mesa (Desktop)

Computador portátil (Laptop/notebook)

Telefone celular comum

Telefone celular do tipo smartphone

Tablet
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Internet

22. Por qual dispositivo você mais acessa a internet?*

Telefone celular

Computador (desktop, notebook)

Tablet

TV  (smartTV)

23. Quantos dias da semana, de segunda a domingo, você utiliza a internet?*

1 dia por semana ou menos

2 dias por semana

3 dias por semana

4 dias por semana

5 dias por semana

6 dias por semana

Todos os dias da semana

24. Em qual local você utiliza mais a internet?  [Assinale os mais frequentes,no limite de 2]*

Em casa

No trabalho / universidade

Na rua

Na casa de parentes/amigos

Em lanhouse

No carro/ no transporte público (ônibus, metrô)

Em Cafés/ Barzinhos/ Restaurantes

Em telecentros

Outros locais
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Internet - Parte 2

25. De segunda a sexta-feira, em média por quantos minutos por dia você costuma acessar a internet?*

Até 60 minutos

Mais de 60 até 120 minutos

Mais de 120 até 180 minutos

Mais de 180 até 240 minutos

Mais de 240 até 300 minutos

Mais de 300 minutos

Não acesso a internet de segunda a sexta-feira

26. Aos sábados e domingos, em média por quantos minutos por dia você costuma acessar a internet?*

Até 60 minutos

Mais de 60 até 120 minutos

Mais de 120 até 180 minutos

Mais de 180 até 240 minutos

Mais de 240 até 300 minutos

Mais de 300 minutos

Não acesso a internet nos finais de semana.
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Internet - Parte 3

27. Com que finalidade você mais acessa a internet? [Assinale os usos mais frequentes, no limite de 5]*

Acessar banco [bankline]

Bater papo [chat]

Buscar informações gerais

Buscar informações relacionadas ao trabalho docente

Comprar

Comunicar-se em redes sociais

Comunicar-se por e-mail

Escrever e/ou ler blog

Jogar

Ler jornais/revistas

Ouvir música

Realizar atividades docentes na educação a distância

Realizar atividades docentes relacionadas ao ensino presencial

Ver vídeos/filmes
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Uso do correio eletrônico

E-mail

28. Você se comunica através de e-mail?*

Não

Sim
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E-mail - Parte 2

29. Você utiliza e-mail para comunicar-se com*

Colegas de Universidade

Gestores da Universidade

Estudantes da Universidade

Pessoal sem vinculo com a Universidade
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E-mail - Parte 3

30. A comunicação por e-mail com alunos é principalmente para [Assinale as finalidades mais comuns,
no limite de 4]

*

comentar assuntos ou questões surgidos em sala de aula

comentar diretamente com cada aluno sobre a sua avaliação de aprendizagem

comentar sobre questões de disciplina/comportamento em sala de aula

dar melhor esclarecimento sobre tarefas

determinar tarefas a serem cumpridas

esclarecer dúvidas apresentadas pelos alunos por e-mail

esclarecer dúvidas surgidas em sala de aula

recomendar visitas a sites, para leituras/estudos complementares

lembrar aos alunos sobre tarefas ou compromissos

nenhuma das opções anteriores
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Mídias e redes sociais

31. Você é usuário/a de mídias/redes sociais ?*

Não

Sim
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Mídias e redes sociais -  Parte 2

32. Indique a(s) mídia(s) ou rede(s) social(is) que utiliza com mais frequência.*

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

WhatsApp

Nenhuma delas

33. Pessoas da sua Universidade são seus contatos/amigos nas redes sociais?*

Não

Sim
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Mídias e redes sociais - Parte 3

34. Pessoas da sua Universidade que são seus contatos/amigos nas redes sociais*

Professores

Gestores

Estudantes
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Mídias e redes sociais - Parte 4

35. Nas REDES SOCIAIS você aborda assuntos gerais da sua Universidade?*

Frequentemente

Raramente

Nunca

36. Nas REDES SOCIAIS você aborda assuntos da(s) sua(s) disciplina(s) ?*

Frequentemente

Raramente

Nunca

37. Nas REDES SOCIAIS você compartilha material de sua(s) disciplina(s) ?*

Frequentemente

Raramente

Nunca
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Recursos das tecnologias digitais no trabalho docente

38. Você utiliza recursos das tecnologias digitais em suas aulas?*

Não

Sim
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Recursos das tecnologias digitais no trabalho docente - Parte 2

 Frequentemente Raramente Nunca

Ambientes virtuais de
aprendizagem

Apresentações (tipo
PowerPoint) próprias

Apresentações (tipo
PowerPoint) de
terceiros
 compartilhadas em
rede

Blog próprio da(s)
disciplina(s)

Blog de terceiros

Imagens/fotografias
compartilhadas em rede

39. Recursos de tecnologias digitais utilizados em atividades na sua disciplina*
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Recursos das tecnologias digitais no trabalho docente - Parte 3

 Frequentemente Raramente Nunca

Podcast

Vídeos on-line

Wiki

Wikipédia

Videoaula de sua
autoria

Videoaula de autoria de
terceiros

40. Recursos de tecnologias digitais utilizados em atividades na sua disciplina*
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Recursos das tecnologias digitais no trabalho docente - Parte 4

41. Você disponibiliza on-line,  para seus alunos, material relacionado à(s) sua(s) disciplina(s)?*

Não

Sim
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Recursos das tecnologias digitais no trabalho docente - Parte 5

42. Qual o tipo de material da sua(s) disciplina(s) que  você disponibiliza on-line para seus alunos?
[Assinale os mais frequentes, no limite de 3]

*

Apresentações (tipo PowerPoint)

Notas de aulas

Indicações prévias de leituras no livro-texto

Indicações de leituras complementares

Orientações para aulas futuras

Orientações para trabalhos extraclasse

Modelos de provas

Gabaritos de provas

Comentários sobre as provas aplicadas

Outro recurso (especifique)
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Tecnologias digitais na formação inicial do professor

 
Concordo

absolutamente Concordo Discordo Discordo absolutamente

ainda é deficiente nas
licenciaturas de
maneira geral.

ainda não é necessária
se considerarmos que o
uso de computadores
nas escolas da
Educação Básica é
reduzido.

deve ocorrer apenas
em disciplinas da
formação pedagógica.

deve ocorrer de alguma
maneira em todas as
disciplinas.

é uma exigência
absoluta  na
contemporaneidade.

43. A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na
aprendizagem

*
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Tecnologias digitais na formação inicial do professor - Parte 2

 
Concordo

absolutamente Concordo Discordo Discordo absolutamente

não deve ocorrer em
uma disciplina
específica (do tipo
Informática na
Educação).

deve ser deixada para
a formação continuada,
 já que novos recursos
vão sendo criados.

não deve ser uma
preocupação das
licenciaturas, já que a
aprendizagem dos
conteúdos específicos
é prioritária

não é necessária pois
os estudantes em geral
já dominam tais
tecnologias.

44. A formação do professor para a utilização de tecnologias digitais enquanto recurso no ensino e na
aprendizagem

*
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Evocação livre 1

1.

2.

3. 

45. Escreva as 3 (três) palavras (substantivo, adjetivo ou verbo) que lhe vêm de pronto à mente
quando você pensa no uso das tecnologias digitais em disciplinas da licenciatura.

*
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Evocação livre 2

1.

2.

3. 

46. Escreva as 3 (três) palavras (substantivo, adjetivo ou verbo) que lhe vêm de pronto à mente
quando você pensa na formação do professor para o uso das tecnologias digitais na sala de aula
no futuro exercício do magistério.

*
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Entrevista

47. Em uma outra etapa da pesquisa, faremos entrevistas com alguns docentes visando um
aprofundamento em aspectos apontados no estudo das representações sociais.  Você estaria
disposto a colaborar na etapa da entrevista se solicitado?

*

Não

Sim
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Entrevista 2

48. A entrevista será realizada através de e-mail. Por favor informe o e-mail pelo qual poderemos fazer
contato no caso de ser necessária a entrevista.

*
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