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                                     RESUMO 

 

Os avanços ocorridos no mundo contemporâneo, cada vez mais online com o 

suporte das tecnologias digitais, têm demandado transformações na formação docente e, 

consequentemente, na prática pedagógica, representando um verdadeiro desafio para a 

Educação em todos os níveis. No âmbito do Ensino Superior sobressai a preocupação 

com os cursos de Licenciatura, uma vez que estes se dedicam à formação de 

formadores, ou seja, neles se concretiza um ciclo completo que vai do docente que 

ensina nestes cursos ao futuro docente. Entre as licenciaturas cabe abrir um espaço 

especial para o Curso de Pedagogia. Tendo em vista esta marcante presença da 

cibercultura na contemporaneidade, traçou-se como objetivo geral da pesquisa 

investigar os desafios e perspectivas que três universidades públicas, localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro, vêm encontrando no sentido de promover pedagogicamente a 

inclusão digital dos seus alunos do Curso de Pedagogia. A hipótese norteadora da 

pesquisa  foi a presença da transversalidade da inclusão digital na prática de docentes do 

curso de Pedagogia, conforme orientação contida em suas Diretrizes Curriculares. O 

estudo de natureza qualitativa foi conduzido por meio de questionários e entrevistas 

semi-estruturadas, alcançando 39 docentes, sendo 6 responsáveis por disciplinas 

voltadas para as tecnologias de informação e comunicação; 3 coordenadores; e os 

demais (30) vinculados a disciplinas que não possuem foco específico em tecnologias 

na educação. Os dados foram organizados e depurados segundo orientações da técnica 

de Análise de Conteúdo, com a análise dos resultados baseada em uma revisão teórica 

que deu centralidade a dois temas: cibercultura e educação; e inclusão / exclusão digital. 

Para dar maior confiabilidade à pesquisa, foram triangulados os resultados segundo as 

categorias docentes anteriormente mencionadas. A triangulação permitiu inferir 

similaridades e dissonâncias no pensamento desses sujeitos e, também, entre as 

instituições. A relevância do estudo situa-se, particularmente, nas contribuições 

oferecidas em termos de subsídios para processos de transformação direcionados ao 

compromisso deste curso com a inclusão digital. Dentre os resultados do estudo 

destacam-se: (a) a fragilidade, em todas as três instituições pesquisadas, da 

transversalidade das tecnologias digitais na prática pedagógica dos docentes 

responsáveis por disciplinas que não têm essas tecnologias como foco específico; (b) a 

prevalência, entre os docentes dessas disciplinas, de um conceito de inclusão digital 

com ênfase em uma perspectiva instrumental que inclui, basicamente, acesso e 

utilização da tecnologia com competência técnica; (c) a emergência de uma visão de 

inclusão digital como um continuum, que se corporifica de forma mais completa ao 

final do curso, envolvendo ainda a perspectiva de incompletude pela rápida 

obsolescência das tecnologias digitais; (d) o descompasso entre o sugerido nas 

Diretrizes Curriculares para o licenciando em Pedagogia e o que era de se esperar em 

termos de formação transversal no âmbito dos conhecimentos tecnológicos básicos para 

o enfrentamento dos desafios da educação na cibercultura. 

 

Palavras-chave: Formação do Pedagogo. Cibercultura. Inclusão Digital 
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ABSTRACT 

 

The advances that have occurred in the contemporary world, progressively more online 

with the support of digital technologies, have demanded changes in teacher training and, 

consequently, in pedagogical practice, representing a true challenge for education in all 

levels. Taking into consideration higher education stands out the concern with 

Bachelor‟s degree courses, since these are committed to the training of trainers, that is, a 

complete cycle takes place in them, ranging from the teacher who teaches in these 

courses to the future teacher. Among the courses it is important to give emphasis to the 

course of Pedagogy. In view of the remarkable presence of cyberculture in modern 

times, it was outlined as the objective of the research to investigate the challenges and 

perspectives of three public universities located in the State of Rio de Janeiro, in order 

to promote digital inclusion of students applying the Pedagogy course. The guiding 

hypothesis of the research was the presence of transversality of the digital inclusion in 

the teaching practice of the course of Pedagogy, according to the orientation contained 

in their curriculum guidelines. The study, of qualitative nature, was conducted by means 

of questionnaires and semi-structured interviews, reaching 39 teachers, 6 being 

responsible for disciplines focused on information and communication technologies; 3 

coordinators; and the others (30) linked to disciplines which do not have specific focus 

on technologies in education. The data were organized and refined according to the 

guidelines of the Content Analysis technique, with the analysis of the results based on a 

theoretical revision giving centrality to two themes: cyberculture and education; and 

digital inclusion/exclusion. To give greater reliability to the research, the results were 

triangulated according to the teacher‟s categories previously mentioned. The 

triangulation allowed the inference of similarities and dissonances in the thinking of 

these subjects and also between institutions. The significance of the study lies, 

particularly, in the contributions offered in terms of subsidies to transformation 

processes directed to the commitment of this course with digital inclusion. Among the 

results of the study it can be mentioned: (a) the weakness, in all three institutions 

surveyed, in terms of the transversality of digital technologies in the teaching practice of 

teachers responsible for subjects that do not have these technologies as a specific focus; 

(b) the prevalence, among teachers of these subjects, of a concept of digital inclusion 

with emphasis in an instrumental perspective that includes, basically, access and use of 

technology with technical competence; (c) the emergency of a vision of digital inclusion 

as a continuum, which embodies more completely at the end of the course,  still 

involving the incompleteness perspective caused by the quick obsolescence of digital 

technologies; (d) the mismatch between what is proposed by the Curricular Guidelines 

for the licensing in pedagogy and what was expected in terms of cross training under  

basic technological knowledge to face the challenges of education in cyberculture. 

 

 

 

Keywords: Pedagogical training. Cyberculture. Digital Inclusion 

 



7 

 

Resumen 

 

Los avances realizados en el mundo contemporáneo, cada vez más en línea con 

la ayuda de las tecnologías digitales, han exigido transformaciones del profesorado y, en 

consecuencia, en la práctica pedagógica, representando un desafío verdadero para la 

educación en todos los niveles. en el entorno de la educación superior se evidencia la 

preocupación con los cursos de Licenciatura, una vez que éstos si dedican a la 

formación de formadores, es decir, en ellos si materialice un ciclo completo que vaya 

del profesor que enseña en estos cursos al futuro de enseñanza. Entre las licenciaturas 

cabe para abrir un espacio especial para el curso de Pedagogia. Ante esta fuerte 

presencia en la cibercultura contemporânea, el objetivo general de la investigación fue 

investigar los desafíos y las perspectivas que tres universidades públicas, ubicadas en el 

estado de Río de Janeiro, vienen encontrando para promover la inclusión  pedagógica 

digital de sus alumnos del curso de Pedagogia. La hipótesis que guía el estudio de la 

investigación fue la presencia de carácter transversal de la inclusión digital em la 

práctica de los profesores del curso de Pedagogia, de acuerdo con la orientación 

contenida en sus Directrices Curriculares. Los estúdios de naturaleza cualitativa se llevó 

conducido por médio de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, llegando a 39 

profesores, siendo 6 responsables por asignaturas que se vuelven centradas en las 

tecnologías de la información y de la comunicación; 3 coordinadores; y los otros (30) 

vinculado a temas que no poseen un enfoque específico en tecnologías en la educación. 

Los datos fueron organizados e reanalizados según las orientaciones de la técnica del 

Análisis del Contenido, con el análisis de los resultados basados en una revisión teórica 

que dio centralidad a dos temas: cibercultura y la educación, y la inclusión / exclusión 

digital. Para dar mayor confiabilidad a la investigación, los resultados fueron 

triangulados según las categorías de los profesores antes mencionados. La triangulación 

permitió deducir similitudes y disonancias en el pensamiento de estos ciudadanos y, 

también, entre las instituciones. La importancia del estudio se pone, particularmente, en 

las contribuciones ofrecidas en términos de subsidios para los procesos dirigidos de la 

transformación a la comisión de este curso con la inclusión digital. Entre los resultados 

del estudio son distinguidos: (a) la fragilidad, en todas las tres instituciones buscadas, 

del transversalidad de las tecnologías digitales en práctica pedagógica de los profesores 

responsables de las asignaturas que no cuentan con estas tecnologías como foco 

específico; el predominio, inscribe a profesores de estas asignaturas, un concepto de la 

inclusión digital con énfasis en una perspectiva instrumental que incluya, básicamente, 

el acceso y el uso de la tecnología con técnica de la capacidad; (c) la emergencia de una 

visión de digital como una serie continua, que se corporifica de una forma más completa 

al final del curso, todavía implicando la perspectiva de lo incompleto para la 

obsolescencia rápida de las tecnologías digitales; (d) La discrepancia entre lo que se 

sugiere en las Directrices Curriculares propuestos para concesión de licencias en 

Pedagogía y lo que en términos de formación transversal en el marco del conocimiento 

tecnológico la confrontación de los desafíos de la educación en el cibercultura. 

  

 

Palabras clave: Formación de Pedagogo. Cibercultura. Inclusión digital 
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  1. A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E O DESAFIO DA SUA INCLUSÃO 

DIGITAL 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os avanços ocorridos no mundo contemporâneo, cada vez mais online com o 

suporte das tecnologias digitais, têm demandado transformações na formação docente e, 

consequentemente, na prática pedagógica, representando um verdadeiro desafio para a 

Educação em todos os níveis.  

As informações provenientes dos meios de comunicação de massa, ampliadas pela 

convergência das tecnologias digitais de comunicação, tornaram a recepção das 

informações mais interativa; linguagens e códigos distintos se fundiram em linguagens 

multimidiáticas; criaram-se comunidades com interesses específicos e a circulação da 

informação assumiu proporções extraordinárias, potencializando o mundo virtual, sem 

fronteiras (ZANCHETTA Jr., 2009).  

Santaella (2004, p.77) ressalta que foi “a partir da cultura de massas que a 

realidade da cultura começou a se impor até o ponto de sua inflação no espaço social 

atingir o nível que hoje vivenciamos [...]”. Ainda segundo esta autora, a cultura de 

massas originou-se no jornal com seus coadjuvantes, o telégrafo e a fotografia. 

Acentuou-se com o surgimento do cinema, uma mídia feita para a recepção coletiva, 

mas foi só com a TV que se solidificou a idéia do homem de massa junto com a idéia de 

mass media (idem, p. 79). Mais recentemente, com a organização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) em sistemas de redes digitais (www) verifica-se a 

liberação da palavra, a conexão mundial, a reconfiguração político-social, em âmbito 

local, regional e planetário, alicerçando os princípios fundamentais da cibercultura 

(LEMOS; LEVY, 2010). 

 É bem verdade que a reconfiguração / liberação da palavra e da escrita, no que 

se refere à apropriação e uso das tecnologias digitais, evoluem de acordo com a história, 

cultura e instituições de cada país, o que dá margem à expressão de diferentes contextos 

ciberculturais, mas não há dúvida de que o mundo está diante de formas distintas de 

conexão social. Constata-se a expansão de novas perspectivas de comunicação, 

representadas pelos blogs, wikis, podcasting, softwares sociais, como o Orkut e 

aplicativos, que facilitam a troca de informações de forma rápida, praticamente 
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instantânea. Neste cenário, emerge o princípio da conexão e conversão mundial, 

fomentando a opinião pública a um só tempo local e global. 

É a emergência do ciberespaço
1
, ambiente de extrema complexidade, que gera 

novos processos e produtos. É possível comunicar-se de maneira mais “colaborativa, 

plural e aberta” (LEMOS; LEVY, 2010, p.27). É um novo tempo que se inicia para as 

pessoas, favorecendo o compartilhamento das informações, com perspectivas de 

enriquecimento da cultura e modificações no fazer político. Daí a urgência de formar 

crianças, jovens e adultos para enfrentarem os desafios dessa realidade, preparando-os 

para o uso crítico das tecnologias digitais
2
.  

Esta urgência apareceu expressa no Livro Verde da Sociedade da Informação no 

Brasil (BRASIL, MCT, 2000, p. 45), no qual se admite que educar no mundo 

contemporâneo significa muito mais do que treinar as pessoas para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação; 

[...] trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação 

efetiva na produção de bens e serviços, tomarem decisões 
fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos 

meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 

criativamente as novas mídias, seja em usos simples e 

rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se 
também de formar os indivíduos para “aprender a aprender”, de 

modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e 

acelerada transformação da base tecnológica. 

 

Na mesma ocasião em que se divulgava este documento, o educador suíço 

Perrenoud (2000) já situava entre as 10 principais competências dos docentes, a serem 

desenvolvidas em sua prática de ensino, a capacidade de utilizar pedagogicamente as 

novas tecnologias. Observamos, então, que a preocupação com o uso das tecnologias 

digitais na escola vem sendo disseminada há mais de uma década.  

  O advento dos computadores com sua capacidade de processamento numérico- 

simbólico-lógico impactou expressivamente o uso das TIC, constituindo-se em grande 

desafio para a Educação. Segundo Santos (2008, p.107), tais desafios começaram a 

aparecer na vida dos educadores “com a emergência da web em meados dos anos 90, 

                                                
1
Ciberespaço: espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores (LÉVY 2008, p. 92). A palavra „ciberespaço‟ foi inventada em 1984  por 

Willian Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante (LÉVY 2008, p. 92). 
2Tecnologias digitais ou circuitos digitais são circuitos eletrônicos que baseiam o seu funcionamento na 

lógica binária, em que toda a informação é guardada e processada sob a forma de zero (0) e um (1).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_digital acessado em 12.11.2011. 
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quando muitos educadores em todo mundo, iniciaram seus estudos e projetos 

educacionais, utilizando o potencial tecnológico e comunicacional em processos de 

ensino e aprendizagem”. Para esta autora vivemos uma “crise de paradigmas
3
” capaz de 

induzir muitos educadores a não vivenciarem o potencial das tecnologias digitais, o qual 

inclui possibilidades de se transpor para a rede
4
 modelos de educação e de comunicação 

que privilegiam propostas interativas (idem, p.112). 

Assim, hoje, a questão tecnológica e seu domínio são fundamentais para os 

educadores.   Castells (2009, p.69), embora não tome o educador como ponto de 

referência, é contundente em relação à importância desta questão. 

   

O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, 

seus usos e seus desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito 

mais rápido no novo paradigma tecnológico. Consequentemente, a 
difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida 

que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias 

da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, 

mas processos a serem desenvolvidos. [...]. O que pensamos e como 
pensamos é expresso em bens [...], educação ou imagens.  

 

O fato de o professor não transpor para a sua prática pedagógica o potencial das 

tecnologias pode ser justificado ao levar-se em consideração a cultura em que este foi 

criado, a qual se inscreve na cultura da oralidade, da escrita e da mídia de massa
5
. 

Apesar da docência no mundo contemporâneo não estar mais centrada no professor, 

ainda cabe ao mesmo, independente do domínio que tenha em relação às tecnologias, 

desenvolver nos alunos habilidades, saberes, conhecimentos, de forma que sejam 

capazes de atribuir significados críticos aos mais variados processos que se encontram 

perpassados pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Os aspectos aqui considerados nos remetem a Leite (2008, p. 61) quando afirma 

que: “refletir sobre a contemporaneidade é pensar sobre os valores que vêm 

modificando de forma acelerada comportamentos, ações e atitudes individuais e 

coletivas do ser humano, como o que ele produz e que hoje se materializa cada vez mais 

em tecnologias”. Essa materialização em tecnologia acontece no ciberespaço, que 

                                                
3
Khun (1987, p.13) afirma que “paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência”. Quando um paradigma deixa de responder adequadamente aos problemas 

que lhes dizem respeito, ele entra em estado de entropia e, consequentemente, em crise. 
4Santaella (2004, p.89), define redes, quando os agentes, suas ligações e trocas constituem os nós e elos 

de redes caracterizadas pelo paralelismo e simultaneidade das múltiplas operações que aí se desenrolam. 
5Santaella (2004, p. 77), distingue seis eras culturais: oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e 

digital.  
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Lemos e Lévy (2010, p.27) caracterizam como “um ambiente complexo, onde a cultura 

política cresce nesse caldo efervescente, gerando novos processos e produtos”. Os 

vários aplicativos que estão sendo produzidos e disponibilizados para serem utilizados 

nos diversos dispositivos móveis, como tablets, blackberry, os quais, por intermédio da 

internet, veem tornando a vida dos cidadãos mais colabortiva, interativa e prática, são 

exemplos dessa materialização da tecnologia. 

Para Kerckhove (2009, p. 64), a questão das TIC constitui problema central da 

contemporaneidade. Diz ele: 

 [...] até há pouco tempo não podíamos pensar uma coisa e tê-la 

pronta neste preciso momento. As mudanças numa página 

escrita ou numa tela pintada levavam pelo menos alguns 
minutos para serem feitas. Agora, a velocidade de interação 

atingiu a imediaticidade. É possível experimentar reações 

instantâneas – não só com as simulações da Realidade Virtual, 
mas também com os aparelhos que captam o movimento dos 

olhos ou que analisam todas as reações biológicas. 

 

Neste cenário, a relação com a informação vem tomando rumos diferentes com a 

chegada da internet, com a convergência das informações nas redes, a mobilidade dos 

equipamentos e o compartilhamento das informações. Pretto (2006, p. 12) define a 

internet como: 

uma rede mundial de comunicação e de processamento de 

dados e informações, cujo suporte material é de redes de 

conexões digitais entre diversos computadores espalhados pelo 

mundo inteiro, estando diretamente associada ao conjunto de 
transformações no modo de pensar e conviver da humanidade. 

 

Assim, se antes a questão era o acesso às informações, hoje elas estão em todos 

os lugares, sendo transmitidas pelos diversos meios de comunicação e consumidas em 

tempo real. Com laptops, celulares inteligentes e tablets, tendo a internet como 

plataforma de comunicação e disposição de conteúdos, podemos falar em  

democratização da informação. 

 Essa onipresença das TIC fez com que informação e ensino deixassem de ser 

questões fechadas na escola, na sala de aula, sob o domínio exclusivo do professor, das 

bibliotecas ou guardadas na memória das pessoas; eles hoje são compartilhados nas 

redes, nos arquivos dispostos em nuvens, ou até mesmo, em um lugar na rede para 

compartilhamento de arquivos independentemente de qualquer plataforma ou software 
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proprietário (Dropbox)
6
, permitindo que muitos cidadãos possam acessá-los. Com a 

virtualização das informações, que permite a construção de ambientes colaborativos de 

aprendizagem nos quais se buscam soluções de problemas apresentados como tarefas 

escolares, surge a necessidade de uma prática pedagógica que desconstrua a docência 

tradicional. Como conseqüência, emergem fortes pressões sobre a Educação Superior  

no sentido de se (re)configurar às exigências da contemporaneidade, marcada como „era 

da informação‟.  

 

É um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo 

as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em 
rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um 

animador da inteligência de seus grupos de alunos em vez de 

um fornecedor direto de conhecimentos (LÉVY 2008, P.158). 

 

No âmbito do Ensino Superior sobressai a preocupação com os cursos de 

Licenciatura, uma vez que estes se dedicam à formação de formadores, ou seja, neles se 

concretiza um ciclo completo que vai do docente que ensina nestes cursos ao futuro 

docente dos níveis de ensino Fundamental e Médio. Durante seu processo de formação 

o licenciando, direta ou indiretamente, entra em contato com o aluno do Ensino 

Fundamental, por meio dos estágios supervisionados, quando concretiza, com base em 

convênios interinstitucionais, suas experiências didáticas em salas de aula. Cabe admitir 

que, mais do que qualquer outro aluno de graduação, são os licenciados, com seu 

diploma que garante a atuação legal no magistério, que possuem a delegação para 

formar as novas gerações do país. Esta delegação deve, então, ser acompanhada de uma 

formação de qualidade, na qual se inclua a apropriação crítica dos conhecimentos 

relacionados tanto à sua área de ensino, como à parte pedagógica, o que inclui 

conhecimento dos usos das tecnologias na situação de ensino-aprendizagem, além da 

consciência política do seu lugar / papel de professor na sociedade contemporânea 

(MASETTO, 1998). 

Entre as licenciaturas cabe abrir um espaço especial para o Curso de Pedagogia, 

uma vez que, por meio das habilitações que pode oferecer, prepara professores para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como para o exercício do 

magistério no Ensino Médio na modalidade Normal. Este curso pode, ainda, preparar 

docentes para cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem 

                                                
6Dropbox é um serviço para armazenamento de arquivos baseado no conceito de  “computação em 

nuvem” (cloud computing). Idealizado por Drew Houston e Arash Ferdowsi. Revista Exame (2011, 

p.128) 
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como garantir a atuação em outras áreas nas quais esteja previsto o desenvolvimento de 

conhecimentos pedagógicos, conforme o determinado no artigo 2º da Resolução n. 1 do 

Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE/CP, 2006, p.1). 

Como formadores de formadores, os pedagogos (o licenciado em Pedagogia) 

devem ser capazes de criar um círculo virtuoso em relação ao uso das TIC nos 

processos educacionais. A importância deste ciclo, em uma visão mais abrangente, se 

relaciona a pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2003-2006) sobre o setor de tecnologia de informação e comunicação no Brasil 

ao considerar o que foi constatado nas últimas décadas na área da economia. Segundo 

esta instituição, o país  

[...] sofreu profundas transformações nos modelos de geração e 
acumulação de riqueza. Diferentemente do antigo padrão de 

acumulação baseado em recursos tangíveis, dispersos ao redor 

do mundo, no atual padrão, o conhecimento e a informação 
exercem papéis centrais, sendo as tecnologias de informação e 

comunicação seu elemento propulsor
7
. 

 

 

Para se ter uma ideia da grande responsabilidade dos cursos que formam 

professores em um mundo sem fronteiras, podemos mencionar o Relatório do Terceiro 

Simpósio de Hipertexto
8
 e Tecnologias na Educação: redes sociais e aprendizagem, 

onde se afirma que
9
: 

[...] houve um aumento de mais de 260% em quantidade de 
trabalhos, em pouco mais de 14 meses. Isto justifica a 

necessidade de eventos com esse enfoque de estudo em razão 

do acentuado interesse de muitos pesquisadores pela temática 
impulsionados pela ampliação do acesso às tecnologias digitais 

e pela percepção da importância delas na vida atual de um 

número cada vez maior de brasileiros.  

 

  Na medida em que aumenta o número de participantes em congressos 

educacionais relacionados ao uso das tecnologias digitais e à Educação ocorre um maior 

interesse por essas questões; paralelamente, amplia-se o número de pesquisadores 

incluídos na era digital que produzem seus conhecimentos e os circulam na rede.  

Assim, no mundo da virtualidade torna-se importante orientar professores e 

alunos no sentido da adequada utilização das informações que estão disponíveis nas 

redes; isto demanda capacidade de análise crítica dessas informações e processos de 

                                                
7http://www.ibge.gov. br/home/estatistica/economia/stic/default.shtm (2003– 2006, p.1) 
8Hipertexto: é um texto em formato digital, reconfigurado e fluído. Ele é composto por blocos 

elementares ligados pou links que podem ser explorados em tempo real na tela. (Lévy 2008, p.27) 
9 Website: http: //www.ufpe.br/nehte/simposio2010                                                                             
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objetivação e socialização do conhecimento produzido. A velocidade da reconfiguração 

da informação mudou drasticamente (acelerou-se) e questões relacionadas à inclusão 

digital dos alunos representam um verdadeiro desafio para a Educação. Aqui tomamos o 

termo inclusão digital no sentido proposto por Rondelli (2003); para esta autora só é 

plenamente incluído o sujeito que é capaz de ir além do mero acesso às tecnologias  e 

do consumo de informações. Incluído digital é aquele que produz conhecimentos e os 

faz circular na rede, sendo crítico em relação à sua produção e ao consumo de 

informações. 

Cabe, então, minimamente compreender que a questão dos usos das tecnologias 

digitais na educação está em pauta; nela se embute a problemática da inclusão digital 

daqueles que estão em processos de formação (sejam eles licenciandos ou alunos de 

cursos da Educação Básica). No entanto, a hipótese que levantamos e estimula nossa 

pesquisa é a de que os cursos de Pedagogia, nos diversos formatos que podem tomar 

segundo a liberdade curricular permitida no âmbito da mencionada resolução, não estão 

contemplando as suas Diretrizes Curriculares Nacionais, no que tange ao Parágrafo 

único em que se atribui às atividades docentes a “produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares” 

(BRASIL, CNE/CP, 2006, Art. 4º/III, p.2).   

Estas mesmas Diretrizes, na seção em que trata do perfil do Licenciado em 

Pedagogia, afirma que este profissional deve estar apto a “relacionar as linguagens dos 

meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 

domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento 

de aprendizagens significativas.” (BRASIL, CNE/CP, 2006, Art. 5º/VII, p.2).  

Diferentes autores consideram que a democratização da educação tem a ver com 

a questão da inclusão digital.  Para Carvalho (2003), a inclusão digital gera igualdade de 

oportunidades, pois o acesso aos modernos meios de comunicação, especialmente à 

internet, implica em diferencial no aprendizado; em muitas situações pode acelerar a 

capacidade de ascensão financeira. Nesta perspectiva, deve ser dada atenção especial à 

questão do letramento eletrônico necessário à inclusão digital das pessoas, no sentido de 

minimizar a exclusão digital e, por conseguinte, a exclusão social dos cidadãos. 

Cazeloto (2008, p.125) considera inclusão digital na perspectiva política, 

definindo-a como: 
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[...] um conjunto de práticas cujo objetivo é levar a 

informatização a grupos sociais que, sem esses procedimentos, 

muito provavelmente não teriam condições de acesso às 
ferramentas informáticas, denotando uma forma de 

hierarquização. Considera ser um artifício de engenharia social 

criado para estender ao maior número possível de cidadãos os 
eventuais benefícios que uma elite já desfruta integralmente, 

como parte natural de sua inserção na sociedade.  
 

Este autor ressalta que os programas sociais de inclusão digital (PSID) giram em 

torno de três eixos: “(1) cidadania e desenvolvimento humano; (2) desenvolvimento 

econômico; (3) inclusão social de grupos discriminados” (idem, p. 125). 

Compreender o papel desses programas no contexto da Cibercultura é o 

propósito do autor, uma vez que, a inclusão digital se dá a partir da hierarquização 

social, comprometendo-os em direção opostas: 

ou eles atuam no sentido contra-hegemônico, buscando instituir 

mecanismos de resistência de ordem individual ou coletiva, ou 

funcionam como mecanismo de reprodução da própria lógica 
imperial, em que pesem suas intenções muitas vezes 

declaradamente contrárias a esse modo de integração. (idem, 

p.128). 
 

A problemática aqui expressa não é exclusiva do Brasil; outros países da 

América Latina enfrentam dificuldades na formação de seus professores para atuarem 

pedagogicamente na sociedade da informação. Pesquisa recente, desenvolvida na 

Argentina (EXENI; DANIELI, 2011)
10

, que teve como sujeitos alunos dos institutos de 

Formação Docente que estudam para o magistério do ensino fundamental, verificou que 

na maioria das vezes eles aprendem com o quadro, giz, manuais e lâminas de 

retroprojetor. Os formadores desses sujeitos que incorporam as TIC em suas propostas 

mantêm um modelo baseado na transmissão da informação, deixando de lado o aspecto 

comunicacional (diálogo). As disciplinas ligadas às TIC centram-se no desenvolvimento 

de atividades pragmáticas, dando prioridade à apropriação de programas que são mais 

difundidos em empresas e oficinas, a saber: word e excel. Segundo as pesquisadoras, os 

programas dessas disciplinas são desconectados das demais e o uso da internet na busca 

de informações é feito de modo acrítico. Elas afirmam que o uso das tecnologias é 

embrionário; isto significa que os professores, de um modo geral, utilizam apenas para 

ilustrar a matéria e os alunos para apresentar trabalhos (power point). A internet é usada 

                                                
10A pesquisa em pauta de título „Formación docente em perspectiva. Docentes en formación y formadores 

de docentes frente a los desafios de las TIc em la escuela‟, recebeu o prêmio 2010/2011 da Associação de 

Bancos Argentinos (ABA), atribuído anualmente ao melhor trabalho sobre o tema „Aplicación de las 

nuevas tecnologias em las aulas‟. As pesquisadoras focalizaram a formação inicial dos professores para o 

ensino fundamental, realizada na Província de Córdoba, entre 2009 e 2011. 
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como fonte de informação documental e os DVD servem para passar filmes educativos. 

Há ainda o problema de que muitos computadores e tecnologias digitais são guardados 

trancados, o que diminui a possibilidade de uso; isto sem falar nos entraves da 

manutenção. As autoras concluem que o uso das TIC é um episódio pouco frequente, 

registrado, agendado e rígido. Estes achados não são diferentes de outros contidos em 

pesquisas desenvolvidas em nosso país, cabendo citar os estudos de SILVA (2008) e 

MATOS (2012), conduzidos em escolas vinculadas respectivamente ao ensino médio e 

ensino fundamental. As dificuldades dos professores para usar as TIC e as resistências 

que revelam para se apropriar das mesmas, em boa dose, são derivadas da formação que 

desconsidera as tecnologias.  

Nossa hipótese sobre o descompasso entre a formação do pedagogo e o seu 

preparo para a utilização pedagógica das tecnologias digitais encontra reforço na análise 

de currículos desse curso, oferecidos em algumas universidades públicas de renome, 

situadas no estado do Rio de Janeiro em São Paulo. Nesta análise, verificamos a 

inclusão de disciplinas que tratam da relação educação – TIC; no entanto, a maioria 

delas é ofertada como disciplina optativa ou eletiva.  

Foram analisados os currículos de Pedagogia das seguintes universidades
11

: 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ – Faculdade de Educação - campus 

Maracanã e Baixada Fluminense); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – 

Faculdade de Educação); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – 

Instituto de Educação - campus Seropédica e Nova Iguaçu); Universidade Federal 

Fluminense (UFF - campus Niterói, Angra e Pádua); Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC/RJ); Universidade de São Paulo (USP); e Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Nesta análise, verificamos que essas 7 instituições oferecem, ao todo, 26 

disciplinas que se ocupam da relação TIC - educação. Destas, 6 (23%) são obrigatórias e 

20 (77%) optativas ou eletivas.  As obrigatórias se inserem nos currículos da PUC/RJ, 

UERJ (Campi Maracanã), UFF (Campi Angra dos Reis) e UFRRJ. 

A tabela que se segue apresenta os títulos das disciplinas oferecidas segundo a 

sua relação institucional e indica o tipo de oferta: obrigatória, eletiva ou optativa. 

 

                                                
11As informações obtidas foram pesquisadas via Internet, nas páginas das respectivas Instituições. 
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Quadro 1 – Oferta de disciplinas vinculadas às TIC em Cursos de Pedagogia 

 

 

Instituições 

 

Disciplinas 

 

 

Obrigató

rias 

 

Optativas 

– 

Eletivas 

– 

Comple

mentares 

PUC-RJ Mídia, Tecnologias e Educação x - 

UERJ – Instituto de 

Educação - Faculdade de 

Educação 

Tecnologias e Educação x - 

Educ. Continuada e as Perspec em 

Redes de Conhecimento 

x - 

 

 

UERJ – Instituto de 

Educação 

Baixada Fluminense 

Cibercultura e Produção de 

Subjetividades I 

 

- 

 

x 

Cibercultura e Produção de 

Subjetividades II 

 

- 

 

x 

Cultura da Interface  I - x 

Cultura da Interface  II - x 

Multimídia e Educação I - x 

Multimídia e Educação II - x 

Mídia, cultura e Subjetividade - x 

Educação & Comunicação: Rádio 

I 

- x 

Educação & Comunicação: Rádio 

I 

- x 

UFRJ 2008  - 1 – Manhã 

 

Educação a Distância - x 

Informática Aplicada à Educação - x 

Educação e Novas Tecnologias - x 

UFRJ – tarde – Praia  

Vermelha 

Educação a Distância - x 

Educação e Novas Tecnologias - x 

UFRJ 2008  - 1 – Noite – 

Praia Verm 

Educação a Distância - x 

Educação e Novas Tecnologias - x 

UFRRJ - Campus Nova 

Iguaçu 

Tecnologias e Educação x - 

UFRRJ - Campus 

Seropédica 

Informática na Educação x - 

UFF  - Niterói Não há - - 

UFF -  Angra Cotidiano Escolares e Novas 

Tecnologias 

x - 

UFF -  Pádua Informática Educativa - x 

USP 

 

Mìdia e Educação: Debates 

Contemporâneos 

- x 

Ensino à Distância - x 

UNICAMP Educação e Tecnologias - x 

 

Total de Instituições: 07 

 

Total Disciplinas:  26 

Total de 

Obrigat:  

06 

Total de 

Optat: 20 
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Esta análise evidencia que ainda é incipiente a relação do curso de Pedagogia 

com as TIC, quando se trata de institucionalizar no currículo (por meio da oferta de 

disciplinas) um espaço de discussão a respeito do uso dessas tecnologias nos processos 

de ensino-aprendizagem. Pode, no entanto, ocorrer uma relação transversal com as 

tecnologias, ou seja, nas disciplinas que não se ocupam das TIC é viável inserir-se 

propostas pedagógicas que aliem conhecimentos específicos e domínio das tecnologias 

digitais. Entendemos que a apropriação das tecnologias digitais por alunos e professores 

não se dá somente por meio da presença de disciplina do tipo: „Informática na 

Educação‟, „Tecnologias e Educação‟. Esta situação seria ideal. O livro, por exemplo, é 

uma tecnologia que perpassa todas as disciplinas; por que o mesmo não poderia ocorrer 

em relação ao uso do computador e da internet? Mas, seria esta transversalidade uma 

realidade nos cursos de pedagogia? A hipótese aqui registrada é que esta 

transversalidade não é consistente o que nos leva a defender a criação de espaços, seja 

na forma de oferta de disciplinas específicas ou de outras iniciativas, que venham a 

formalizar e institucionalizar o uso das tecnologias digitais no contexto universitário. 

A importância do preparo do professor em termos de utilização das tecnologias 

digitais se amplia quando se considera que nosso país vem estimulando, 

progressivamente, a inovação e a pesquisa no âmbito produtivo (Lei n. 10.973, de 02 de 

dezembro de 2004), ambas, cada vez mais, imbricadas ao uso de tecnologias digitais. 

Ora, os professores são formadores de pessoas que vão se inserir no mundo do trabalho, 

daí a relevância da sua capacitação tecnológica. Nesta direção, cabe citar Castells (2009, 

p. 50), quando afirma: “a tecnologia expressa a habilidade de uma sociedade para 

impulsionar seu domínio tecnológico por intermédio das instituições sociais, inclusive o 

Estado”.  Nesta perspectiva se insere a formação do educador. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL E QUESTÕES DE ESTUDO 

Diante do exposto, elaboramos o objetivo geral desta pesquisa, a saber: 

investigar os desafios e perspectivas que três universidades públicas, localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro, vêm encontrando no sentido de promover pedagogicamente a 

inclusão digital dos seus licenciandos em Pedagogia.  

 Deste objetivo foram extraídas as seguintes questões de estudo:  

(a) quais são as disciplinas dos cursos de Licenciatura em Pedagogia oferecidos por 

essas três instituições que se voltam para o uso pedagógico das tecnologias digitais e 
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como se propõem a desenvolver suas atividades de ensino-aprendizagem com vistas à 

inclusão digital de seus alunos? 

(b) o que dizem os professores dessas disciplinas sobre suas possibilidades e 

dificuldades para transformar seus alunos em „incluídos digitais‟? 

(c) como professores de outras disciplinas, que não têm por foco específico a 

apropriação pedagógica das tecnologias digitais, aliam o conhecimento próprio de sua 

disciplina de ensino ao uso das tecnologias digitais? 

(d) como essas instituições se prepararam tecnologicamente para favorecer a inclusão 

digital dos licenciandos?  

(e) qual o entendimento dos professores participantes da pesquisa (sejam eles de 

disciplinas voltadas para as tecnologias ou não) sobre „ser incluído digital‟?  

(f) que mudanças esses docentes apresentam para serem implementadas ao curso de 

Pedagogia no qual atuam, de modo a garantir a inclusão digital dos licencinados? 

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

A importância deste estudo relaciona-se fundamentalmente à relevância do curso 

de Pedagogia no cenário nacional. Trata-se de um dos cursos de graduação mais 

oferecido no território brasileiro
12

. Portanto, cabe investigar problemas que possam 

trazer contribuições para o seu melhor desenvolvimento. Por outro lado, nossa pesquisa 

se ocupa de tema pouco estudado na área acadêmica, a saber: o uso das tecnologias 

digitais no ensino superior, mais especificamente em cursos que realizam a formação de 

formadores, visando a inclusão digital. Isto ficou evidenciado em consulta ao Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES, que focalizou o período 2004 – 2010 (os dados de 

2011 ainda não estavam disponíveis). Desta consulta, encontramos duas teses e três 

dissertações, que versam sobre o tema inclusão digital  no ensino superior.  No entanto, 

apenas as teses foram consideradas por terem seus problemas de estudo relacionados à 

questão da apropriação das tecnologias na docência. A primeira, de título „Formação e 

Trabalho Docente: os sentidos atribuídos às tecnologias da informação e da 

comunicação‟ (MAGALHÃES, 2008), vinculada ao Programa de Pós-Graduação da 

                                                
12

Os cursos de Administração, Pedagogia, Direito e Engenharia concentram quase metade das matrículas 

do ensino superior do país, como mostram os dados do Censo da Educação Superior de 2010, divulgado 

pelo Ministério da Educação (MEC). Sendo o curso de Pedagogia, o terceiro com maior número de 

matrículas, 573 mil. Disponível em: http://oglobo.globo.com/educacao/mat//2011/01/13/mec-divulga-

quais-sao-os-10-cursos-superiores-mais-procurados-923495153.asp. Acessado em 17.10.2011 

 

 



23 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, investiga, em nível micro, os sentidos 

atribuídos às TIC por parte de coordenadores, professores e alunos vinculados a dois 

contextos distintos: uma escola voltada para as classes dominantes e outra que atende às 

classes subalternas. A autora conclui que a proposta de incorporação das TIC como 

substituição tecnológica tem servido para legitimar e aprofundar a dualidade nos níveis 

micro e macro. O segundo estudo „Formação docente enquanto experiência de inclusão 

digital: a análise do processo vivenciado no projeto de emersão tecnológica de 

professores‟ (TEIXEIRA, 2005), do Programa de Pós-graduação em Informática na 

Educação (PGIE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concretiza uma 

análise do projeto Emersão Tecnológica de Professores, realizado junto a um grupo de 

alunos dos cursos de licenciatura da Universidade de Passo Fundo, no ano de 2003. 

Entre as conclusões deste estudo que nos interessam cabe destacar: (a) a complexidade 

inerente à formação na área de informática educativa; (b) a dificuldade no acesso às 

tecnologias de rede; (c) a necessidade de fomentar uma cultura de rede, que possibilite a 

apropriação crítica dessas tecnologias; (d) a importância de políticas públicas dirigidas à 

capacitação tecnológica dos licenciandos; (e) a vivência da inclusão digital como 

instrumento para o exercício da cidadania; e (f) o reconhecimento da potencialidade das 

redes no processo formativo de professores. A tese proporciona subsídios para a 

construção de uma cultura na área da informática educativa. 

Face à exígua produção de trabalhos neste repositório sobre o tema em tela, 

admitimos que o estudo pode oferecer subsídios a professores e gestores do Curso de 

Pedagogia para que não separem conhecimento específico de tecnologia, de modo que 

os profissionais formados se sintam preparados para enfrentar criticamente os desafios 

da educação no mundo contemporâneo. O estudo pode, também, contribuir para ampliar 

a qualidade de processos educacionais no ensino de graduação. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  A problemática de nossa investigação, de caráter social-educativo, e o teor das 

questões de estudo demandaram uma pesquisa de natureza qualitativa.  

Turato (2008) afirma que a história desta abordagem é recente, tendo pouco mais 

de um século, e que ela veio a adquirir status científico com os trabalhos dos 

antropólogos, sociólogos e educadores. Segundo Denzin; Lincoln (1994, apud 

TURATO, 2008, p. 191), a pesquisa qualitativa é: 
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multimetodológica quanto ao foco, envolvendo uma abordagem 

interpretativa e naturalística para seu assunto. Isto significa que 

os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu 
setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos 

em termos das significações que as pessoas trazem para eles. 
 

Assim, o investigador qualitativo costuma ir a campo para estudar as pessoas, as 

comunidades, suas falas e comportamentos e é neste setting natural que o estudo ocorre.  

Para Flick, von Kardorff e Steinke (2000, apud GUNTHER, 2006), a pesquisa 

qualitativa apresenta 4 bases teóricas, a saber: (a) a realidade social é vista como uma 

construção permeada de significados; (b) a compreensão desta realidade dá destaque a 

processos e à reflexão; (c) as condições objetivas de vida são compreendidas / extraídas 

a partir de significados subjetivos; e (d) o caráter comunicativo da realidade social 

permite ao pesquisador refazer o processo de construção da realidade. Nesta abordagem, 

a compreensão se torna o princípio básico de conhecimento da realidade social e ela se 

volta, fundamentalmente, para as relações complexas que envolvem os sujeitos e o seu 

mundo. 

Gunther (idem, p. 202) afirma que a pesquisa qualitativa é “um ato subjetivo de 

construção”, com ênfase na descoberta e na construção de teorias. Este autor entende 

que apesar da proliferação dos recursos visuais, a pesquisa qualitativa é “uma ciência 

baseada em textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que, nas diferentes técnicas 

analíticas, são interpretados hermeneuticamente”. Ainda com base nos três autores 

mencionados, Gunther esclarece que o princípio da abertura caracteriza a pesquisa 

qualitativa na medida em que ela admite a utilização de diferentes métodos e técnicas de 

coleta / análise de dados; isto por que o método tem de se ajustar ao objeto de estudo. 

Alves-Mazzotti (2002) corrobora o entendimento de que as pesquisas 

qualitativas têm características multimetodológicas, sendo passível o uso de diversos 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Para Patton (apud ALVES-

MAZZOTTI, 2002, p.131), “a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato 

de que estas seguem a tradição „compreensiva ou interpretativa‟, decorrendo, então, três 

características essenciais aos estudos qualitativos: visão holística, abordagem indutiva e 

investigação naturalística”.  

Segundo Minayo (1999), a abordagem qualitativa não busca a verdade em si, o 

que é certo ou errado, mas sim a lógica que permeia a prática que se dá na realidade. 

Tem como foco a realidade que não é quantificável, ocupando-se de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, analisando os espaços mais profundos 
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das relações sociais. Esta autora salienta que todo e qualquer fenômeno em investigação 

deve ser analisado nas suas determinações histórico-sociais, considerando, também, as 

transformações produzidas pelos sujeitos. 

Lüdke e André (1986, p. 11-13) oferecem as características da pesquisa 

qualitativa: (a) tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; (b) os dados coletados são predominantemente 

descritivos; (c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; (d) 

o 'significado' que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador; (e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Essas 

autoras esclarecem que o pesquisador que opta por esta abordagem não deve ter a 

preocupação de extrair evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início 

dos estudos. As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da 

inspeção dos dados num processo de baixo para cima.  

De acordo com Martins e Bicudo (1989) o pesquisador qualitativista deve 

perceber a si mesmo e a realidade que o cerca em termos de possibilidades, desligando-

se das objetividades e concretudes. Afirmam que nesta abordagem os focos devem ser 

os fenômenos e não a fatos. Fatos são eventos, ocorrências concretas, realidades 

objetivas que envolvem  relações entre objetos, dados empíricos, observáveis e 

mensuráveis. 

 Podemos afirmar que nossa pesquisa assumiu a abordagem qualitativa tendo 

como „pano de fundo‟ as explicações aqui apresentadas. Nesta direção: (a) foi 

multimetodológica uma vez que se valeu de diferentes procedimentos de coleta de 

dados (análise documental em textos impressos e online, questionários e entrevistas); 

(b) buscou ser compreensiva / interpretativa na medida em que discutiu a trajetória do 

curso de Pedagogia e a sua relação, na atualidade, com o fenômeno da cibercultura e 

com as políticas de formação de professores no entrelaçamento com a problemática da 

inclusão digital. Esta busca implicou na discussão de determinações histórico-sociais 

que permeiam as dificuldades de inclusão digital de alunos (e professores) deste curso; 

(c) abordou a problemática em uma perspectiva de totalidade (holística), considerando 

que o curso de Pedagogia está intrinsecamente vinculado aos contextos sociais nos 

quais se insere. Em outras palavras, significa que este curso não pode ser compreendido 

sem a sua relação com a cibercultura e as políticas que o orientam, nestas incluídas as 

intenções de inclusão digital; (d) teve a realidade concreta (o ambiente natural), onde se 

desenvolvem os cursos de Pedagogia (três universidades públicas situadas no Estado do 
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Rio de Janeiro) como campo de estudo
13

; (e) investigou a lógica que orienta professores 

e gestores do curso de Pedagogia oferecido nessas três instituições no sentido de usar 

/não usar as TIC para fins de inclusão digital de seus alunos; e (f) realiza um esforço de 

descrição detalhada dos resultados obtidos, com vistas a mapear a realidade encontrada 

e oferecer subsídios aos educadores envolvidos com esta problemática. 

Uma vez definida a abordagem qualitativa, se fez necessário optar pelo 

paradigma teórico-metodológico (ALVES-MAZZOTTI, 2002) por meio do qual seriam 

filtradas as informações coletadas em nossa pesquisa. Considerando que nossa intenção 

como pesquisadora era apontar dificuldades, desafios, desarticulações que se inscrevem 

no curso de Pedagogia, ou seja, nos colocamos em uma posição que tem como mote 

apontar / compreender / interpretar fragilidades deste curso enquanto instância 

formadora de professores capazes de (con)viver o fenômeno da cibercultura, optamos 

por uma perspectiva crítica. Isto implicou a necessidade de selecionar autores que 

concretizam uma visão crítica sobre os temas que integram a parte teórica da tese, 

especialmente o que diz respeito à formação docente na contemporaneidade. 

Segundo Popkewitz, (1990, apud Alves-Mazzotti, 2002, p. 139): 

a palavra crítica assume pelo menos dois sentidos distintos. O 

primeiro se refere à crítica interna, isto é, à análise rigorosa da 
argumentação e do método. Focaliza-se aí o raciocínio teórico e 

os procedimentos de seleção, coleta e avaliação dos dados, 

buscando a consistência lógica entre argumentos, 

procedimentos e linguagem. [...]. O segundo e mais importante 
sentido da palavra crítica diz respeito à ênfase na análise das 

condições de regulação social, desigualdade e poder. Assim, os 

teóricos-críticos enfatizam o papel da ciência na transformação 
da sociedade, embora a forma de envolvimento do cientista 

nesse processo de transformação seja objeto de debate. [...].  

 

Nesta direção, buscamos determinar como cada universidade, situada como 

campo de pesquisa, vem realizando o processo de inserção de seus licenciandos na 

cultura digital, o que nos levou a comparar as ações institucionais nas suas relações com 

as abordagens inseridas nos capítulo 2 e 3. Em outras palavras, fomos movidos pela 

necessidade de compreender como essas instituições se envolvem com a inclusão digital 

e que condições criam para a sua materialização. Tivemos o cuidado de assumir a 

reflexão de Alves-Mazzotti (idem p.139) no sentido de que  

nenhum processo social pode ser compreendido de forma isolada, como 

uma instância neutra acima dos conflitos ideológicos da sociedade. Ao 

                                                
13 As universidades situadas como campo de estudo se expressam pelas vozes dos sujeitos, a saber os 

docentes que participaram da pesquisa. 
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contrário, esses processos estão sempre profundamente vinculados às 

desigualdades culturais, econômicas e políticas que dominam nossa 

sociedade. 

 

Para Guba (1990, apud Alves-Mazzotti, 2002, p. 139), o paradigma crítico 

apresenta as seguintes características: (a) desenvolve-se por meio de uma ontologia 

crítico-realista, ou seja, tem como proposta levar os sujeitos a alcançarem o nível da 

„consciência verdadeira‟, que é aquele capaz de promover a mudança no mundo social. 

Não basta fazer a crítica (denúncia); é indispensável mudar / transformar; (b) uma 

epistemologia subjetivista que admite a presença dos valores do pesquisador em todo o 

processo de investigação. O pesquisador não é neutro; ele deve fazer um esforço de 

objetivação no sentido de refletir sobre o potencial de interferência de suas percepções 

no âmbito do processo de coleta/depuração dos dados. Portanto subjetivismo e 

objetivismo permeam o processo de pesquisa; e (c) uma metodologia dialógica, 

transformadora, que se volte para a ampliação do nível de consciência dos sujeitos, com 

vistas à transformação social. 

Esses pressupostos de Guba foram observadas em nosso trabalho, na medida em 

que: (a) nos valemos de teóricos críticos para ampliar nossa consciência em relação às 

dificuldades do curso de Pedagogia; (b) procuramos conter o nosso subjetivismo em 

relação aos dados da pesquisa, o que foi feito com apoio da orientação da tese, das 

considerações apresentadas pelos professores participantes do exame de qualificação; e 

(c) utilizamos um instrumento abrangente de coleta de informações (roteiro da 

entrevista), com centralidade nas falas dos sujeitos que vivem a realidade pesquisada, 

tendo por finalidade maior obter subsídios capazes de alimentar processos de 

transformação direcionados ao compromisso da Pedagogia com a inclusão digital. 

Segundo Vilela et al  (2006, p. 13) para Adorno e Horkheimer, “a teoria 

tradicional, de fundamentação positivista, pretensamente neutra, fornecia uma análise 

descontextualizada e com pretensão de universalidade, reproduzindo uma imagem 

fetichista do mundo, tal como ele era numa categoria de aparentemente dado”. Já a 

teoria crítica, como tem sido formulada no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, 

busca desenvolver uma ciência contextualizada, não neutra, engajada na transformação 

do mundo. Esta teoria preconiza “apreender a sociedade e suas instituições na totalidade 

da vida social concreta, buscando desvendar as relações dos acontecimentos sociais na 

dialética das relações sociais historicamente determinadas”. 
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 A teoria crítica refere-se às perspectivas teórico-científicas que têm por base o 

pensamento de Adorno e Horkheimer e adotam: uma fundamentação dialética no estudo 

da relação teoria e prática no contexto do mundo social; uma postura interdisciplinar no 

desenvolvimento da atividade científica, voltada para desvendar a lógica da sociedade 

burguesa industrial; e concretizam uma ação social engajada, direcionada para articular 

a produção de indivíduos capazes de intervir e mudar a ordem social não razoável 

(SCHWEPPENHAEUSER, 2003, apud VILELA et al, 2006, p.12).  

Vilela et al (idem, p.13) esclarecem, também, que a teoria crítica visa “apreender 

a sociedade e suas instituições na totalidade da vida social concreta, buscando 

desvendar as relações dos acontecimentos sociais na dialética das relações sociais 

historicamente determinadas”.  Nesta direção, possui uma identidade epistemológica 

oposta a da teoria tradicional, especialmente por afirmar a necessidade de compromisso 

ideológico, ou seja, trata-se de uma “ciência contextualizada, não neutra, engajada na 

transformação do mundo”.  

Em nossa pesquisa tomamos como pressuposto o pensamento de 

Schweppenhaeuser (2003, apud VILELA et al, idem, p.12) no sentido de que não existe 

lugar para crítica sem consequências; “quem é capaz de exercer a crítica deve, também, 

ser capaz de dizer como pode ser feito de melhor forma”. Este pressuposto aparece 

desde logo no título de nossa tese, quando indicamos que a pesquisa busca desafios e 

perspectivas para o curso de Pedagogia na sua relação com a inclusão digital. Isto 

implicou em criticar partindo das especificidades de cada campo de estudo e das 

diferenças entre eles para, em seguida, confrontar os dados obtidos com as normas que 

estruturam o curso, buscando apreender a realidade por meio de uma reflexão objetiva 

sobre os mecanismos e as consequências sociais das propostas de inclusão digital 

inseridas no curso de Pedagogia. 

Definida a abordagem qualitativa e a perspectiva crítica em relação aos dados 

coletados, estabelecemos os passos metodológicos do processo de investigação. Não 

podemos deixar de registrar a relevância de uma etapa prévia ao processo, destinada à 

revisão inicial da literatura, na qual foram obtidos subsídios que oferecessem suporte ao 

entendimento do campo no qual iriam se inserir nossas questões de estudo. Nesta etapa 

construímos nossa problemática, o objetivo do estudo e as questões que norteariam o 

trabalho. Tal momento levou-nos a dar prioridade às leituras sobre os seguintes temas: 

cibercultura / inclusão digital, formação docente e políticas públicas de formação de 

professores. Em seguida a esta etapa foram desenvolvidos os passos metodológicos 



29 

 

propriamente ditos, sendo importante destacar que os mesmos, em diversas situações, se 

sobrepuseram. O primeiro deles referiu-se à análise bibliográfico-documental voltada 

para: (a) levantamento de informações sobre o curso em tela no contexto das 

universidades selecionadas como campo de estudo. As informações foram obtidas, em 

um primeiro momento, nos portais virtuais das instituições (explorando seus menus de 

navegação) e, depois, em documentos impressos recebidos das próprias coordenações; 

(b) levantamento e estudo da história / legislação do curso de Pedagogia. O segundo 

passo relacionou-se à construção do referencial teórico, ou seja, ao desenvolvimento dos 

conceitos e pressupostos que apresentam íntima relação com as nossas questões de 

estudo e com os quais viabilizamos a análise dos resultados. Cabe, mais uma vez, 

destacar que valorizamos autores com posicionamentos críticos a respeito do curso de 

Pedagogia e da sua pretensão de incluir digitalmente seus alunos. Ao longo da coleta de 

dados este referencial foi sendo ampliado, considerando as informações recebidas do 

campo. No terceiro passo se formalizou a pesquisa de campo, que envolveu a aplicação 

de entrevista, questionários a professores e coordenadores, todos vinculados às três 

instituições selecionadas para a pesquisa. A coleta dos dados em campo exigiu um 

esforço de depuração das informações significativas, as quais foram analisadas por meio 

de orientações retiradas das obras de Bardin (2003), Franco (2005); Kientz (1973). Tal 

esforço redundou na organização dos resultados da pesquisa. Com intuito de dar maior 

confiabilidade aos achados, seguimos as orientações contidas em Alves-Mazzotti (2002) 

no sentido de triangular os dados; assim, comparamos os resultados obtidos nos 

contextos das três universidades. Este processo nos permitiu inferir similaridades e 

dissonâncias no pensamento desses sujeitos e, também, entre as instituições. O passo 

subseqüente foi a análise crítica dos resultados. Neste momento, compatibilizamos os 

resultados depurados com o que incluímos na abordagem teórica; em outras palavras, 

tratou-se de olhar por uma „lente‟ crítica, respaldada nos autores pesquisados, o que foi 

revelado pelos sujeitos da pesquisa. O último passo centrou-se nas conclusões do 

estudo, as quais seguindo um pressuposto básico da teoria crítica (não basta apenas 

criticar; é preciso apontar as mudanças que se fazem necessárias), sugerem as alterações 

que podem ser implementadas no curso com vistas à inclusão digital de seus 

licenciandos. 

Cabe, ainda, informar que a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da 

Universidade Estácio de Sá, processo CAAE: 08521412.7.0000.5284. 
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Para dar ao leitor uma visão mais clara das etapas do processo de pesquisa, 

elaboramos o diagrama que se segue no qual se encontram tais etapas. 

Diagrama 1- Etapas da Coleta/Análise dos Dados 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA: BASE HISTÓRICA, FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Para desenvolver uma investigação, o pesquisador necessita de uma base teórica 

com a qual irá analisar os dados obtidos em seu processo de coleta de informações. Esta 

base tem íntima relação com as questões de estudo, ou seja, com seu apoio o 

pesquisador pode compreender melhor o fenômeno em estudo. Complementarmente, se 

torna imprescindível traçar o cenário no qual o objeto de estudo se insere, o que pode 

incluir aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos entre outros. Assim, 

considerando o teor de nossas questões, organizamos um referencial integrado por duas 

dimensões: uma histórica e outra teórica. 

Na parte histórica foi fundamental compreender a trajetória do curso de 

Pedagogia, com destaque para a sua legislação, para as políticas públicas e a formação 

de professores, considerando posições críticas de diferentes autores sobre dificuldades, 

desafios, acertos relacionados à oferta desta licenciatura. Esta parte compreende o 

capítulo 2. 

A parte teórica, centralizada na questão da formação de professores na 

contemporaneidade, privilegiou os seguintes eixos: (a) conceito de cibercultura, e sua 

relação com a educação, onde discutimos o novo cenário sócio-técnico que impõe novas 

demandas à educação; e (b) inclusão e exclusão digital, quando apresentamos uma 

análise desses conceitos, buscando a sua trajetória para além da realidade nacional. 

Esses eixos encontram-se imbricados às questões de estudo, oferecendo o suporte 

necessário à análise dos resultados da pesquisa de campo, sendo apresentados no 

capítulos 3. 

Os resultados completos da coleta de dados, acompanhados de comentários que 

buscam sintetizar os achados, integram o capítulo 4. Uma síntese dos resultados sob o 

olhar do que se registrou na parte teórica deste trabalho concretiza o capítulo 5. Por fim, 

no capítulo 6, são apresentadas aas conclusões que retomam as questões de estudo. 
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2. TRAJETÓRIA DO CURSO DE PEDGOGIA 

 

A criação do Curso de Pedagogia remonta ao final da década de 30. Desde 

então, o curso tem passado por diversas reformulações, sendo que a última se atrela às 

diretrizes estabelecidas no Parecer n. 3/2006 do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL/CNE, 2006), as quais reexaminam e esclarecem o artigo 14 de parecer 

anterior deste mesmo Conselho, exarado em 2005 (Parecer CEN/CP n.5 / 2005).  

Trata-se, pois, de uma trajetória com mais de 70 anos, nos quais aconteceram 

muitas transformações políticas, econômicas e sociais na sociedade brasileira e no 

mundo em geral, trazendo reflexos sobre a formação dos pedagogos. 

Para melhor compreender o Curso de Pedagogia na atualidade, com suas 

intenções e práticas dirigidas à inclusão digital de seus alunos, apresentamos neste 

capítulo a trajetória que reconstruímos, tomando como referência diferentes autores que 

buscaram desvelar aspectos relevantes dessa história e documentos relacionados à sua 

consolidação. 

2.1 O CURSO DE PEDAGOGIA: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL 

O Curso de Pedagogia foi criado no final da década de 30, por meio do Decreto 

Lei n. 1190 de 4 de abril de 1939, inserido na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) 

da Universidade do Brasil
14

, ocasião em que o país se encontrava sob o regime do 

„Estado Novo‟, ou seja, sob o período do governo ditatorial de Getúlio Vargas. Este 

período durou de 1937 até 1945, caracterizando-se por seu autoritarismo, exacerbado 

nacionalismo e anticomunismo. 

Não podemos deixar de considerar as tensões que se inseriram no Estado Novo; 

trata-se de um momento marcado por forte concentração de poder no âmbito do 

Executivo Federal, derivado do golpe de 1937. Nesta ocasião foi promulgada a 

Constituição de 1937, de inspiração fascista, que permitiu a suspensão dos direitos 

políticos, aboliu os partidos e as organizações civis. O Congresso Nacional foi fechado, 

assim como as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais. A fonte de 

inspiração desta Carta Magna foi a Constituição Polonesa, daí ter ficado conhecida, 

entre nós, como a „Polaca‟, tendo na figura de Francisco Campos o seu elaborador 

(SILVA; BASTOS, 1979). 

                                                
14 A Universidade do Brasil foi criada no antigo Distrito Federal, segunda capital da República, localizado 

onde hoje é o Município do Rio de Janeiro. 
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No Estado Novo foi desenvolvido um amplo programa de propaganda e 

promoção do regime junto à população. O Departamento de Informação e Propaganda 

(DIP) se encarregou da censura aos órgãos de imprensa e veículos de comunicação, 

transformando-se em instrumento estratégico de propagação de ideologias ufanistas e de 

exaltação do trabalho. O apelo direto às massas era uma marca da demagogia populista 

de Vargas, que tinha no discurso nacionalista um forte instrumento para obter o apoio 

popular em relação aos processos de industrialização, de desenvolvimento econômico e 

à entrada do Brasil no contexto internacional. Nesta ocasião foram criados órgãos 

estratégicos para apoiar o desenvolvimento, tais como o Conselho Nacional do Petróleo 

e o Conselho Federal de Comércio Exterior. É também deste mesmo período a criação 

da Companhia Siderúrgica Nacional, que desempenhou papel fundamental no 

fornecimento de matéria-prima para o setor industrial (FAUSTO, 2011). 

Podemos, então, dizer que o Estado Novo marcou-se por um autoritarismo 

político e uma modernização econômica, sob um pano de fundo nacionalista, fascista e 

anticomunista Neste contexto, a relação governo – sociedade era de controle e 

vigilância, prevalecendo sempre uma lógica conciliatória, com o consequente 

esvaziamento dos conflitos. A visão por trás deste cenário era de que o Estado devia 

organizar a sociedade, e não o contrário. 

Ainda neste período, ocorre uma crise no modelo oligárquico-agroexportador 

entrelaçada às novas configurações da crescente industrialização do país. As tensões 

políticas, econômicas e sociais do período acabaram por despertar a necessidade de uma 

maior atenção em relação aos problemas educacionais (CRUZ, 2011). 

Para Almeida (1998), a educação, neste período, ficou a serviço do regime 

autoritário, buscando-se o consenso e a legitimação da nova ordem política junto à 

sociedade. Ainda segundo esta autora, os princípios norteadores da educação neste 

momento direcionavam-se para a „trilogia fascista: religião, pátria e família‟, com a 

valorização do conceito de ordem, em oposição à idéia de desordem. A Pedagogia foi 

vista como uma ciência capaz de contribuir para a ordem na sociedade civil, ou seja, 

como elemento potencializador do equilíbrio social, desde que sob o domínio e controle 

da esfera do Estado. Esta visão da Pedagogia autorizava o Estado a desempenhar papel 

intervencionista nas instituições escolares, com vistas à renovação educacional. Deste 

modo, a educação foi implementada como instrumento de apoio à consolidação do 

Estado Novo, havendo a preocupação de controlar tanto a elite dominante quanto a 

massa dominada, grupos percebidos como segmentos fundamentais na manutenção da 
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paz e coesão social. O „saber‟ da elite deveria ser direcionado para a sustentação / 

segurança do regime arbitrado; o „saber‟ das massas, canalizado para a obediência e a 

fidelidade ao Estado. Tratou-se, pois, de uma visão instrumental da educação, como 

aparelho ideológico do Estado
15

, disseminada em âmbito nacional. Almeida (idem) 

esclarece que tal perspectiva ficou bem explícita em discursos de Gustavo Capanema, 

ministro da educação e saúde do governo Vargas, entre 1934 a 1945, quando explicitava 

o ideário educacional, defendendo a guarda e o controle da educação como função do 

Estado. No discurso oficial negava-se a neutralidade da educação e assumia-se um 

ensino partidário, reprodutor da ideologia vigente. 

Ainda de acordo com Almeida (idem), a intenção do Estado Novo era a criação 

de um projeto pedagógico hegemônico, que tivesse aceitação irrestrita da sociedade em 

relação ao „novo estado de coisas‟. No bojo desta proposta se inseriu uma grande 

polêmica entre ensinar e educar. Ensinar relacionava-se ao conteúdo cognitivo e educar 

à formação do caráter, no sentido de  assumir a ideologia do Estado. Assim, a educação 

ficou subordinada ao controle do „saber‟ a ser ministrado, o qual seguia os moldes do 

ideário nacionalista. 

Para uma compreensão mais ampla da criação do Curso de Pedagogia, se torna 

necessário aprofundar o início dos anos 30, quando se dá a ocorrência de alguns fatos 

relevantes no campo da educação que, de um modo ou de outro, provocaram a 

necessidade da regulamentação da formação de professores em nosso país.  

Em 1932 é divulgado o famoso Manifesto dos Pioneiros
16

, do qual surgiram 

muitas orientações para as políticas nacionais sobre a escola e a formação dos 

professores. Entre os nomes relevantes que foram signatários deste documento situam-

se: Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Roquete Pinto, Afrânio 

Peixoto, Cecília Meireles. Na primeira metade desta década são, também, disseminadas 

                                                
15 O conceito de „aparelho ideológico do estado‟ é encontrado em Louis Althusser (1918-1990), sendo a 

escola percebida como um desses aparelhos. Para Althusser (1985), a classe „explorada‟ se mantém como 

classe subalterna graças à atuação dos aparelhos ideológicos do Estado. Na escola são reproduzidas as 
divisões sociais de classe encontradas na sociedade como um todo. 
16 O Manifesto dos Pioneiros, consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com 

diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de inferir na organização da sociedade do 

ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, 

entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, 

Hermes Lima e Cecília Meireles. Redigido por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por 26 

intelectuais, entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de 

Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Educacao/ManifestoPioneiros 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/fernando_de_azevedo
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/anisio_teixeira
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/lourenco_filho
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/cecilia_meireles
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/fernando_de_azevedo
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/anisio_teixeira
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/lourenco_filho
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/cecilia_meireles
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em nosso país idéias da Escola Nova
17

 que vão repercutir em instituições e práticas 

educacionais, cabendo destacar as experiências implementadas no Instituto de Educação 

do então Distrito Federal, orientadas por Anísio Teixeira e Lourenço Filho (1932), e no 

Instituo de Educação de São Paulo por Fernando de Azevedo (1933) (CRUZ, 2011). 

O período foi ainda marcado por intensa discussão em torno de problemas da 

educação, a qual desembocou na Reforma Francisco Campos
18

, e pelo início das 

atividades do Ministério da Educação e Saúde Pública
19

 (criado em 18 de novembro de 

1930), órgão que vai dar amparo ao planejamento das reformas educacionais em âmbito 

nacional e à estruturação da universidade. 

Ao assumir o Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, Francisco 

Campos já se preocupava com a formação de professores para o exercício da docência 

no ensino secundário, tanto que, em 1931, sugeriu a criação da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, como instituição dirigida à formação de profissionais do ensino. 

Os decretos n. 19.851/31 e 19.852/32, que trataram respectivamente do estatuto 

das universidades brasileiras e da organização da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, já continham a meta de criação da Faculdade de Educação Ciências e Letras, 

sendo que, por meio do Decreto n. 22.579 de 1933, ficou estabelecido que esta 

universidade seria referência para as demais universidades a serem criadas no país. 

No rastro dessas legislações surge, em São Paulo, a primeira Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras (Decreto n. 6.283 de 1934), o que vai dar pioneirismo ao 

Estado de São Paulo na questão da formação de professores em nível superior (CRUZ, 

2011). A criação desta faculdade se deu a partir da incorporação do Instituto de 

Educação Caetano de Campos, localizado na cidade de São Paulo, à Universidade de 

São Paulo (USP), quando esta instituição ainda se encontrava em organização. Uma das 

finalidades básicas desta Faculdade era a formação pedagógica dos futuros professores 

                                                
17A Escola Nova, movimento que se espalhou pela Europa Ocidental e Estados Unidos, teve como 

objetivo fundamental a reformulação da escola e seus processos de ensino, com vistas a colocar o aluno  

no centro da aprendizagem. 
18A Reforma Francisco Campos (1931) estabeleceu oficialmente, em nível nacional, a modernização do 

ensino secundário brasileiro, conferindo organicidade à cultura escolar do ensino secundário por meio da 

fixação de uma série de medidas, como: aumento do número de anos do curso secundário e sua divisão 
em dois ciclos, a seriação do currículo; obrigatoriedade da frequência dos alunos às aulas; imposição de 

um detalhado e regular sistema de avaliação discente; e reestruturação do sistema de inspeção federal. 

DALLABRIDA, N. A reforma Francisco Campos e a modernização nacionalizada do ensino secundário.  

Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 185-191, maio/ago. 2009. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/5520/4015> 
19O Ministério da Educação e Saúde Pública passou a ser Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

quando em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. Em 1985 passou a ser exclusivamente Ministério da 

Educação, ocasião em que foi criado o Ministério da Cultura. Mantêm a sigla (MEC) mesmo sem tratar 

especificamente do campo cultural.  
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do ensino secundário. O Instituto de Educação Caetano de Campos desenvolvia um 

Curso de Aperfeiçoamento, destinado à preparação de inspetores, delegados de ensino, 

diretores e professores da Escola Normal. Tratava-se, pois, de um curso pós-normal, o 

qual pode ser visto como um embrião do Curso de Pedagogia. Em 1938, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo se desligou do Instituto de 

Educação Caetano de Campos, vindo a criar uma seção de Educação com o mesmo 

propósito: formação pedagógica do futuro licenciado. 

Concomitantemente aos acontecimentos de São Paulo ocorrem, neste mesmo 

ano de 1937: a criação do Instituto Nacional de Pedagogia (hoje Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira) e a transformação da Universidade do Rio de 

Janeiro em Universidade do Brasil (Lei n. 452, de 5 de julho de 1937). No contexto 

dessa transformação foram criadas uma Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 

Letras e uma Faculdade Nacional de Educação, revogando-se o Decreto nº. 19.852, de 

11 de abril de 1931. Em 1939, essas duas faculdades foram unificadas por meio do 

Decreto-Lei n. 1.190, passando a se denominar Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), 

dividida em quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, que incluía mais 

uma, a Didática. Segundo Saviani (2007), enquanto as seções de Filosofia, Ciências e 

Letras abrigavam diferentes cursos, a Seção de Pedagogia se concentrou apenas no 

Curso de Pedagogia, nome este idêntico ao da Seção.  

A educação passou a ser o principal objeto de estudo da seção de Pedagogia e, 

também, da de Didática. Estava aberto o caminho para a criação do Curso de Pedagogia 

e das licenciaturas. Os cursos foram, assim, assumidos pela recém inaugurada  FNFi da 

Universidade do Brasil, com respaldo do  Decreto-Lei n. 1190 de 1939.  

O Curso de Pedagogia foi definido com o propósito de formar bacharéis e 

licenciados em Pedagogia, a partir de uma preocupação com o preparo de docentes para 

a escola secundária. De início constitui-se como local de formação de técnicos em 

educação; geralmente eram professores primários (formados em Curso Normal). Logo 

em seguida, se transformou em curso de formação de professores para as Escolas 

Normais.  A formação de bacharéis e licenciados seguia o modelo conhecido como 

„3+1‟, no qual o último ano se destinava às disciplinas de natureza pedagógica, estas 

justapostas às disciplinas de conteúdo que tinham a duração de três anos (SAVIANI, 

2007). Formava-se, então, o bacharel nos primeiros três anos do curso e, após concluído 

o curso de Didática, conferia-se o diploma de licenciado (SHEIBE; AGUIAR, 1999). 

Cabe, então, admitir que a licenciatura se caracterizava como „apêndice‟ ao 
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bacharelado. Este modelo serviu de orientação para todas as outras faculdades de 

filosofia que foram sendo criadas no país.  

O Curso de Didática, oferecido em um ano letivo, era integrado pelas seguintes 

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

Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação, Administração 

Escolar (SAVIANI, 2007) 

De acordo com Cruz (2011), em seus primórdios, o Curso de Pedagogia 

funcionou como uma continuidade dos estudos realizados no Curso Normal. Esta autora 

admite que curso nasceu sem uma definição clara do seu campo de atuação. Tal 

perspectiva é partilhada com Libâneo (2006), quando este afirma que o problema do 

Curso de Pedagogia se situa na falta de definição clara a respeito do conceito do que 

vem a ser Pedagogia, ou seja, na diferença existente entre o campo científico e seu 

objeto de estudo.  

 Por outro lado, sendo a parte teórica muito maior que a prática, gerou-se uma 

formação clássica, conteudista, onde eram usuais os estudos em outras línguas e em 

livros importados. Para os „pedagogos primordiais‟ (profissionais que atuaram nos 

primórdios do Curso de Pedagogia, alguns deles entrevistados por Cruz), os alunos 

enfrentavam muito estudo para cumprir as exigências dos trabalhos acadêmicos.  Ainda 

segundo Cruz (2011), o peso muito grande na parte teórica refletiu a multiplicidade de 

saberes que constituem a Pedagogia. Esta intensa relação com diferentes campos 

disciplinares pode ter concorrido para a dispersão do campo da Pedagogia, dificultando 

a sua afirmação como espaço de formação.  As aulas se alinhavam à Pedagogia 

tradicional, sendo baseadas nas exposições dos professores, em meticulosas 

interpretações dos textos de estudo e em arguições orais; isto implicou em afastamento 

da parte prática, o que gerou muitas críticas ao curso. Nos seus primórdios a amplitude 

da carga teórica só não prejudicou mais os seus alunos por que estes, em sua maioria, 

eram egressos de Cursos Normais. A crítica de Cruz (2011, p. 7) sobre a sobrecarga de 

estudos teóricos diz respeito ao seu conceito de Pedagogo: “é aquele que ao teorizar 

sobre a educação, analisa o fato educativo, mas não pára por aí, segue formulando 

proposições sobre sua prática”. 

Em 1941, com a promulgação em 24 de julho do Decreto Lei n. 3454, 

confirmou-se que, a partir do ano de 1942, o Curso de Didática não poderia ser 

concomitante ao bacharelado. Assim, qualquer licenciatura seria concluída em 4 anos. 
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Em 1945, por meio do Decreto-Lei nº. 8.456, de 26 de outubro, com a alteração 

do art. 5º do Estatuto das Universidades Brasileiras, a Faculdade de Filosofia pode se 

estruturar em uma única seção.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1946, momento em que o país se 

redemocratizava, após a queda da ditadura Vargas, os Pioneiros da Educação (já 

mencionados), retomam a luta pelos valores defendidos, especialmente aqueles 

expressos no „Manifesto dos Pioneiros‟. Este período, também chamado de pós-

guerra
20

, vai ser marcado por intenso processo de industrialização do país. No campo 

educacional, o então ministro da Educação, Clemente Mariani, apresenta (1948) o ante-

projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o qual foi discutido por mais 

de 10 anos no Congresso Nacional. Quando aprovada, em 1961, como Lei de Diretrizes 

e Bases (Lei n. 4024), a proposta já estava desatualizada face aos rumos do 

desenvolvimento industrial do país. Após a promulgação desta lei foi necessário rever a 

formação do Pedagogo. 

Entre os anos de 1945 e 1964, o país viveu um período no qual predominou o 

respeito à legalidade, ainda que no governo de Eurico Gaspar Dutra (eleito pelo povo, 

1945-1950) tivesse havido controle em relação aos movimentos comunistas e aos 

trabalhadores organizados (tentativas de greve). Em 1950, Getúlio Vargas é eleito 

presidente da república, obtendo 48,7% dos votos da população. Durante o seu mandato 

(1950 a agosto de 1954, quando ele se suicida) verifica-se um acelerado 

desenvolvimento econômico, com ampliação da industrialização, investimentos 

públicos em transporte e energia, reequipamento da marinha mercante e do sistema 

portuário. Em 1952 foi fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), criadas a Eletrobrás e a Petrobrás, por meio desta se garantia o monopólio 

estatal do petróleo. Todos esses investimentos eram aderentes ao espírito nacionalista da 

época. Cabe, no entanto, ressaltar que a inflação se tornou muito elevada, saindo do 

patamar de 2 dígitos para 3, o que vai dar motivos a uma série de movimentos grevistas, 

como a greve dos marítimos que reuniu mais de 100 mil trabalhadores (FAUSTO, 

2011). 

                                                
20 Segunda Guerra Mundial ou II Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 

1945, envolvendo a maioria das nações do mundo – incluindo todas as grandes potências – organizadas 

em duas alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com 

mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de "guerra total", os principais envolvidos 

dedicaram toda sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, 

deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_pot%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados_da_Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncias_do_Eixo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_total
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Em 1953, João Goulart se tornou ministro do trabalho de Getúlio, sendo visto 

por muitos como o defensor de uma “república sindicalista” e como a personificação do 

peronismo no Brasil. Aos poucos, João Goulart foi se tornando odiado pelo partido de 

oposição ao governo União Democrática Nacional (UDN) e pelas Forças Armadas. Esta 

visão vai alimentar as articulações políticas do golpe militar de 1964. Neste mesmo ano 

(1953), Jânio Quadros foi eleito prefeito da cidade de São Paulo, vindo a se tornar 

presidente do país alguns anos mais tarde (1960). Durante o seu governo na capital 

paulista e nos subseqüentes se tornou opositor da corrupção existente no país. 

Com suicídio de Getúlio em 1954, o vice-presidente Café Filho se torna 

presidente, garantindo a continuidade da democracia com a realização de eleições em 

1955. Neste ano foi eleito Juscelino Kubitscheck de Oliveira. JK, como era chamado 

pelo povo, insistiu na necessidade de avançar no desenvolvimento econômico, buscando 

o apoio do capital público e do privado. Segundo Aranha (2006) neste governo ocorre, 

em caráter definitivo, a entrada das indústrias multinacionais no país. 

JK criou o famoso „Plano de Metas‟ com indicação de investimentos nos mais 

diferentes setores, como: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. 

No entanto, o setor educacional só foi contemplado com 3,4% dos investimentos e 

abrangia uma única meta (formação de pessoal técnico para atender à industria em 

expansão), enquanto os demais envolviam diversas metas. Portanto, ficou evidente que 

a educação não era prioridade no governo de JK. O slogan „50 anos em 5‟ foi a máxima 

do seu governo, cabendo afirmar que este período foi marcado por estabilidade política, 

otimismo e altos índices de crescimento (BOMENY, 2011). 

Segundo Fausto (idem), entre 1955-1961 a produção industrial cresceu 80%, 

com altas percentagens nas indústrias do aço (100%), mecânicas (125%), de eletricidade 

e comunicações (380%) e de material de transporte (600%). JK vai criar a indústria 

automobilística nacional, visando a produção de automóveis e caminhões (com capital 

privado), o que vai promover o desenvolvimento da região do ABC paulista (união de 

três municípios paulista – Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul). 

O vigor desta indústria nos anos subsequentes vai contribuir para a precarização / 

extinção de ferrovias e do transporte marítimo. 

Muitos fatos que envolveram a chamada „fase desenvolvimentista‟ acabaram por 

influenciar o pensamento educacional da época, cabendo destacar a divulgação, em 

1959, de novo  manifesto educacional, intitulado: „Mais uma vez convocados‟, assinado 

pelos  mesmos pioneiros do manifesto de 1932, desta feita dirigido fundamentalmente à 
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Educação Básica, a qual deveria ser garantida pelo Estado a todos os que estivessem em 

idade de freqüentar a escola. As principais demandas deste manifesto se referiam à: 

obrigatoriedade da matrícula sob pena de punição; separação da educação pública de 

qualquer orientação confessional; e gratuidade da educação para todos 

indiscriminadamente (BOMENY, 2011). 

Apesar de todo o desenvolvimento industrial do país, o país registrava um 

percentual de aproximadamente 40% de analfabetos, o que se contrapunha às conquistas 

dos países industrializados, os quais, ainda no século XIX, já haviam alcançado a 

universalização da educação básica, ou seja, vencido os desafios do analfabetismo. 

Em 1960 se dá a inauguração de Brasília, sendo a capital da República 

transferida para a região Centro-Oeste. Segundo Aranha (2006), neste momento o país 

vivia intensa contradição que envolvia de um lado o modelo econômico (aberto à 

internacionalização da economia) e de outro a ideologia política, na qual se buscava a 

consolidação da identidade nacional (nacionalismo populista). Saviani entende que 

neste período a efervescência política era intensa, o que já o caracterizava como „pré-

revolucionário‟. 

Para Brzezinski (1996, apud CRUZ, 2011), o período entre 1940 a 1960 

demandou mão obra especializada por força da industrialização do país, o que forçou a 

expansão do ensino secundário e, consequentemente, a ampliação do ensino superior no 

que tange á formação de professores nas faculdades de Filosofia. Gerou-se neste 

momento o germe do crescimento desordenado das instituições de ensino superior (IES) 

isoladas, voltadas para a preparação de licenciados. Este crescimento vai ser marcante 

nas décadas de 70 e 80, já sob o regime militar pós 1964. 

Também de acordo com Brzezinski (1996, apud CRUZ, 2011, p.49), entre os 

anos de 1939 e de 1962, quando foi aprovado o Parecer n. 251/62, do Conselheiro 

Valnir Chagas (Conselho Federal de Educação – CFE), nada mudou no Curso de 

Pedagogia, do ponto de vista organizacional. “Durante 23 anos esse curso configurou-se 

como uma seção da Faculdade Nacional de Filosofia”.  Com este parecer pretendia-se a 

superação do esquema „3+1‟, ou seja, que fosse possível obter o grau de bacharel 

concomitantemente ao de licenciado. Nos anos 1950 e início dos 60, o currículo deste 

curso englobava as seguintes disciplinas: 1º. Ano - Complementos de Matemática, 

Estatística, História da Filosofia, Sociologia, Biologia Educacional, Psicologia 

Educacional; 2º ano – Psicologia Educacional, Estatística Educacional, História da 

Educação; Fundamentos Sociológicos da Educação; Administração Escolar; 3º ano – 
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Psicologia Educacional, História da Educação; Administração Escolar; Educação 

Comparada; Filosofia da Educação (SAVIANI, 2007). Cabe observar o destaque dado à 

disciplina Psicologia Educacional que integrava todas as séries do curso e o enfoque 

generalista dado à formação deste profissional. 

 

2.2 REDEFINIÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA: O SURGIMENTO DAS 

HABILITAÇÕES 

JK teve como sucessor Jânio Quadros, ex-prefeito de São Paulo, que venceu 

com 48% dos votos, sendo João Goulart novamente eleito vice-presidente. Pela primeira 

vez um presidente tomava posse em Brasília.  

Logo no começo de seu mandato Jânio tomou medidas desconcertantes, que ora 

agradavam à esquerda e ora aos conservadores, o que gerava tensões e desagrava a  

ambos os lados. A política de industrialização e a transferência da capital, heranças do 

governo JK, deixaram um déficit de 410 milhões de dólares na balança de pagamentos e 

uma dívida externa de 3, 8 bilhões de dólares. O déficit orçamentário superava os 100 

bilhões de cruzeiros e a inflação atingia a casa dos 30% (FAUSTO, 2011), o que 

contribuiu decisivamente na decisão de Jânio em renunciar ao seu cargo de presidente. 

 Assumiu o governo João Goulart, que não era bem visto por uma parcela 

significativa das Forças Armadas e pelo principal partido de oposição a União 

Democrática Nacional (UDN). Outra ala de militares, juntamente com Leonel Brizola 

(governador do Rio Grande do Sul), iniciou a batalha pela legalidade, buscando a 

solução no sistema de governo parlamentarista, aprovado pelo Congresso Nacional. 

Assim, João Goulart tomou posse em 7 de setembro de 1961, com poderes diminuídos. 

A solução, no entanto, durou pouco, pois ao ser realizado um plebiscito em nível 

nacional, no ano de 1963, o povo optou pela volta do presidencialismo, o que ampliou 

os poderes de Jango. As dificuldades do governo eram muitas, entre estas uma inflação 

de aproximadamente 60% ao ano e a intenção de implementar grandes reformas sociais 

que iam de encontro a interesses de grupos poderosos. Entre as mudanças propostas por 

Jango situavam-se: reforma agrária, reformas no setor administrativo e fiscal, aumento 

de impostos para as classes de renda mais alta e „acerto‟ da dívida externa. Segundo 

Fausto (2011), a economia estava muito precária, sendo acompanhada de uma 

radicalização do governo em direção a posições ideológicas de esquerda. Os 

movimentos de invasão de terras, o aumento da força sindical, na cidade e no campo, as 
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greves em vários setores, as tentativas de legalização dos partidos de esquerda (como o 

Partido Comunista Brasileiro - PCB), entre outros fatos, contribuíram para 

desestabilizar o governo de João Goulart. 

No início de 1964 surgem as reações mais contundentes em relação ao governo, 

entre elas a famosa Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que envolveu 500 

mil pessoas em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Os empresários, as classes alta e 

média e os militares se unificaram contra Jango, desencadeando o golpe civil-militar de 

31 de março. Este golpe foi apoiado pelos Estados Unidos (EUA), tendo em vista o 

cenário do mundo ocidental dividido entre „democracia e comunismo‟, com a famosa 

guerra fria envolvendo fundamentalmente os EUA de um lado e a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) de outro. Tal cenário, desde os governos de Vargas se 

reproduzia em âmbito nacional com as suas peculiaridades. As intenções de Jango em 

relação à dívida externa (calote) também contribuíram para o apoio externo ao golpe em 

questão. 

Deposto João Goulart e exilado no Uruguai, foi aprovado um Ato Institucional 

(AI-1) que permitiu a posse do General Castelo Branco como presidente da República; 

este manteve, com algumas modificações, a mesma constituição de 1946 e o Congresso 

funcionando com limitações.  

Os militares permaneceram 21 anos no poder com alternância de presidentes, 

todos escolhidos nos altos escalões das Forças Armadas, mas sempre no contexto do 

Exército. Esses anos foram marcados por um grande avanço no desenvolvimento 

econômico, mas também por graves retrocessos políticos no que tange a transgressões 

das liberdades constitucionais e humanas. Entre as medidas iniciais do governo Castelo 

Branco, destacam-se: o fechamento da União Nacional dos Estudantes (UNE); a 

perseguição e dissolução das Ligas Camponesas, cassações de mandatos políticos, 

definição de medidas que impedissem o direito de greve, retirada do direito de 

estabilidade no emprego daqueles que já tivessem mais de 10 anos de trabalho. 

No decorrer desse período, as eleições passaram a ser indiretas, existindo apenas 

dois partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional (Arena, da situação) e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB, da oposição). Os meios de comunicação 

eram censurados e perseguições políticas se acentuaram à medida que os movimentos 

armados contra o regime se tornaram constantes e organizados. 

É neste cenário bastante conturbado que vai se dar a redefinição do curso de 

Pedagogia. A Reforma Universitária (Lei n. 5540) de 1968 vai ensejar uma nova 
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regulamentação, definida no Parecer 252/69 do CFE, também de autoria do Conselheiro 

Valnir Chagas. Neste parecer foram instituídas as habilitações para formar especialistas 

no Curso de Pedagogia, o que refletiu a absorção da crítica ao modelo anterior de 

formação generalista. As habilitações abarcavam quatro modalidades: Orientação 

Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar, além de 

manter a formação de professores para o Curso Normal. Ficou definido que o currículo 

do curso constaria de uma parte comum (base comum para todos os pedagogos) e outra 

diversificada destinada à formação na habilitação escolhida. A parte comum englobaria 

as seguintes disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da 

Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e Didática (SAVIANI, 2007).  

Com a Reforma Universitária de 1968 extinguiu-se a Seção de Pedagogia para 

dar lugar à Faculdade de Educação, responsável pela oferta do Curso de Pedagogia. Em 

algumas universidades, quando da inexistência da Faculdade de Educação, o curso seria 

oferecido pelo Departamento de Educação. 

Cabe ressaltar que o Parecer n. 252/69 passou a admitir a formação em curta (3 

anos) ou plena duração (4 anos), mas em ambas as situações o currículo abrangeria uma 

parte comum e outra diversificada, de acordo com a habilitação escolhida. Esta 

possibilidade provocou uma corrida às habilitações, dando margem ao pedagogo 

integralizar duas ou mais habilitações. Por ser um curso de fácil oferta (com 

centralidade na teoria e exames vestibulares mais acessíveis) disseminou-se 

rapidamente, atraindo uma clientela desejosa de ascensão profissional (MEC-INEP, 

1980).   

A Reforma Universitária de 1968 pretendia resolver a situação dos „excedentes‟ 

e da crise universitária que, neste ano, assumiu proporções com o poder de 

desestabilizar a „ordem‟ desejada pelo regime militar. É válido dizer que a redefinição 

contida no Parecer n. 252/69 se entrelaça a questões educacionais muito complexas que 

se inscrevem neste momento histórico do país, entre essas cabe citar: o crescimento 

demográfico; a explosão da migração interna, com o inchaço das capitais, especialmente 

São Paulo e Rio de Janeiro; as situações de conflito político-sociais; os elevados índices 

de analfabetismo em todo país; e as múltiplas deficiências no sistema educacional como 

um todo. As pressões postas pelos mais diferentes setores da sociedade brasileira 

levaram a política educacional a endossar e estimular a oferta do ensino superior em 

instituições particulares. Esta política desemboca, na atualidade, em um quadro que dá à 
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iniciativa privada a primazia quantitativa na oferta deste nível de ensino, com 74,2% das 

matriculas concentradas em seu poder (MEC-INEP, 2011).  

Para Gadotti e Rabello (apud MEC-INEP, 1980) o Parecer n. 252/69 levou o 

Curso de Pedagogia a investir na formação do especialista em educação conforme 

exigências do mercado de trabalho; em outras palavras, passou a valorizar a formação 

de profissionais técnico-administrativos, o que contribuiu para implodir a incipiente 

formação que se voltava para os problemas educacionais mais amplos. Nesta direção, 

esses autores admitem que tal formação se dava no plano do treinamento e da 

domesticação. “O pedagogo tornou-se mais um policial da educação do que um 

professor para criar a educação” (p.18). O comentário que se segue reflete a situação do 

curso no início da década de 80, na ótica desses autores: 

O curso de Pedagogia, tal como se encontra, não está atendendo aos 

problemas da realidade educacional brasileira; portanto não é de se 
estranhar que se tente hoje a sua extinção. Este esvaziamento do curso 

ocorreu ao mesmo tempo em que se tentou reduzi-lo ao adestramento a 

serviço da burocracia econômica, formando dirigentes e transportando 
para as ciências da educação o modelo da indústria ou empresa de 

produção (p.18 e 19). 

Diversos problemas foram apontados por estes dois autores em relação ao curso, 

entre eles a indefinição do perfil deste profissional, o que provocava uma inadequação 

entre a sua formação e a função a ser exercida. Para eles, este desencontro tornou-se o 

ponto crucial, exigindo mudanças significativas no curso. 

Cabe salientar que na década de 80, o curso de Pedagogia passou a ser 

identificado como uma licenciatura, visão esta amparada pela necessidade da melhoria 

do trabalho docente e da escola pública. Visava-se a não fragmentação entre o saber e o 

fazer, característica da formação de especialistas. Ao mesmo tempo, buscava-se ampliar 

as oportunidades de trabalho para o pedagogo, desde o início da década de 70 

diminuídas por força de tal fragmentação. Neste momento ocorrem experiências 

voltadas para a formação de professores das séries iniciais e da educação pré-escolar 

(hoje denominada educação infantil), baseadas na defesa da docência como elemento 

fundante da formação deste profissional. Assim, inúmeras discussões sobre os caminhos 

a serem percorridos pelo curso na perspectiva de sua (re)invenção  foram se espalhando 

pelo território nacional. No bojo dessas discussões estava a crítica ao modelo 

reducionista e tecnicista de formação do especialista, que separa a teoria da prática, 

fragmenta ações e dificulta atividades integradoras no cotidiano escolar, colocando 

barreiras na melhoria dos processo educacionais.  
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De acordo com Valle (1999), nos anos de 1983, com a criação da Comissão para 

a Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores (a qual veio a gerar, em 1990, 

a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação - ANFOPE), 

foram encaminhadas várias propostas ao governo federal com vistas à reformulação das 

licenciaturas, aí se incluindo a formação de pedagogos para a educação  fundamental  

(anos iniciais).  

A participação da ANFOPE na reformulação dos cursos de licenciatura foi 

fundamental. Um dos conceitos defendido por esta associação referiu-se à base comum 

nacional para todos os cursos de Formação de Educadores, a qual não deveria se atrelar 

à perspectiva de currículo mínimo ou elenco de disciplinas, mas sim a uma concepção 

de formação do educador e à definição de um corpo de conhecimentos fundamentais 

(ANFOPE, 2000).  

 

Assim, a década de 90 foi pontuada de discussões sobre o tema, sendo possível 

visualizar caminhos distintos para o curso de Pedagogia que levassem à integração de 

especializações e formação docente. Essas discussões se tornaram relevantes e seus 

resultados foram mais rapidamente disseminados por força da consolidação dos rumos 

democráticos no país, especialmente marcados pelos governos de Itamar Franco 

(29.12.1992 – 01.01.1995) e Fernando Henrique Cardoso (1998 - 2002) 

Na segunda metade dos anos 90 é aprovada a nova LDB (Lei n. 9394/96) cujo 

mote principal foi a defesa da escola pública de qualidade. Parodoxalmente, esta 

legislação trouxe problemas para o curso de Pedagogia, já tão fragilizado em relação à 

formação de seu profissional, pois com ela veio a criação do Curso Normal Superior e 

dos Institutos Superiores de Educação (ISE), desvinculados da atividade de pesquisa 

(FONTANA, 2010), além da manutenção da formação dos especialistas. Esta formação 

dada em diferentes contextos e direcionada para atividades diferentes só podia gerar 

mais desafios para o curso. Ao lado desta problemática não se pode desconsiderar a 

permanência das „Escolas Normais‟ também formando o professor das séries iniciais do 

ensino fundamental. Passamos, então, a ter diferentes contextos com trajetórias distintas 

preparando o professor da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental.  

As indefinições da formação do pedagogo ampliadas pela LDB deram margem a 

novas movimentações com amplo apoio da ANFOPE, as quais tiveram como resposta 

as Diretrizes para o Curso de Pedagogia.  Em 13/12/2005, com a aprovação do Parecer 

CNE/CP nº 5/2005, ficaram instituídas tais diretrizes, incorporando no seu teor 
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consultas e discussões sobre o curso de Pedagogia, encaminhadas à Comissão 

Bicameral, nos últimos 25 anos, por entidades representativas do setor educacional e da 

formação de professores. Esta aprovação se dá no governo de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003 – 2010). 

Segundo a referida Diretriz, colaboraram para a produção do seu texto final 

várias pessoas e instituições de Educação Superior.  Assim, as atribuições do curso de 

Pedagogia, segundo o art. 4º dessas Diretrizes, passaram a ser as seguintes: 

destina-se à formação de professores para exercer funções de 

magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. 

 

Uma análise dessas atribuições nos leva a perceber que as atividades docentes 

contidas neste artigo continuaram praticamente as mesmas que já vinham sendo 

experimentadas desde a década de 90. 

Segundo Libâneo (2006, p. 214) a legislação educacional no Brasil, ao longo dos 

anos, atendeu a interesses políticos, teóricos, corporativos, dentre outros, e as 

consequências estão claramente evidenciadas na realidade escolar. Para este autor, a 

Resolução de 2005 que dispões sobre as Diretrizes Curriculares do referido curso só 

aumentou o fosso existente, “mantendo inseguros educadores e alunos de diversas 

instituições formadoras em relação a modelos de formação, ao perfil profissional, a 

formatos curriculares e a modalidade de exercício profissional”. 

Aguiar et al (2006), entendem que a formação proposta nessas Diretrizes para o 

pedagogo é abrangente e passa a demandar uma nova concepção de educação, de 

escola, de docência e da própria Pedagogia como curso de licenciatura. Tal concepção 

apresenta íntima relação com as práticas sociais construídas no processo de vida real 

dos homens, demarcando o seu caráter histórico e social. Nesta direção, o curso deverá 

abrigar a compreensão da complexidade da escola e de sua organização, favorecendo a 

investigação no campo educacional, em diferentes níveis e contextos, o que implica em: 

estudo das ciências que dão suporte à Pedagogia; reflexão sobre a Pedagogia como 

ciência no processo formativo; estudos a respeito da escola, das práticas educativas e da 

sua gestão (idem). 

Essas autoras destacam, nos termos das diretrizes, que nesta formação é “central 

o conhecimento da escola como uma organização complexa que tem a função social e 
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formativa de promover, com eqüidade, educação para e na cidadania” (p. 831). Isto 

significa necessidade de preparar para a participação na gestão dos “processos 

educativos, na organização e funcionamento de sistemas e de instituições de ensino, 

com a perspectiva de uma organização democrática, em que a coresponsabilidade e a 

colaboração são os constituintes maiores das relações de trabalho” (p. 832). Somente 

com uma formação abrangente é que se poderá fazer com que o pedagogo compreenda e 

enfrente desafios relacionados à igualdade de direitos, valorização das diferentes 

dimensões que compõem a diversidade da sociedade, à comunicação e discussão crítica 

e a propostas oriundas de segmentos educacionais escolares e não-escolares. 

Nesta complexidade se insere a questão da preparação do pedagogo para o uso 

das TIC explícita na LDB/96 e nas próprias Diretrizes Curriculares. 

A trajetória do curso de Pedagogia aqui esboçada nos faz perceber que desde a 

sua criação há uma crise na identidade do profissional que ele se propõe a formar, 

agravada nas últimas três décadas por força das transformações sociais e falta de 

consenso sobre o campo de conhecimento da Pedagogia. Não se pode também 

desconsiderar que sua criação (1939) e reformulações principais (Pareceres 251/62 e 

252/69) foram conduzidas em períodos tumultuados, onde as liberdades sociais e 

políticas sofriam sérias restrições
21

. Há, também, que se ressaltar a interferência de 

organismos internacionais nas políticas educacionais do país, atrelando finalidades e 

propostas educacionais a interesses de mercado. Todos esses aspectos acabam por 

„coisificar‟ o campo da Pedagogia e o curso de Pedagogia, desvalorizando-o.  

Ficou-nos evidente que a preparação do Pedagogo é muito complexa e a ela se 

agrega a questão da inclusão digital. Há espaço neste curso para uma formação nesta 

área? Esta questão buscamos responder nos capítulos 4 e 5. 

 

 

 
 

 

                                                
21 Os outros pareceres que normatizaram o curso de Pedagogia foram:   ............ 

Consideramos, no entanto, importante destacar os que são mais citados nos estudos sobre a trajetória 

deste curso. 
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3. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA 

CIBERCULTURA 

 

Em muitos países, a carência de professores capacitados 

continua a ser uma grande barreira para a realização dos 
objetivos de Educação para Todos, especialmente entre grupos 

marginalizados
22

. 

 

 

 Uma vez delineadas a trajetória e as especificidades do curso de Pedagogia, 

passamos, no presente capítulo, a abordar os conceitos básicos que não podem ser 

desconsiderados quando se discute formação de professores na contemporaneidade e, 

particularmente, a questão da inclusão digital de educador e educandos. Esses conceitos 

são: cibercultura, inclusão / exclusão digital. 

 

3.1 O CONCEITO DE CIBERCULTURA E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO 

 

De início, cabe ressaltar que quando tratamos de inclusão digital de futuros 

professores, estamos relacionando esta formação a questões mais amplas da tecnologia. 

Inclusão digital implica em capacidade de uso crítico e criativo do computador e 

internet, conforme já mencionamos, com base em Rondelli (2003). No entanto, por trás 

deste uso crítico há que se reconhecer que a invenção do computador está intimamente 

relacionada à história do desenvolvimento do capitalismo: ele surge como uma 

tecnologia passível de acelerar e controlar os mais variados processos produtivos 

(CAZELOTO, 2007). Segundo este autor, ainda que esta tecnologia incorpore „usos 

desviantes‟, a ênfase do seu uso se vincula a uma lógica abstrata, racionalizante, 

baseada em quantificações e que visa, especialmente, uma performance adequada dos 

seus usuários no que tange às exigências da cultura digital e globalização da economia. 

Para Cazeloto (idem), o computador é, hoje, uma tecnologia hegemônica vista como 

„transparente‟ e confundida com o „real‟. Ao ser apresentado como uma tecnologia 

neutra confunde o usuário acrítico, que não é capaz de perceber que na sua face oculta 

(hardware e softwares) há uma lógica carregada de valores, a qual este autor denomina 

de „lógica informática‟. 

Ainda segundo Cazeloto (2010, p. 160), o computador  

                                                
22

Relatório de Monitoramento Global de Educação Para Todos, 2010 edições UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525por.pdf  Acesso em: 11.02.2012. 

 . 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525por.pdf
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está de tal forma implicado na quase totalidade das práticas culturais 

humanas (da religião ao sexo, passando pela economia e pelos vínculos 

de amizade) que não pode ser considerado um meio para transformar a 
cultura: ele é, cada vez mais, o suporte necessário da cultura, o suporte 

privilegiado do cultural, impondo a essa suas normas, ética e valores. 

 
 

 Assim, “as condições (técnicas) de produção e circulação da cultura são cada vez 

mais homogêneas, privilegiando uma única tecnologia: a informática (CAZELOTO, 

2010, p. 161).  A hegemonia desta tecnologia traz novos questionamentos à formação de 

professores.  

Nos mais diferentes contextos sociais, onde hoje se dão processos de formação 

profissional é marcante a presença das TIC. Esta presença tem estimulado alguns 

autores a adjetivarem a contemporaneidade como: (a) „Sociedade da Informação‟, termo 

cunhado, em 1973, pelo sociólogo estadunidense Daniel Bell, em seu livro O advento 

da sociedade pós-industrial, no qual admite que o eixo central da sociedade seria o 

conhecimento teórico e que os serviços baseados no conhecimento se converteriam na 

estrutura central da economia e de uma sociedade sustentada na informação, o que 

tornaria as ideologias supérfluas; (b) „Sociedade do Conhecimento‟, termo traduzido do 

inglês knowledge society, que se corporifica no final da década de 90, tendo maior 

aceitação nos meios acadêmicos como alternativa à „sociedade da informação‟. Foi 

adotado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) no âmbito de suas políticas institucionais, admitindo uma variante 

„sociedades do saber‟, na medida em que ultrapassa a dimensão estritamente econômica 

(BURCH, 2005). Para esta autora, o conceito sociedade da informação é uma 

construção política e ideológica gerada no seio da globalização neoliberal
23

, daí ter sido 

desprezado no âmbito acadêmico. 

Outros termos foram criados para dimensionar a sociedade contemporânea, entre 

os quais destacamos cibercultura (LÉVY, 2008; LEMOS, 2002), adotado na presente 

pesquisa para dar realce à realidade social que, a cada dia, se torna mais tecnologizada, 

trazendo implicações amplas e profundas, o que acaba por dar novas dimensões às mais 

diferentes culturas. Preferimos a adjetivação „cibercultura‟ por assumirmos que, embora 

este termo ainda seja bastante impreciso, ou melhor, esteja em construção, ele se refere 

a um fenômeno historicamente emergente e transnacional. Trata-se de uma formação 

                                                
23O fenômeno da globalização neoliberal buscou a instauração de um mercado mundial aberto e 

autoregulável, sendo apoiado por poderosos organismos internacionais como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. 
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sócio-tecnológica correspondente ao desenvolvimento do capitalismo tardio
24

 

(FELINTO, 2010). Para este autor, a imprecisão do termo se deve ao fato de que este 

mundo tecnocultural é extremamente complexo, o que acaba por dificultar o 

entendimento de determinadas palavras. 

Não é recente a tentativa de explicitar o que é cibercultura. Em Guimarães Jr. 

(1997) encontramos uma discussão sobre o significado deste termo. Àquela ocasião, o 

autor a relacionava aos fenômenos do ciberespaço, ou seja, associada às formas de 

comunicação mediadas por computadores. Neste artigo, ele chamava atenção para a 

necessidade de clarificar os objetos abrangidos pelo conceito, defendendo a construção 

de uma cartografia precisa, tendo em vista o dissenso dos autores em relação a esta 

questão. Destacou a definição de Escobar (1994, apud GUIMARÃES Jr., 1997), na qual 

a cibercultura era situada como „pano de fundo‟ das tecnologias digitais, associada à 

realidade virtual e à biotecnologia. Já se percebe aí a relação dessas tecnologias com a 

„tecnologia intelectual‟ engendrada pelo computador. 

Guimarães Jr. (idem) admite que o conceito de cibercultura tem relação com a 

obra da literatura de ficção científica, Neuromancer, cujo desenrolar ocorre tanto na 

vida real como na realidade virtual criada pelos computadores envolvidos na trama. 

Nesta obra, diversos personagens apresentam seus corpos modificados, ou seja, „hiper-

realizados‟ por implantes artificiais, tanto de natureza biológica quanto eletrônica ou 

mista. Em Neuromancer, é delineado um futuro para a vida humana totalmente 

articulado à tecnologia, sendo a identidade individual exacerbada ao máximo, 

caracterizada como um ato de escolha e determinação pessoal,  mas intensamente 

vinculada ao consumo. 

Nesta mesma década (anos 90), Lévy (1995, 1996)
25

, considerado um dos 

grandes estudiosos da cibercultura, divulga dois livros que se tornaram referência no 

estudo das diferentes dimensões que este campo assume com a hegemonia do 

computador e da internet. No primeiro discute o que chama de „tecnologias da 

inteligência‟, antecipando novas formas de pensamento derivadas da disseminação da 

informática. No segundo, busca explicar o que é a realidade virtual. 

                                                
24

O capitalismo tardio, capitalismo flexível, capitalismo pós-industrial ou novo capitalismo corresponde 

ao desenvolvimento industrial após a obsolescência dos modelos de produção taylorista e fordista. 

Segundo Sennett (2003, apud RODRIGUES, 2010), se estabelece a partir de três principais critérios: a 

confiança em permanecer na desordem, a chance de prosperar em meio ao deslocamento e a necessidade 

de não sofrer com a fragmentação. 
25Pierre Lévy já escreveu diversos textos e livros sobre a cibercultura. 
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Para Lévy (1995), a cibercultura provoca mudanças radicais nas relações sociais 

e, consequentemente, no imaginário humano. Portanto, há uma imbricação entre 

subjetividade e tecnologia, no sentido de que esta influencia aquela de modo marcante 

ao fornecer os referenciais que passam a estruturar / organizar a forma de representar e 

interagir com o mundo. A tecnologia do computador / internet, ao afetar os registros da 

memória coletiva, acaba por engendrar uma „tecnologia intelectual‟, que passa a ser 

incorporada pelos mais diferentes grupos sociais.  Segundo Lévy (idem), as tecnologias 

intelectuais na sua relação com a informática estão consolidando uma modalidade de 

pensamento articulada a imagens (pensamento imagético) e desterritorializada 

(pensamento sem fronteiras). Neste sentido, ícones e imagens, característicos do 

pensamento mítico, associados à tecnologia intelectual da oralidade ganham 

centralidade.  

Na outra obra, Lévy (1996) discute o conceito de virtual, situando-o como uma 

nova modalidade de ser, admitindo que a sua compreensão depende do entendimento do 

processo que o produz, a saber: a virtualização. Para este autor, o virtual distingue-se do 

atual na medida em que não contém em si o real finalizado; ele é um conjunto de 

possibilidades que, de acordo com as condições e os contextos, irá se atualizar de 

maneiras distintas.  

Encontramos na literatura outros autores que procuram conceituar cibercultura. 

Trivinho (2007, p. 67) afirma que “cibercultura equivale a um processo social-histórico 

bem mais vasto e complexo do que supõe o imaginário da pesquisa especializada”. Para 

Felinto (2008, p. 14), “a cibercultura é um estado de coisas em que a convergência 

(termo dos mais populares no jargão cibercultural) entre formas culturais e formas 

tecnológicas se explicita em grau máximo”. Matrix (2006, p. 5 apud FELINTO, 2008, 

p. 14) afirma que cibercultura constitui uma formação discursiva, operando como “uma 

rede (network) ou arquitetura conceitual ligando (linking) tecnologias a sujeitos 

individuais, identidades e estilos de vida digitais”. Felinto (idem) enfatiza que essas 

concepções nos evidenciam a imbricação entre tecnologia e cultura. Admite que este 

termo “não seria muito mais do que outra expressão para designar nossa complexa e 

intrigante pós-modernidade” (FELINTO, 2006, p. 1).  [...] “A cibercultura parece ser 

aquela esfera da experiência contemporânea na qual o componente tecnológico passa a 

ser pensado, reflexivamente, como fator central determinante das vivências sociais, das 

sensorialidades e das elaborações estéticas”. Assim, Felinto não reduz a cibercultura a 

uma tecnocultura; ela é sim: “o momento em que a tecnologia se coloca como questão 
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essencial para toda a sociedade em todos os seus aspectos, dentro e fora da academia” 

(p. 2). Para ele:                

essa formação discursiva não envolve apenas discursos em sentido 
estrito, mas também práticas, objetos, imaginários e formas de 

sociabilidade. Histórias em quadrinhos, novelas e filmes de ficção 

científica, códigos de vestimenta, comportamentos e estilos de vida: 

estão todos implicados no domínio de uma “política representacional” 
que tem no consumo da alta tecnologia (high tech0 um de seus maiores 

imperativos (FELINTO, 2008, p. 14). 

 

Tofts (2002), citado por Felinto (2008, p. 15), entende que “a cibercultura 

exprime a emergência (ainda em processo e, portanto, não inteiramente apreensível) de 

novas concepções sobre a vida humana; uma nova ontologia que aponta o devir 

tecnológico da humanidade”.  Esses autores percebem a cibercultura como o nome que 

designa o processo do devir humano. 

Para Kerckhove (2009, p.143-144) a cibercultura é: 

[...] a terceira era midiática, é o produto da multiplicação da 
massa pela velocidade, com as tecnologias do vídeo 

intensificadas pelas tecnologias da informática. A televisão de 

alta definição segundo o autor é um exemplo típico deste tipo 

de multiplicação. O negócio no ciberespaço acontece sobretudo 
on-line, envolvendo redes neurais e sistemas periciais de grande 

capacidade de processamento numérico, mas é também 

altamente personalizado, já que o novo executivo tem de 
aprender a lidar com as complexidades de outras sensibilidades 

culturais.  

 

Lojkine, (2002, p.134-135) relata que os computadores “surgiram, inicialmente, 

de uma lógica militar, mediante demandas do Pentágono a algumas universidades norte-

americanas, durante a Segunda Guerra Mundial e, em seguida, durante a Guerra Fria”. 

O desenvolvimento comercial dos computadores, no entanto, vai ocorrer a partir dos 

anos 50 do século passado, quando diversas empresas se instalaram na Califórnia, 

região conhecida como Vale do Silício, com o objetivo de gerar inovações científicas e 

tecnológicas nas áreas da (micro)eletrônica (produção de chips) e informática. Entre 

essas empresas destacam-se as que forneceram transistores para mísseis e circuitos 

integrados para os computadores que guiaram as naves espaciais. Empresas que hoje 

estão entre as maiores do mundo, como a : Apple, o Google, o Facebook, iniciaram suas 

atividades nesta região. 

 Levy (2008, p.32) afirma que esse movimento sócio-cultural originado pelos 

jovens profissionais das grandes metrópoles e dos campos americanos, no final dos anos 

80 e início dos anos 90, rapidamente tomou dimensão mundial. Segundo este autor, as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrônica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informática
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diferentes redes de computadores constituídas desde o final dos anos 70 se uniram umas 

às outras, carregando consigo um número expressivo de pessoas e computadores 

conectados, chamado “comunidades mediadas por computadores” (CMC). Assim, 

através de redes telemáticas, surgiram nas instituições universitárias, pesquisadores e 

alunos trocando mensagens pela Internet, via e-mails e lista de discussão. Entretanto, a 

potencialização desta nova forma de comunicação só se consolidou quando 

“pesquisadores do CERN, laboratório destinado aos estudos de Física, em Genebra, 

criaram o WWW – Wide World Web” (LEMOS E LÉVY, 2010, p.102) 
26

. A rede, 

contendo recursos hipertextuais e multimidiáticos como imagens, sons, e textos, 

inicialmente acessados de forma mais simples, já permitia, em 1989, que indivíduos das 

mais diversas áreas e interesses aderissem à novidade (LEMOS E LÉVY, idem).  

Para Santaella, (2007, p.293-294) 

 
a linguagem digital realiza a proeza de transcodificar quaisquer 

códigos, linguagens e sinais, sejam estes textos imagens de 
todos os tipos, gráficos, sons e ruídos, processando-os 

computacionalmente e devolvendo-os aos nossos sentidos na 

sua forma original, o som como som, a escrita como escrita, a 
imagem como imagem. [...] sua proeza maior – que essas 

linguagens se misturem no ato mesmo de sua formação. Criam-

se, assim, sintaxes híbridas, miscigenadas. Sons, palavras e 
imagens que, antes, só podiam coexistir passam a se co-

engendrar em estruturas fluidas, cartografias líquidas para a 

navegação com as quais os usuários aprendem a interagir, por 

meio de ações participativas, como nu jogo. [...] Em suma, 
“estamos habitando uma nova casa, pois a linguagem é a casa 

do ser.  

 

Assim, as tecnologias digitais surgiram como a infra-estrutura do ciberespaço, 

isto é, do novo espaço de comunicação, sociabilidade, de organização e de transação, 

que se caracteriza, também, como novo mercado da informação e do conhecimento 

(LÉVY 2008, p. 32). Virtual e sem fronteiras, o ciberespaço é capaz de gerar diversas 

manifestações em tempo real, independente dos lugares geográficos (telecomunicação, 

tele-presença) e da coincidência dos tempos (comunicação assíncrona). Novidade 

absoluta não é, uma vez que o telefone já havia proporcionado essa comunicação 

interativa, mas somente o ciberespaço permite que diversas pessoas, em diferentes 

pontos do mundo, compartilhem informações em tempo real.  É o mundo virtual e sem 

                                                
26

CERN é a sigla da Organisation Européenne pour la Recherche Nucleaire ou European Organization 

for Nuclear Research, consolidada, hoje, como o maior exemplo de cooperação científica internacional, 

englobando vinte países membros, todos envolvidos com a aceleração de partículas. Informações em: 
http://www.hexagonmetrology.com.br/cern-geneva_325.htm 
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fronteiras; o ciberespaço, acelerando e multiplicando a economia e a sociedade, 

induzindo novos processos, produtos e competências.  

Para Lemos e Lévy (2010, p.25) “há uma nova relação entre a tecnologia e os 

processos comunicacionais sociais”; trata-se de um pensar mais colaborativo, que 

potencializa as mais diferentes esferas da vida social: política, social, econômica e 

cultural, (re)configurando e transformando os espaços local e global imbricados à 

cultura digital.  

No ciberespaço, a escala planetária do universo potencializa a linguagem 

humana, promovendo uma diversidade de saberes, idéias e recursos, ou seja, uma 

liberdade de expressão e de comunicação sem precedente, privilegiando, assim, a 

evolução da inteligência coletiva e da mobilidade social (LEMOS & LÉVY, 2010).  

Lévy (2008, p.167) prognosticou a relação do ciberespaço com a educação da 

seguinte forma: 

em algumas dezenas de anos, o ciberespaço, suas simulações 

interativas, sua irresistível proliferação de textos e signos, será o 

mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. 
Com esse novo suporte de informação e de comunicação 

emergem gêneros de conhecimento inusitados, critérios de 

avaliação inéditos para orientar o saber, novos atores na 

produção e tratamento dos conhecimentos. Qualquer política de 
educação terá que levar isso em conta.  

 

É neste contexto de expansão e valorização das tecnologias, especialmente a 

partir dos anos 70, que começa a emergir a cidade-máquina; de início uma cidade ainda 

tipicamente “fordista”
27

, com a mesma estrutura do início do século XX, mas que passa 

a comportar e integrar diversos subúrbios tendo, em volta deles, subcentros, 

caracterizando uma nova dispersão. Assim, desde os fins do século passado, a economia 

da cidade-máquina vem sendo substituída pela economia pós-fordista
28

, esta 

manifestada de forma líquida, informacional, gerando o fenômeno da cidade-ciborgue.  

A interação da economia industrial com a nova economia pós-industrial, tem gerado 

novos paradigmas e é neste entrecruzamento de formas distintas de produção econômica 

que se dá a gênese das cidades digitais, também chamadas de cibercidades. Lemos 

(2004, p.29) afirma que as cidades digitais “devem ser vistas como formas espaço-

                                                
27O fordismo corresponde a um método de trabalho, caracterizado pela produção em série (linhas de 

montagem), que teve como idealizador Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company. 
28O paradigma pós-fordista é resultado da transformação na própria natureza e no próprio estatuto da 

produção industrial. Trata-se de um paradigma social que inclui as novas dimensões espaciais das redes 

de produção e a proliferação, por heterogênese, da produção cultural estética que acompanha a 

singularização dos comportamentos aquisitivos. GIUSEPPE, Cocco. Trabalho e cidadania: do fordismo 

ao pós-fordismo. http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/abert/venc/artigos/59.pdf. Acesso em 05/03/2007. 

http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/abert/venc/artigos/59.pdf
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temporais que se constroem pelo movimento: transporte e comunicação”. Para este 

autor, uma cidade só pode ser chamada de cibercidade quando o percurso de pessoas 

pelo espaço informativo é marcado por trocas comunicacionais.    

A sociedade informacional está presente nas cidades que acolhem as redes 

telemáticas da cibercultura; estas apoiadas na internet, no celular, no wireless, entre 

outras tecnologias, favorecem novas modalidades de interação entre os sujeitos e 

(re)configuram os grandes centros urbanos, os espaços de trabalho e, até mesmo, os 

próprios domicílios. Lissonger e Rodrigues (2004) visualizam as cidades digitais sob 

três aspectos: (a) do ponto de vista tecnológico, são espaços que desenvolvem 

atividades de alfabetização telemática, tendo como grande contribuição a construção de 

inúmeros bancos de dados; (b) na perspectiva programática, constituem espaços que 

ampliam o acesso público à informação; e (c)  na dimensão social podem redundar em 

estratégia de inserção dos sujeitos (cidadãos) na cidade.  

Favorecer novas relações sociais de acordo com interesses urbanos, específicos e 

coletivos, ampliando o universo do que se entende por cidade na busca da cidadania, e 

melhorar a qualidade de vida é a proposta da cidade digital. Para Lemos (2005, p.47), 

trata-se “fundamentalmente de uma plataforma web, na qual, ou a partir da qual, 

cidadãos podem interagir, demandar serviços e coletar informações”. Suas interfaces 

afetam a todos, pois, na medida em que o sistema pode ser permanentemente 

realimentado com novas e atualizadas informações, surge a possibilidade de regular a 

vida cotidiana e, também, de aproximar os homens, uns dos outros, no ciberespaço.   

Pretto (1996, p. 41) considera essas cidades como espaços de troca de 

informações digitais, onde se inter-relacionam a cultura urbana e a cibercultura, por 

meio da gestão dinâmica dos processos de comunicação. Elas propiciam o “estar em 

outro lugar” dentro de sua própria casa, oferecendo uma multiplicidade de visões de 

mundo. “É a possibilidade da convivência do local e do não-local permanentemente e, o 

mais importante, simultaneamente.” Compreender a complexidade dessas cidades é algo 

extremamente desafiador, na medida em que são planejadas e simuladas por 

computadores onde circulam informações as mais variadas e dispersas com a oferta de 

serviços.  

 Conviver na cidade digital requer o sujeito cidadão-ciborgue, aquele que está em 

permanente conexão com o ciberespaço, isto é, com o “espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” 

(LÉVY, 2008, p, 92). Neste espaço não basta apenas o contato com o equipamento; é 
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necessária a apropriação da cibercultura. Isto implica a combinação de vários modos de 

comunicação, em diferentes graus de complexidade, de interatividade, de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento, para se aceitar e interagir com o virtual. Com a 

vivência de novas práticas democráticas, com a troca de saberes e a participação em 

decisões políticas, dentre outras atividades, o cidadão-ciborgue experimentará uma 

reforma de mentalidade, incorporando outros modos de organizar sua vida pessoal, 

social e política (LÉVY 2008).  

É nessa mixagem de ciberespaço, cibercultura e ciberdemocracia, que devem ser 

incluídas questões sobre a Educação e formação dos professores. São muitos os desafios 

para a Educação neste cenário e um deles é fazer com que os formadores de professores 

compreendam a relevância do uso crítico das tecnologias digitais, tornando-as um 

instrumental útil ao longo de suas atividades pedagógicas.  É preciso entender que a 

docência e a aprendizagem são, hoje, processos essencialmente  colaborativos, plurais e 

abertos; daí a urgência de estarem, formadores e formandos, incluídos digitalmente. A 

atualização profissional, no que se refere ao uso das TIC nos processos educacionais, 

deverá ser constante, uma vez que somos incluídos digitalmente hoje e excluídos 

amanhã, em função da velocidade como as TIC se apresentam.  

Para (Lévy 2008, p.157)  

qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de 
formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da 

mutação contemporânea da relação com o saber. Em relação a isso, a 

primeira constatação diz respeito à velocidade de surgimento e de 
renovação dos saberes e savoir-faire. Pela primeira vez na história da 

humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no 

início de seu percurso profissional estará obsoleta no fim de sua 

carreira. A segunda constatação, fortemente ligada à primeira, diz 
respeito à nova natureza do trabalho, cuja parte de transação de 

conhecimentos não pára de crescer. Trabalhar quer dizer, cada vez mais, 

aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. Terceira 
constatação: o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que 

amplificam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: 

memória (banco de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos 
os tipos), imaginação (simulações), percepções (sensores digitais, 

telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, 

modelização de fenômenos complexos). 

 

Assim, com as tecnologias intelectuais, sobretudo as memórias dinâmicas 

gravadas em documentos digitais ou programas disponíveis na rede (facilmente 

reproduzíveis e transferíveis), as informações podem ser compartilhadas entre distintos 

indivíduos, o que amplia a inteligência coletiva dos grupos humanos (LÉVY, idem, p. 

157). Uma das consequências mais complexas dessa realidade mutante, que desafia o 
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ser humano, é que os conteúdos a serem aprendidos não podem ser planejados com 

muita antecedência: não há mais programas ou cursos válidos para todos. Isto implica a 

necessidade de se construir novos modelos e espaço alternativos de conhecimentos. 

Cursos com caminhos lineares e paralelos, organizados em níveis (pirâmides de 

saberes), darão lugar a “espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 

fluxos, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos 

quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva” (p.158). 

As mudanças ainda serão mais radicais com a disseminação dos dispositivos 

móveis que, segundo Lemos (2006; 2007), são na atualidade a ferramenta mais 

importante da convergência midiática. Com a Internet acessível por moden ou celulares, 

a rede e todos os seus serviços se tornam móveis, havendo a possibilidade de 

compartilhar dados / informações em tempo real. Assim, o mundo conectado vai para a 

palma da mão dos usuários da rede. Rodrigues (2010) assinala, no entanto, que ao 

mesmo tempo em que o trabalhador pode flexibilizar sua atividade, ele se torna mais 

controlado, pois a rede potencializa diferentes formas de controle. Para esta autora o 

estado de conectividade constante, ou hiperconectividade, favorece os mecanismos de 

controle. Segundo Lemos (2006) este controle já é bem visível nas empresas onde 

executivos em suas viagens são acessados por meio de seus celulares e laptops. 

Portanto, mobilidade e flexibilidade com apoio das tecnologias digitais podem reverter  

em mecanismos de controle. 

São muitas as questões a serem consideradas no avanço da cibercultura e boa 

parte delas não pode ser desprezada quando se trata de formar professores para os novos 

tempos. Se em um período de formação docente em nível de graduação (que geralmente 

se faz em uma média de quatro anos) não dá para aprofundar a complexidade e 

implicações do uso das tecnologias na educação, minimamente será necessário prover 

os futuros formadores das competências tecnológicas que vão lhes permitir navegar no  

ciberespaço, bem como desenvolver a capacidade crítica de perceber limites, 

potencialidades e aprisionamentos contidos na cibercultura.  

Para compreender melhor a relação que hoje se estabelece, de maneira muito 

intensa, entre educação e sociedade tecnologizada, podemos nos apoiar em Castells 

(2007, p. 412) quando fala de „um novo mundo‟, que teria início na década de 60,  

baseado em três cenários: “revolução da tecnologia da informação; crise econômica do 

capitalismo e do estatismo e a conseqüente reestruturação de ambos; e apogeu de 

movimentos sociais culturais, tais como liberalismo, direitos humanos, feminismo e 
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ambientalismo.” A interação desses cenários com suas implicações contribuíram para o 

desenvolvimento da sociedade em rede, que dá sustentação à economia globalizada e à 

cultura da virtualidade real. A lógica que se insere nesta sociedade em rede admite que 

as ações e as instituições sociais são interdependentes (idem, p. 412). 

Neste contexto, como pensar a formação de professores sem considerar que 

estes, de um modo ou de outro, já estão incluídos na cultura da virtualidade real? 

  Ainda que Castells (2007, p. 294) não aborde especificamente a questão 

educacional, por ter como foco a problemática da tecnologia na contemporaneidade em 

uma perspectiva mais ampla, ele estabelece um elo de ligação entre tecnologia e 

educação quando analisa o desenvolvimento econômico e social surpreendente do Japão 

e dos quatros tigres asiáticos (Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong). Esses 

países, considerados territórios “infecundos”, sem tradição industrial e tecnológica, em 

três décadas se transformaram em economias altamente competitivas apesar de 

vivenciarem repressão política e ideológica. Por meio do domínio de produtos e 

processos que envolvem o uso das novas tecnologias da informação e comunicação foi 

possível levar esses países ao status de economia informacional global. 

Assim, a instituição escolar, não pode ficar alheia aos acontecimentos locais e 

globais que interferem no cotidiano da escola e na vida das pessoas; isto significa que a 

questão tecnológica está além das decisões político-pedagógicas direcionadas à 

formação docente no âmbito das instituições de ensino superior. 

 O que observamos no dia a dia, no entanto, é que são poucas as ações 

conduzidas em cursos de Pedagogia voltadas para a inserção de seus alunos no contexto 

da cibercultura. Não se trata apenas de levá-los ao domínio da navegação na internet, à 

capacidade de obter dados na realidade virtual e utilizá-los nas suas tarefas escolares. 

Trata-se, sim, de um aprendizado sobre o significado desta cultura (ciber), que vem 

dinamizando mudanças significativas nos modos de vida das mais diferentes 

sociedades.  Alguns estudos, entre os quais podemos citar Silva (2008) e Nunes (2007), 

já detectaram a presença de disciplinas voltadas para a apropriação pedagógica da 

Informática na Educação em currículos de cursos de licenciatura; porém essas 

disciplinas não vão além da intenção/ação de prover os alunos com habilidades 

tecnológicas. 

Portanto, formar docentes no mundo contemporâneo é um verdadeiro desafio 

para a Educação, uma vez que seus formadores pouco ou quase nada usam dos recursos 

tecnológicos nas suas práticas pedagógicas. Costa e Tonus (2010, p.83) discutem este 
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desafio, esclarecendo que um professor da geração X, também chamado de baby-

boomer (aquele que nasceu imediatamente após a segunda guerra mundial), não está em 

consonância com a realidade de seus atuais alunos, caracterizados como „geração 

internet‟. Tapscott (2010) afirma que esta geração digital impõe um novo modo de lidar 

com a informação, tanto nas instituições de ensino, como nas empresas, o que tem se 

transformado em um grande problema para a Educação. O professor da geração X, de um 

modo geral, não consegue se apropriar e utilizar os vários tipos de mídias que contribuem 

para o novo perfil de aluno que se apresenta em qualquer modalidade de ensino.  

Segundo Tapscott (idem), os jovens da geração internet cresceram em um 

ambiente digital e estão vivendo no século XXI, mas o sistema educacional, em muitos 

lugares, está pelo menos cem anos atrasados. O modelo de educação que ainda 

prevalece hoje é da era industrial, com foco no professor, aulas padronizadas, 

unidirecional, com o aluno trabalhando sozinho, devendo absorver o conteúdo 

ministrado pelo professor. Isso pode ter sido bom para a economia de massa, mas não 

funciona mais para os desafios da economia digital, ou para a mente da geração internet.  

Há pouco mais de uma década, o mundo era muito diferente: não havia Google, 

Facebook, Twitter, ou You Tube; assistia-se videoclipe pela tevê. Hoje, o que se vê  é o 

mundo interativo, em alta velocidade, com banda larga, acessando as informações de 

vários lugares com BlackBerry, telefone celular com internet, fotos digitais 

(TAPSCOTT, idem, p. 10-11). 

Esta geração vem transformando as instituições da vida moderna, o local de 

trabalho, a política, a educação e a família, substituindo a cultura de controle por uma 

cultura de capacitação. De acordo ainda com Tapscott (2000, p.16), são oito as 

características que marcam essa geração e que os diferencia da geração babyboomer. 

 

Eles precisam de liberdade especialmente a liberdade de escolha. 

Querem personalizar as coisas, apropriar-se delas. São colaboradores 
naturais que gostam de conversas, e não de sermões. Analisarão 

minuciosamente você e sua empresa. Insistem na questão da 

integridade. Querem se divertir, até mesmo no trabalho e na escola. A 

velocidade é normal. A inovação faz parte da vida. 

 

Este autor espera que os educadores alterem sua abordagem tradicional da 

educação, pois é inapropriada aos estudantes da geração internet; admite que se o 

professor entender a geração internet, entenderá o futuro e perceberá como as 

instituições e a sociedade precisam mudar.   
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Em diversos congressos do campo educacional, tem sido recorrente a denúncia 

da posição da escola que insiste em se manter distante dos fatos locais e globais, que 

estão acontecendo ao seu redor. Assim, é preciso preparar formadores de professores 

para a contemporaneidade: um mundo globalizado, virtual e sem fronteiras. Isto 

significa que a escola precisa vivenciar o mundo da cibercultura, do ciberespaço, pois 

este, sem ser convidado, adentra pelas mãos dos alunos no seu interior, fazendo com 

que neste espaço social coexistam três gerações: a escola no século XIX, com 

professores do século XX e alunos do século XXI.  As novas modalidades 

comunicacionais específicas da cultura digital demandam novas práticas pedagógicas na 

sala de aula. Não é tarefa fácil e ao considerá-la, Perrenoud (2000, p.139) destaca a 

necessidade de se: 

 

[...] saber se os professores irão apossar-se das tecnologias como um 

auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas por 

apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e concentrar-se 
na criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem.  

 

Segundo este autor (idem, p. 132), no entanto, “a responsabilidade da escola está 

comprometida para além das escolhas individuais dos professores, uma vez que as 

competências requeridas para o uso das tecnologias não acompanharam a sua 

evolução”.  Em outras palavras, significa que a docência não é uma prática definida e 

defendida exclusivamente pelo „querer / não querer‟ do professor. A prática docente na 

contemporaneidade exige esforço constante de ajustamento
29

 professor na busca de 

coerência e competência pedagógica que dêem conta dos desafios que invadem a escola 

e a sala de aula, aí se incluindo os que advém da cibercultura.  

A preocupação com a formação docente para o uso das TIC não é recente; nos 

anos 90 do século passado e na primeira década deste milênio diversos autores 

escreveram sobre esta problemática. Nos anos 90, por exemplo, Stahl, em artigo 

inserido na reconhecida obra de Candau (1997) – Magistério: construção cotidiana – faz 

uma discussão interessante sobre a formação de professores para o uso das TIC. O 

trabalho, que ainda pode ser considerado bastante atual, já admitia que as novas 

tecnologias da informação estavam invadindo muitas áreas da sociedade e que isto 

implicava em mudanças na educação, seja do ponto de vista social ou tecnológico. Para 

esta autora, o potencial de inovações das tecnologias digitais pode impactar 

                                                
29Usamos a palavra ajustamento no sentido piagetiano de equilibração. 
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profundamente a organização dos sistemas educacionais e, consequentemente, os 

processos de ensino-aprendizagem, aí se incluindo as questões de conteúdo, as 

habilidades de pensamento e os novos papéis de professores e alunos. 

Na primeira década deste século não há como desconsiderar a preocupação 

inserida no Livro Verde (2000, p.54-55)
30

, sobre as necessidades da educação na 

Sociedade da Informação. Nele encontramos as seguintes recomendações: 

 

é preciso aumentar drasticamente o nível de alfabetização digital do 

País. [...] buscar modelo de conectividade amplo de escolas públicas e 
privadas. [...] qualificar minimamente novos profissionais de nível 

técnico e superior de todas as áreas nas novas tecnologias. [...] aumentar 

significativamente a formação de especialistas nas novas tecnologias em 
todos os níveis. [...] fazer uso em grande escala das novas tecnologias 

de informação e comunicação em ensino a distância. [...] criar 

laboratórios virtuais de apoio à pesquisa interdisciplinar por parte de 

especialistas geograficamente dispersos. [...] utilizar como tema 
transversal nos níveis de ensino fundamental e médio a leitura crítica e a 

produção de informações no meio provido pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 

 

  Como podemos observar, uma das recomendações fala da necessidade de 

capacitar os novos profissionais de nível técnico e superior, que atuam em todas as 

áreas, no uso das tecnologias digitais. É bem provável que os pesquisadores consultados 

para a composição deste documento já tivessem a percepção de que as mídias expandem  

as potencialidades do ser e do conhecer, interferindo nas construções cognitivas e 

afetivas, nas construções de espaços coletivos e nos processos de aprendizagem. 

 

 Portanto, os esforços devem ser redobrados quando se trata de formar 

professores (pedagogos) que possam atuar de forma competente e com senso crítico na 

realidade contemporânea.  

 

 

 

 

                                                
30Sociedade da Informação no Brasil – Livro Verde, organizado por Tadao Takahashi sob a 

responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, contém as orientações e metas para a 

implantação da chamada „Sociedade da Informação‟ em nosso país. As ideias contidas neste documento  

foram obtidas a partir da consulta a 150 pesquisadores reconhecidos no território nacional. Publicado no 

ano de 2000 foi um dos instrumentos que estimulou a consolidação do Programa Nacional de Informática 

na Educação. (ProInfo). Pode ser acessado na íntegra no endereço: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html. Acesso em 24 de janeiro de 2012. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html
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3.2. INCLUSÃO / EXCLUSÃO DIGITAL 

 

O foco da presente seção é o conceito de inclusão digital; no entanto, não há 

como discutir este conceito sem relacioná-lo à exclusão social e exclusão digital. 

Segundo Demo (2001, p. 8), tendo como „pano de fundo‟ de seu pensamento a 

dialética histórico-estrutural, “as relações sociais são excludentes em termos estruturais 

e históricos, principalmente por conta de sua tessitura política, ou seja, pessoas, grupos 

e sociedades não apenas convivem, mas convivem em ambiente de relativo confronto”. 

A exclusão faz parte da história da humanidade e os seus motivos variam de acordo com 

a cultura de cada grupo: “os modos de excluir são diferentes em cada contexto histórico, 

ora prevalecendo critérios discriminatórios de mercado, ora simbólicos, ora de gênero, 

todos com raiz política” (idem, p. 9). Ainda segundo este autor, formas de exclusão 

social existem desde que o homem passou a viver em grupos. Admite que o sustento das 

minorias pela maioria é fenômeno histórico e estrutural, havendo apenas variações nos 

instrumentos utilizados para produzir, manter e recuperar privilégios. Entre esses 

instrumentos sobressai a economia de mercado, que tem sido bastante eficiente para 

situar o capitalismo como o modelo econômico mais discriminatório. Assim, Demo 

(idem) sinaliza que a “exclusão é tão histórica e estrutural quanto o poder”. 

Na continuidade de suas ideias, o autor defende que as políticas sociais não têm 

o poder de acabar com a exclusão, “por que não passam de estratégias de confronto 

interminável com ela” [...] “o confronto com a exclusão só poder ser, efetivamente, 

conduzido pelos excluídos, mesmo que com apoios de outros segmentos sociais” (p.11). 

Afirma que a “a exclusão mais radical que a história conhece é a política, ou seja, 

aquela que faz o excluído não perceber sua exclusão, tornando-o objeto dos privilégios e 

das ajudas” (p.11). Entende a pobreza política como desgraça maior do que a pobreza de 

renda. 

As considerações de Demo são relevantes para nossa pesquisa na medida em que 

colocam em destaque a questão da desigualdade social, onde sobressai a pobreza 

política (“politicamente pobre é a pessoa que sequer consegue saber o que é pobre”- 

p.17) e a pobreza de renda, ambas capazes de interferir de forma contundente na questão 

da inclusão digital. Nesta direção, é fundamental compreendermos que a inclusão digital 

não acontece somente por meio de políticas públicas; depende necessariamente da 

inserção crítica dos alunos em seus processos de apropriação das tecnologias, ainda que 

seja com apoio de outros atores, aí incluindo-se os professores. Aqui, portanto, cabe 
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admitir que os alunos (e os professores também) para superarem a „pobreza digital‟ 

devem, de início, ter consciência de que estão excluídos digitalmente. 

Em outro artigo, Demo (2007, p. 6) considera o termo marginalização preferível 

a exclusão, pois pondera que “ao serem os pobres incluídos, o que costuma ocorrer é a 

inclusão na margem, ou seja, continuam marginalizados ainda que um pouco mais 

dentro do sistema”. Portanto, o autor admite que a inclusão acaba sendo relativa e 

gradativa, mantendo-se a marginalização. Pondera que a noção de exclusão está 

marcada por discussões ocorridas na França sobre política social e que tratam de uma 

pobreza para além da já conhecida, ou seja, discutem a existência de uma classe ainda 

mais miserável, de pouco interesse ao sistema capitalista, na medida em que é vista 

como descartável. Segundo este autor, na relação dialética das dinâmicas sociais, o 

incluído só existe por que há o excluído.  

Amaro (2004, apud ALMEIDA e PAULA, 2005, p. 57), entende que a exclusão 

social está relacionada à falta de acesso, de oportunidades não oferecidas aos cidadãos 

pela sociedade. Assim, “a exclusão social pode implicar privação, falta de recursos ou, 

de uma forma mais abrangente, ausência de cidadania, [...] ambiental, cultural, 

econômica, política e social”. Para ele, a exclusão social se relaciona a fatores: (a) de 

natureza estrutural: relacionados ao funcionamento global das sociedades (b) de âmbito 

local: relacionados ao cotidiano dos indivíduos; e (c) de nível individual e familiar: 

relacionados às experiências vivenciadas pelos indivíduos. Para esses autores é preciso 

que a sociedade entenda, o mais rápido possível, os prejuízos que as exclusões trazem 

para o país, inviabilizando uma „cultura sem fronteiras‟. Um país participativo, 

colaborativo, fazendo parte da inteligência coletiva mundial, depende da inclusão social 

de sua população. 

Esta visão de exclusão é fundamental na nossa pesquisa na medida em que nos 

permite estabelecer uma conexão com os conceitos de exclusão/inclusão digital.  

Segundo Young (2006), a inclusão digital pode ser entendida como 

„alfabetização digital‟; trata-se da aprendizagem indispensável ao homem para poder 

participar mais adequadamente da vida em sociedade, o que implica em capacidade de 

interagir com as mídias digitais. Tal interação se dá na medida em que o sujeito 

consegue encontrar as informações desejadas, sabe qualificá-las (avaliá-las), depurando 

as que podem lhe ser úteis. Para este autor vivemos em um mundo no qual não basta 

apenas possuir as habilidades fundamentais da leitura e da escrita; a estas se agregam a 
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capacidade de conectar-se em e à rede para realizar pesquisas, trabalhos e ainda 

desfrutar de possibilidades de lazer. 

A inclusão digital não se relaciona apenas aos homens, mas projeta-se, também, 

para as instituições na medida em que as exigências de um mundo globalizado 

demandam relações comerciais e de trabalho articuladas pela rapidez de comunicação e 

pelas facilidades de obtenção de informações potencializadas pela web (YOUNG, 

idem). Neste contexto, emergem as vantagens competitivas que, hoje, atingem os mais 

variados campos: econômico, político, social, profissional. 

Rondelli (2003) esclarece que a inclusão digital depende de 4 passos: (a) acesso 

às tecnologias de informação e comunicação, especialmente as digitais; (b) 

desenvolvimento de um aprendizado consistente, que permita a transferência do que foi 

aprendido a partir dos suportes técnicos digitais para as situações do cotidiano da vida: 

trabalho, estudo, etc; (c) ser capaz de propor inovações baseadas nos usos realizados; e 

(d) fazer circular na rede a inovação ou o conhecimento produzido, buscando a 

renovação. A perspectiva desta autora explicita bem que não basta o acesso à tecnologia 

para que uma pessoa possa ser incluída; somente quando o sujeito é capaz de transferir 

conhecimentos, interagindo criticamente com as informações obtidas, estará exercendo 

a sua cidadania. Entendemos que o significado de cidadania aqui utilizado vai na linha 

de Freire (1987) quando este autor fala do sujeito capaz de crítica e ação política 

transformadora. 

Para os autores Bradbrook e Fisher (2004, apud ALMEIDA e PAULA, 2005, 

p.64), não se pode falar de inclusão digital sem considerar alguns aspectos: (a) conexão 

-  refere-se ao modo como as pessoas têm acesso aos dispositivos de tecnologia da 

informação e à Internet; (b) capacidade - inclui as habilidades em informática que um 

indivíduo possui e que podem melhorar sua qualidade de vida e empregabilidade; (c) 

contexto - mesmo que a conexão e a capacidade sejam completamente acessíveis, não 

há sentido em um acesso ilimitado se não houver um contexto relevante e influenciável; 

(d) confiança e motivação – elementos que podem subsidiar as políticas dirigidas a 

pessoas que não conseguiram descobrir razões para utilizar a tecnologia; (e) 

continuidade - diz respeito aos estímulos necessários  para que as pessoas que já tiveram 

contato com a tecnologias digitais continuem interagindo com as mesmas; e (f) 

aprimoramento – refere-se ao aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos. 
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Já Sorj e Guedes (2005)
31

 admitem, diferentemente de outros autores, que a 

exclusão digital é múltipla, indo além do número de computadores por proprietários ou 

de pessoas com acesso à Internet. Para ambos, devem ser também acrescentados: o 

tempo disponível e a qualidade do acesso (banda larga e tempo de conexão). Na 

pesquisa que realizaram sobre „Políticas Públicas e Inclusão Digital‟, constataram a 

necessidade de objetivos públicos voltados para a universalização do acesso à Internet e 

democratização da informação, tendo em vista que, hoje, a inclusão digital é requisito 

indispensável ao emprego. Destacam, também, que as políticas de universalização do 

acesso às TIC devem priorizar os setores mais pobres da população; porém, o valor 

efetivo da informação depende da capacidade dos usuários de interpretá-la. Daí a 

relevância da escola como espaço central na socialização da Internet para as novas 

gerações, desde que seus atores sociais tenham uma visão complexa a respeito da luta 

contra a exclusão digital. Salientam que a economia globalizada e os novos empregos 

(novas modalidades de trabalho) demandam a integração de políticas públicas com 

diversos setores da sociedade, com vistas à inclusão sócio-digital; no entanto, 

reconhecem que a rede escolar é o único local onde pode ser efetivamente atingido o 

conjunto da população. Ainda que defendam a expansão de telecentros (cabines de 

acesso público à Internet) como elemento importante na operacionalização de políticas 

públicas, Sorj e Guedes (idem) priorizam o espaço formal da escola na tarefa de 

promover a inclusão digital. Neste contexto, destacam a importância da adaptação 

(preparação) dos professores a essa nova realidade, admitindo que se trata de um longo 

processo que não pode ser dissociado da melhoria geral da formação profissional, aqui 

incluindo-se a formação do pedagogo. 

Segundo Almeida e Paula (2005, p. 59), a exclusão digital pode se dar  

tanto pelo fato de não ter um computador, ou por não saber 

utilizá-lo (saber ler) ou ainda por falta de um conhecimento 
mínimo para manipular a tecnologia com a qual convive-se no 

dia-a-dia. Podem ser consideradas como excluídas digitalmente 

as pessoas que têm dificuldade até mesmo em utilizar as 

funções do telefone celular ou ajustar o relógio do videocassete, 
observando-se assim que a exclusão digital depende das 

tecnologias e dos dispositivos utilizados. Um estado no qual um 

indivíduo é privado da utilização das tecnologias de 
informação, seja pela insuficiência de meios de acesso, seja pela 

carência de conhecimento ou por falta de interesse. 

                                                

31
Disponível em: E:\Novos Estudos - CEBRAP - Exclusão digital problemas conceituais,evidências 

empíricas e políticas públicas.mht. Print version ISSN 0101-3300. Acessado em 26.02.2012.  
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Assim, o cerne da questão da exclusão digital passa necessariamente pela 

questão da exclusão social, criando o seguinte ciclo vicioso: a exclusão sócio-

econômica desencadeia a exclusão digital, ao mesmo tempo que a exclusão digital 

aprofunda a exclusão sócio-econômica.  

 

Spagnolo (2003, apud ALMEIDA e PAULA, 2005, p.60) afirmam que o termo 

exclusão digital 

é usado para sintetizar todo um contexto que impede a maior 

parte das pessoas de participar dos benefícios das novas 
tecnologias. Atualmente, as consequências da exclusão social 

acentuam a desigualdade tecnológica e dificultam o acesso ao 

conhecimento, aumentando o abismo entre ricos e pobres. Isso 
se deve, em grande parte, ao fator renda. 

 

As considerações desses autores evidenciam que a questão da inclusão digital, 

em um país como o nosso, transcende o acesso e o uso do computador e rede, passando 

necessariamente pelo fato de que a internet é um ambiente de informação muito 

complexo para ser apreendido por quem não tem familiaridade com a busca, depuração 

e recuperação da informação (SILVA, et al, 2005). A quantidade de informações 

existentes na Internet, a celeridade das mudanças e da inserção de novos dados exigem 

daquele que navega, neste espaço, habilidades específicas, como por exemplo: saber 

onde adquirir a informação, determinar a credibilidade e a qualidade da fonte utilizada; 

ser capaz de depurar o que realmente interessa de modo a inseri-lo adequadamente no 

seu projeto de trabalho. 

Autoria 

Dada a esta complexidade, Buzato (2003) admite que seria mais apropriado 

falarmos de „letramento digital‟, na medida em que não se trata apenas de ensinar a 

codificar e decodificar a escrita, usar teclados, interfaces gráficas e programas de 

computador; a inclusão digital vai muito além, pois se inscreve em práticas sociais onde 

a escrita, mediada por computadores e outros dispositivos eletrônicos, ganha 

centralidade. Assim, segundo este autor, o letramento digital implica a capacidade de 

localizar, filtrar e avaliar criticamente a informação eletrônica, construindo/dando 

significado para a mesma. Esta capacidade deve ser multidimensional por que incide 

sobre os diferentes recursos midiáticos presentes na Internet. 

Em um paralelo com a alfabetização escolar, Buzato (2003) sinaliza que pessoas 

alfabetizadas não são necessariamente „letradas‟. Mesmo sabendo „ler e escrever‟, 
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muitas não são capazes de decodificar e codificar novamente, com suas próprias 

palavras, as mensagens lidas. Muitas pessoas ditas „alfabetizadas‟ não são capazes de 

construir uma argumentação, redigir um pequeno bilhete, interpretar um gráfico, usar o 

dicionário ou um catálogo. Somente quando o sujeito é capaz de realizar essas ações 

básicas é que podemos dizer que é letrado: competência que se constrói na prática 

social, e não, simplesmente, na aprendizagem do código em si. A partir deste paralelo, 

Buzato adota o termo „letramento digital‟, indo, em certa medida, ao encontro do 

posicionamento de Rondelli (2003).  

Se letramento escolar é a competência para compreender, assimilar, reelaborar e 

chegar a uma ação consciente (geralmente caracterizada como a resolução do problema 

apresentado pelo professor), podemos, então, inferir que letramento digital é ter acesso  

às TIC, saber depurar as informações obtidas por meio delas, compreendendo e 

utilizando-as, ampliando a capacidade cognitiva, a consciência crítica e as 

possibilidades de atuar na sua vida pessoal e profissional. 

Do exposto depreende-se que a inclusão digital não é uma simples questão a ser 

resolvida com a compra de computadores para a escola (implantação de Laboratórios de 

Informática) ou com a distribuição de laptops para professores e alunos integrados ao 

ensino da utilização de determinados softwares.  Como diz Bonilla (2001), a infra-

estrutura tecnológica é apenas um dos fatores que potencializa a inclusão digital, porém 

não é o mais importante. A afirmação desta autora encontra eco no Livro Verde da 

Sociedade da Informação no Brasil, anteriormente mencionado, quando nele se enfatiza 

a necessidade de aumentar significativamente o nível de alfabetização digital do país. A 

ênfase das recomendações contidas neste livro não está na criação de espaços virtuais de 

ensino-aprendizagem, mas na capacidade dos sujeitos utilizarem criticamente as TIC. 

Nesta direção, Tarapanoff, Suaiden e Oliveira (2002) afirmam que uma „sociedade da 

informação‟ se constrói a partir de uma cultura informacional e que o maior problema 

da inclusão digital não é a falta de computadores, mas o analfabetismo em informação. 

Quando uma pessoa sabe trabalhar / interagir com a informação escrita não virtual terá 

muito mais facilidade para se inserir no espaço virtual, sendo capaz de identificar suas 

necessidades de informação, organizando-as e aplicando-as na prática. 

Pretto (2006) fala do analfabeto digital como “aquele que não possui qualquer 

familiaridade com o mundo da informática, [...] a ponto de se estabelecer uma analogia 

com a incapacidade de ler e escrever, carência esta que nem de longe pode ser tolerada”.  
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O fato é que, a inclusão digital, tornou-se condição básica para o alcance da cidadania 

plena e para a inclusão social dos indivíduos.  

Sorj e Remold (2005, p.11) abordam a questão da exclusão digital e educação no 

Brasil, apontando que: 

[...] ter um computador também se associa a algo intangível: reforça a 

noção de que o conhecimento do computador é um bem valioso e pode 

ser a chave para obter emprego e sucesso na educação. Em outras 
palavras, à medida em que o sistema produtivo torna-se mais 

informatizado, a idéia de que é importante dominar essa ferramenta se 

“infiltra” rapidamente nos diversos setores sociais: o uso do computador 
passa a ser visto como um pré-requisito para conseguir emprego e sair-

se bem na escola. 

 

As conclusões apresentadas pelos autores em questão, referentes aos “objetivos 

de universalizar o acesso aos computadores e à internet e democratizar a informação”, 

foram as seguintes: (a) o conhecimento básico de TIC cada vez mais torna-se um pré-

requisito para o emprego; (b) a universalização de conhecimentos básicos de 

informática e da internet é fundamental para limitar o impacto negativo que a exclusão 

pode ter sobre os setores mais carentes, a despeito de várias limitações das políticas para 

democratizar a informação; (c) a luta pela inclusão digital é uma luta contra o tempo; 

(d) novas tecnologias de informação aumentam as desigualdades sociais  existentes e as 

políticas para inclusão digital nada mais são que uma luta para re-igualar as 

possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e as condições de vida. 

A inclusão digital tem relação com o fortalecimento da cultura digital, uma vez 

que as informações estão na rede e por meio dos computadores, mais especificamente 

dos dispositivos móveis ligados à internet disponíveis no mercado, é possível acessá-las, 

a qualquer hora e em qualquer lugar. Os autores do livro Cultura Digital.br (2009)
32

 

abordam este tema valendo-se de „provocações‟ apresentadas a 20 entrevistados de 

diferentes estados do Brasil, como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, no 

sentido de, a partir da fala desses profissionais, buscar entender o pensamento 

contemporâneo brasileiro a respeito de cultura digital. Partes de algumas entrevistas são 

aqui destacadas para podermos compreender melhor a relevância da inclusão digital. 

O Secretário Executivo do Ministério da Cultura
33

, Manevy (2009, p. 35) 

entende cultura digital como: 

                                                
32Trata-se de livro organizado por Rodrigo Savazani e Sergio Cohn a partir de entrevistas com 

profissionais de diferentes áreas possuidores de ampla experiência em cultura digital. 
33Alfredo Manevy,  Secretário Executivo do Ministério da Cultura, um dos entrevistados  pelos 

organizadores do livro, Cultura digital .br, Rodrigo Savazoni e Sergio Cohn 
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 [...] um sistema de valores, de símbolos, de práticas e de 

atitudes. [...] Alguns tratam a cultura digital só como uma 

tecnologia que dos anos 70 para cá vem transformando o mundo 
analógico neste mundo de bit, algo invisível, mágico, que o 

digital engendra. Agora, se pensarmos como cultura e não só 

como suporte, acredito que captamos a essência desta 
transformação, que é a cultura das redes, do compartilhamento, 

da criação coletiva, da convergência. São processos vivos de 

articulação, processo político, sociais, que impactam nosso 

modo de vida, de construção e de formulação. E que encontra 
no digital não um suporte, mas um modo de elaboração. Isso em 

tese deveria impactar as instituições também. 

 

Para o entrevistado, a passagem do modelo analógico para o digital é um desafio 

pelas possibilidades que este modelo oferece, ou seja, por meio desta tecnologia, 

encontramos o „pólo de emanação‟ (uma espécie de centro de irradiação).  Salienta que, 

a questão tecnológica, afeta a sociedade como um todo, e nesse sentido, os reflexos da 

mesma sobre vários segmentos precisam ser debatidos com todos e não apenas com 

grupos isolados. As discussões isoladas tendem a se transformar em questões puramente 

tecnológica. Nesta direção, é importante: (a) digitalizar as instituições; (b) horizontalizar 

as relações; e (c) incorporar a dimensão cultural ao pensamento político. Este 

entrevistado percebe a cultura digital como uma face da tecnologia, “um sistema de 

práticas e valores que está em disputa permanentemente na vida contemporânea” 

(MANEVY, idem, p. 36). Para ele não se pode pensar a vida contemporânea sem 

considerar a interação que o digital potencializa, “quebrando a relação piramidal de 

poucos emissores para muitos receptores, que era a marca da comunicação do século 

XX” (MANEVY, idem, p. 37). 

        Amadeu (2009, p. 67) associa a cultura digital à cibercultura, dizendo: “é a cultura 

que nasce no interior
34

 e, a partir da expansão das redes digitais, faz uma recombinação 

muito interessante da ciência com as artes e tudo com o que se permite que existe no 

meio desse processo”. Segundo o entrevistado, a partir dos anos 60, algumas práticas 

sociais que antes eram consideradas menos importantes ressurgem das cinzas e, com as 

tecnologias digitais em rede, passam a reconfigurar os mais diferentes elementos da 

vida cotidiana. Este autor chama atenção para as estratégias que devem ser adotadas na 

seleção da qualidade das informações disponíveis na rede, com vistas a melhores 

entendimentos nos processos de comunicação. Nesta direção, destaca os elementos que 

devem ser considerados no tratamento da informação: „hierarquização, priorização e 

                                                
34 O significado de interior para Amadeu, aproxima / integra cultura digital e cibercultura. 
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relevância‟. Para ele, face à quantidade avassaladora de informações, se torna 

fundamental “priorizar a prioridade” (idem, p.72). 

Ainda na mesma obra, encontramos Ronaldo Lemos (2009) discutindo a 

popularização / descentralização das novas mídias, fenômeno marcante dos últimos 15 

anos. Aborda o Creative Commons
35

 como uma transformação nas relações sociais, até 

então desconhecida. Faz um paralelo com a chegada da rede ferroviária e do trem em 

uma cidade, explicando que, hoje, nos deparamos com uma nova estrada, só que agora, 

virtual, capaz de modificar a cultura e os hábitos do consumidor. “As novas mídias 

estão mudando de forma transversal todas as organizações de relacionamento, com 

impacto em todas as esferas: a cultura, a política, a ciência, o direito, a economia” 

(idem, p. 97). Podemos também incluir aqui a esfera educacional; é importante sinalizar 

que este autor vê a questão da inclusão digital em uma perspectiva integrada, na media 

em que envolve o conhecimento das pessoas, o acesso à internet e à infra-estrutura. 

Simões (2009), diretor geral da RNP
36

, na obra em consideração, aborda o impacto 

do digital e das redes interconectadas na cultura, visualizando este fenômeno em todas 

as áreas de conhecimento. Para ele, „o cérebro passa a se integrar ao digital‟ na medida 

em que as interfaces potencializam a conexão com o mundo. Nesse sentido, a rede 

concentra, hoje, experiências as mais variadas, cabendo destaque para as formas como 

se dão os relacionamentos sociais. “A internet foi construída por múltiplas mãos com a 

visão de compartilhar, de trocar, de interpolar. Ela nasce com o objetivo de integrar 

pontos que não conversariam naturalmente” (idem, p. 108). Ao incorporar as dimensões 

„abertura, neutralidade e diversidade‟, fomenta comportamentos típicos da era do 

conhecimento. Com essas dimensões, a rede se encaixou no espaço do ensino e da 

pesquisa, estando previsto o seu contínuo avanço. Na sua entrevista, Simões fala da 

geração que já nasceu na cultura digital e que dela se apropria com naturalidade; 

                                                
35

Creative Commons é a produção de algo, por exemplo, um conteúdo, na perspectiva de obra aberta, 

com a  finalidade de ser compartilhada. A grande força do Creative Commos é o fato de ser voluntário, 

plural, colaborativo (idem, p.103).  É uma entidade sem fins lucrativos criada para permitir maior 

flexibilidade na utilização de obras protegidas por direitos autorais. A ideia é fazer com que um 

autor/criador permita o uso mais amplo de seus materiais por terceiros, sem que estes o façam infringindo 

as leis de proteção à propriedade intelectual. Acessado em 23.02.2012. Disponível em: 

http://www.infowester.com/creativecommons.php. 

36A RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) é uma organização social (OS) ligada ao Ministério de 

Ciência e Tecnologia do governo federal brasileiro responsável pela rede acadêmica (backbone)doBrasil. 

Disponível em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Nacional_de_Ensino_e_Pesquisa. Acessado em 

23.02.2012. 

 

http://www.infowester.com/creativecommons.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Backbone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Nacional_de_Ensino_e_Pesquisa
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enfatiza, no entanto, que o acesso dos jovens à mesma deve ser garantido pelo governo, 

por meio das políticas públicas voltadas para a questão da tecnologia na educação.  

Por último, trazemos um recorte da entrevista concedida por André Lemos (2009, p. 

135), para quem cibercultura e cultura digital são sinônimos, essa terminologia ganhou 

força, na década de 70, com o surgimento da microinformática e das redes. Representa 

um tipo de cultura que, a partir de 1960, contemplou várias formas de pensamento 

relacionadas à razão, ciência, e técnica. Admite que a microinformática tirou o poder da 

informação das mãos da elite militar e industrial, o que trouxe um grande desafio: se a 

informação não é prerrogativa dessas elites, como incluir todos nesse processo inédito, 

que busca ser  democrático, horizontal, tendo como elemento central as redes? Para este 

autor: precisamos abandonar o modelo da cultura de massa, onde éramos apenas 

espectadores e participar dessa cultura que nos permite colaborar, produzir de forma 

crítica, através desses vários dispositivos provenientes da microinformática. Nesta 

direção, em um país como o nosso, marcado por profundas desigualdades sociais, se 

torna fundamental dar computadores e conexão e ensinar a usar softwares para 

minimamente garantir a inclusão digital. É preciso potencializar as possibilidades 

oriundas da cultura digital para nos tornarmos atores principais na produção e no 

compartilhamento de informações. 

Para o comitê preparatório da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação da 

Organização das Nações Unidas, a sociedade global de informação inclusiva é “aquela 

onde pessoas, sem distinção, estão habilitadas livremente para criar, receber, 

compartilhar e utilizar informação e conhecimento para o seu desenvolvimento 

econômico, social, cultural e político” (SERPRO, 2004, apud ALMEIDA; PAULA, 

2005, p.60).  Nesse sentido, as políticas públicas e a escola têm o dever, desde que 

apoiadas minimamente, de acoplar o desenvolvimento do país à questão da inclusão 

digital. A escola cumprindo o seu papel de educar o povo brasileiro e as políticas 

públicas direcionadas para as reais necessidades do cidadão brasileiro.  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, não só pode, como deve, trazer a 

questão da inclusão digital para o seu campo de atuação, pois na medida em que tem 

suas habilitações voltadas para a formações de professores em diferentes níveis, a saber: 

(a) Escola Normal; (b) educação infantil; (c) ensino fundamental; e (d) ensino médio, 

precisa inserir e aprofundar nos seus processos formativos a cultura informacional. É 

sabido que as sociedades e as suas instituições (cultura institucional) se tornam mais 

respeitadas quando possuem culturas bem definidas, consolidadas, que as tornam 
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singulares a ponto de se destacarem e serem tomadas como „modelo‟. Por isto, 

defendemos a necessidade de ser instituída, nas licenciaturas (especialmente no Curso 

de Pedagogia) a cultura informacional, que exponha, de forma sistemática, seus atores à 

interação com a informação (obtida tanto em materiais impressos, como nos virtuais), 

de modo a torná-los participantes críticos da vida contemporânea. A defesa dessa 

cultura informacional nos ambientes educacionais nos remete à posição de Rondelli 

(2003) já destacada, quando nos diz que não basta o acesso à tecnologia para a inclusão; 

somente quando o sujeito é capaz de transferir conhecimentos, interagindo criticamente 

com as informações obtidas, estará exercendo a sua cidadania. 

Portanto, está posta a questão da inclusão digital na formação de educadores e 

cabe indagar: como o futuro professor, em função das atribuições que lhes são 

conferidas segundo o perfil profissional traçado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia, pode ficar excluído desse processo? Não podemos imaginar 

os futuros profissionais de ensino formados na contramão da história, fora dessa cultura 

informacional ou, mais abrangentemente, à parte da cibercultura. 

Por último, cabe dar destaque a um ponto relevante encontrado no estado da arte 

elaborado por Barreto et al. (2006). As autoras pesquisaram os significados atribuídos à 

presença das TIC na educação. Nesta direção, buscaram identificar os modos pelos 

quais as referidas práticas são objetivadas em teses e dissertações, bem como são 

estabelecidas as relações entre educação e tecnologia. Ao apresentarem os resultados, as 

autoras destacaram a relevância de se questionar as concepções de sociedade e educação 

que sustentam os sentidos encontrados na relação educação-tecnologias. Este destaque 

também é pertinente à nossa pesquisa, pois não cabe apenas identificar as etapas 

ultrapassadas por um sujeito não incluído digitalmente para se tornar incluído. É 

preciso, também, considerar o contexto onde se dá esta inclusão e a quem ela vai servir.  

É, então, oportuno supor que os cursos de licenciatura para promoverem a 

inclusão digital de seus alunos não podem desconsiderar as desigualdades sociais que a 

atravessam a sociedade (e que também estão dentro do próprio curso). Isto exige um 

trabalho intenso no sentido de criar alternativas, propostas, soluções que contribuam 

para inserir, de forma consistente (acadêmica), a cultura da informação (cultura digital, 

cibercultura) no espaço escolar. 
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4. O CURSO DE PEDAGOGIA E A APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 

„a inclusão envolve o poder de compra, de acesso e utilização das 

tecnologias de ponta, articulado com o pressuposto central desse 

debate: a leitura crítica de como se dá essa inclusão. Para quem? 

Com quais interesses? Esse debate sobre inclusão pode fortalecer, 

inclusive, a seguinte opção: não me incluo nesse mundo digital. Nesse 

sentido, podemos recriminar aquele sujeito que não responde e-mails 

com a velocidade esperada? Ou fez a opção de não ter facebook e 

envolvimento com as redes sociais? Essa autonomia de pensamento é 

estratégica para o debate‟ (fala de um professor) 

 

 Neste capítulo apresentamos os resultados da coleta de dados junto a professores 

do Curso de Pedagogia, oferecido na sua modalidade presencial, vinculados a três 

universidades públicas localizadas no estado do Rio de Janeiro, a saber: Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Tais universidades serão 

doravante nomeadas como instituição A (UERJ); instituição B (UFRJ); e instituição C 

(UFRRJ).  

Cabe salientar que o momento da nossa coleta de dados foi marcado por uma 

extensa greve de servidores públicos, deflagrada em todo o país, nela se inserindo o 

movimento dos professores universitários. Tal greve interferiu na amplitude dos dados 

obtidos em duas situações: (a) junto a alguns professores que se negaram a participar, 

alegando que estavam em greve e envolvidos no movimento e, desta forma, não 

poderiam responder à pesquisa (o que aceitamos como uma posição legítima); e (b) 

junto às outras universidades públicas do estado, tendo em vista que as entrevistas com 

os professores que se dispuseram a participar ficaram atrasadas pela necessidade de  

diversas idas extraordinárias às três instituições pelas quais iniciamos a pesquisa, com o 

objetivo de encontrar aqueles que, por e-mail, se dispuseram a dialogar conosco. Assim, 

a coleta de dados nas instituições A, B e C se prolongou mais do que o planejado e 

inviabilizou o estabelecimento de contatos com a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que inicialmente 

tinham sido cogitadas como participantes da investigação. 

Sabemos que teses e dissertações de pós-graduação têm prazos rígidos para 

serem integralizadas, o que nos leva a supor que a maior parte dos professores 
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respondentes da pesquisa, ainda que respeitando o movimento grevista, compreendeu e 

se sensibilizou diante da nossa dificuldade de coletar dados em um período pouco 

oportuno. Tais professores nos acolheram presencialmente de forma muito solícita e 

quando algum deles não pode ser entrevistado pessoalmente, nos pediu a remessa, por 

e-mail, do roteiro da entrevista de modo que pudesse colaborar (nesta última situação se 

inserem três professores que estavam no exterior fazendo pós-doutorado ou participando 

de congresso). 

Apesar das dificuldades no momento do trabalho de campo, conseguimos obter 

um total de 39 respondentes, aí se incluindo docentes de disciplinas e coordenadores do 

Curso de Pedagogia. 

Sendo objetivo fundamental desta pesquisa, investigar como se dá a inclusão 

digital do licenciando de Pedagogia, seja no âmbito de disciplinas que não possuem a  

prioridade de levar o aluno a se apropriar das tecnologias digitais ou naquelas criadas 

especificamente para promover a utilização pedagógica das TIC, analisando, também, 

as condições criadas pelas coordenações de curso com vistas a esta inclusão, optamos 

por apresentar inicialmente os resultados em seções que focalizam especificamente cada 

instituição investigada. Nesta direção, o presente capítulo se divide em três seções, a 

saber: (a) na primeira, se concentram os resultados obtidos na instituição A, os quais 

abarcam subseções que tratam, respectivamente, de dados coletados junto a docentes de 

disciplinas não relacionadas às tecnologias digitais; de informações oferecidas por 

docentes de disciplinas diretamente vinculadas às TIC; e de informações obtidas com 

coordenadores; (b) na segunda, seguindo a mesma ordem utilizada para a instituição A, 

são revelados os dados obtidos na instituição B; (c) na terceira, valendo-se do mesmo 

esquema, são apresentados os resultados da coleta na instituição C.  

Dada à riqueza das respostas, optamos por transcrevê-las, a maior parte delas, na 

íntegra. Entendemos que tal decisão pode permitir a outros pesquisadores mergulharem 

em um conjunto multifacetado no qual se expressam concepções que vão desde a 

intenção explícita de desconsiderar as TIC às perspectivas que não desintegram 

educação de tecnologias, percebendo, com nitidez, a sua inserção na cibercultura. Ao 

final de cada bloco de respostas, apresentamos uma síntese com as inferências que 

pudemos depreender.  

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS NA INSTITUIÇÃO A 
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 Nesta universidade conseguimos entrevistar ao todo 12 docentes, sendo 10 de 

disciplinas que não se relacionam diretamente com as tecnologias digitais e 2 de 

disciplinas que têm por objetivo básico levar o aluno a uma relação pedagógica com as 

TIC. Esses sujeitos são a seguir indicados pela sigla AR, onde A indica a instituição a 

qual se vinculam, R significa respondente e os numerais referem-se à ordem no grupo 

considerado. Assim, os indicados como AR1 a AR10 pertencem ao grupo dos que são 

responsáveis por disciplinas que não se ocupam das TIC; já os designados por AR11 e 

AR12 integram a dupla dos docentes que ministram disciplinas vinculadas às 

tecnologias. Cabe ressaltar que nesta universidade não conseguimos entrevistar os 

coordenadores do curso.  

Iniciamos a apresentação dos resultados com uma breve caracterização desses 

docentes para, a seguir, explicitar como cada subgrupo concretiza a inclusão digital de 

seus alunos. 

 

. Caracterização básica dos entrevistados vinculados à instituição A 

 

 No levantamento dos dados pessoais relativos a sexo e idade, encontramos os 

seguintes resultados nesta instituição: (a) do total de 12 docentes entrevistados, 3 eram 

do sexo masculino e 9 do feminino, o que mais uma vez confirma a predominância 

deste sexo na área da educação; (b) em termos de faixa etária, esses docentes assim se 

distribuíam – 2 se localizavam entre os 31- 40 anos; 2 entre 41 e 50; e 8 situavam-se na 

faixa dos 50 ou mais anos. Esta distribuição nos permite afirmar a predominância de 

profissionais mais maduros na perspectiva de idade. 

 No que tange à titulação em nível de graduação computamos: (a) 4 graduados 

em Psicologia; 3 em Pedagogia; 2 em Ciências Sociais; 2 em Letras; e 1 em Filosofia; 

portanto, todos formados na área das ciências humanas e sociais. Alguns desses 

informaram uma segunda graduação; as mencionadas, no entanto, apareceram 

prioritariamente. Nem todos possuíam curso de especialização; os que indicaram a 

realização deste tipo de curso (7 docentes – 58% do grupo), relacionaram os seguintes: 

Ergonomia; Educação Infantil; Estimulação Essencial ao desenvolvimento; 

Metodologia do Ensino Superior;  Psicologia  Educacional; Saúde Pública; Supervisão 

Escolar. Quanto ao curso de mestrado (pós-graduação stricto sensu), todos os docentes 

possuíam esta titulação, a saber: 2 na área da Psicologia; e os demais (10) cada um com 

seus títulos respectivamente em Educação (5); Educação Especial (2), Ciências Sociais; 
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Letras e Antropologia Social. Em relação à obtenção do grau de doutor, encontramos, 

também, os 12 respondentes (100%) com seus títulos nas seguintes áreas: 5 em 

Educação; 2 em Psicologia, os demais distribuídos uniformemente pelas seguintes 

áreas: Educação especial, Ciências Sociais; Ciência; Educação Brasileira; e Ciências 

Humanas.  Por último cabe, registrar, ainda no contexto da titulação, que 6 (72%) 

destes professores realizaram o pós-doutorado, sendo: 2 em Educação e os demais, 

respectivamente, em: Ciências do Movimento Humano; Ciências Sociais; Educação de 

Crianças com necessidades Especiais de Saúde; Sociologia;  

Trata-se, pois, de um grupo com titulação elevada para a docência na graduação, 

pois, de um modo geral, exige-se apenas o curso de mestrado para a atuação neste nível. 

Em relação ao tempo de magistério no curso de Pedagogia, obtivemos os 

seguintes dados: (a) 3 anos – 1 docentes; (b) 5 anos – 2; (c) 13 anos -1; (d) 14 anos – 1; 

(e) 20anos -1; (f) 22 anos – 2; (g) 23 anos – 2; (h) 25 anos – 1; (i) 40 anos – 1. Cabe 

assinalar que 1 sujeitos não respondeu à questão. Estes dados indicam que no grupo 

existem professores com muita vivência neste curso  (aqueles que têm mais de 10 anos, 

em um total de 10 – 83%) e professores com pouco tempo de atuação (apenas 2 – 13%). 

É importante registrar que todos os entrevistados também atuam em outras licenciaturas 

desta instituição. 

Indagados sobre as disciplinas ministradas, os respondentes apresentaram um 

elenco significativo de títulos. No âmbito desta relação, destacamos apenas aquelas que 

vinculam educação às TIC, a saber: (a) Cibercultura em Educação; (b) Informática na 

Educação; (c) Tecnologia e Educação (obrigatória); e (d) Educação e Comunicação. Na 

relação acima não consta a disciplina Educação Continuada e as Perspectivas em Rede 

que é obrigatória no currículo. Convém destacar que nas entrevistas com os professores 

de disciplinas não relacionadas às TIC, verificamos que o conteúdo programático da 

disciplina Didática também se envolve com as tecnologias digitais.  

 

 

. A inclusão digital na instituição A em disciplinas que não se relacionam 

diretamente com tecnologias digitais 

 

 Como vimos anteriormente, neste grupo se incluem 10 docentes, indicados pelas 

siglas AR1, AR2, AR3... AR10. A eles foram apresentadas, ao todo, seis perguntas, as 

mesmas feitas aos docentes nesta categoria vinculados às instituições B e C. 
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A primeira indagava como aliavam o desenvolvimento do conteúdo de sua 

disciplina ao uso das tecnologias digitais.  

Encontramos, logo de início, um docente (AR1) afirmando que não usava essas 

tecnologias: não uso nenhuma tecnologia digital no desenvolvimento da minha 

disciplina. A minha aula segue o modelo tradicional – exposição oral e quadro branco, 

leitura de textos impressos e discussão. Outro (AR2) disse que não fazia uso 

sistemático de tecnologia da informação em sua disciplina, o que nos levou a supor que 

tal uso seria bem esporádico. Um terceiro (AR3) explicitou que os textos impressos 

dominam o conteúdo ministrado e um quarto docente (AR4) informou: embora não 

domine assuntos sobre TIC considero relevante que algum especialista possa se 

interessar em fazer uso de mais esse canal de ensino para o processo de ensino, 

resposta esta que nos leva a inferir que não se vale das tecnologias para dinamizar os 

conteúdos de sua disciplina. Assim, podemos admitir que 4 docentes, portanto 40% 

deste grupo, não incluem em sua prática as tecnologias digitais para dinamizar a 

aprendizagem dos alunos. 

Em contrapartida, verificamos que dois professores, ainda que sem oferecer 

qualquer pista de como se utilizam das tecnologias digitais em suas aulas,  apresentam 

uma postura bastante receptiva quanto ao uso das mesmas pelos alunos. Neste grupo 

estão os professores que buscam encorajar o uso. A fala de AR5 vai nesta direção: as 

tecnologias da informação são hoje fundamentais neste sentido. Encorajo meus alunos 

a usá-las de diversas maneiras. Outro professor, AR6, esclareceu: procuro verificar se 

os alunos dispõem de recursos em casa para acessar a internet [...] dou atividades que 

necessitam acesso e manuseio de recursos digitais. Verifico que, atualmente, mesmo 

sendo oriundos de classes populares, os alunos têm formas de acessar e o fazem muito 

bem na maior parte dos casos. Essas duas falas nos permitem deduzir que ambos não 

são usuários pedagógicos das TIC, mas estão abertos às mesmas e buscam, de alguma 

forma, promover a inclusão digital de seus alunos. 

Dois professores (AR7 e AR8) esclareceram que usam fundamentalmente o data 

show, além de levarem seus alunos a fazem pesquisa na internet. 

Destacamos duas respostas (AR9 e AR10), pois nelas se insere uma preocupação 

com o uso das tecnologias em um cenário mais amplo.  

AR9 - nas minhas disciplinas discutimos bastante a questão das mudanças 

contemporâneas, a configuração da chamada sociedade do conhecimento e a produção 

e conhecimento relacionada a diferentes linguagens, dentre elas, a audiovisual que me 
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interessa [...] produção imagens na disciplina se associa à possibilidade de produzir 

outras imagens [...], utilizamos redes sociais, e-mail, produção de material, etc.  

 

AR10 - a disciplina que leciono para a Pedagogia, do segundo período, é obrigatória e 

também tem um perfil desse mundo contemporâneo que é de diversidade cultural e 

educação; então eu utilizo esses mecanismos, eu utilizo datashow, música, que são 

recursos que podem ser utilizados e para desenvolver essa possibilidade de trabalhar 

com esse conceito de diversidade, [...] acho que as tecnologias prestam um grande 

serviço, principalmente no que diz respeito a possibilidade de inclusão  e difusão de 

conhecimento; agora tem um porém, que tem que ser dito, é um recurso adicional que 

não pode ser utilizado no caso específico do curso presencial, como um único meio [...] 

eu acho que não pode ser fora do contexto[...]. 

 

 Considerando as repostas desta primeira pergunta da entrevista, podemos supor 

que seis professores não têm propósito definido de usar as tecnologias digitais para 

dinamizar seus conteúdos de ensino, podendo até ser divididos em dois grupos: os 

quatro primeiros  (AR1 a AR4) fazem uma blindagem das tecnologias tanto para eles 

como para os alunos; AR5 e AR6 blindam apenas para si, mas encorajam os alunos ao 

uso. Este encorajamento, no nosso entendimento, não é suficiente em um processo 

formativo, pois todo aluno espera que seu professor dê o exemplo (domine e use as 

tecnologias digitais). Já AR7 e AR8, ao usarem o data show e solicitarem pesquisas na 

internet, constroem uma base mais sólida para a inclusão digital, pois o acesso à rede é 

um dos passos essenciais neste processo. 

 

Perguntados, em seguida, se podiam apresentar alguns exemplos de como se 

valem das tecnologias digitais para desenvolver/organizar o conteúdo de sua disciplina, 

esses mesmos professores se subdividiram em duas categorias, a saber: não usam e 

usam.  Na categoria „não usam‟, encontramos três respondentes. AR1 revelou: não 

posso, pois não uso tecnologias digitais para o desenvolvimento e/ou organização da 

minha disciplina; AR2 disse: nem discuto o tema de cibercultura em minhas 

disciplinas; e por último, AR4 informou que não trabalha na área. Essas respostas 

revelam uma desconexão deste professores com a cultura digital, hoje impregnando os 

mais variados campos.  

Na categoria dos que usam as tecnologias digitais, encontramos 7 docentes que 

se valem de forma diversificada das mesmas. Entre estes está AR3 que costuma solicitar 

aos seus alunos pesquisa para coleta de informações nos portais eletrônicos.  

Já AR5, revelou que leva os discentes 
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 a pesquisarem na internet, não para reproduzir e sim, em toda medida do possível, 

para elaborarem seus próprios saberes. Outro uso é a troca via internet. No início do 

ano, recolho os e-mails dos meus alunos e coloco à disposição deles o meu. Como 

tenho muitos alunos [...] tento então suprir esta falha através do seguinte recurso: peço 

que me remetam somente pela internet (grifo do respondente) os trabalhos solicitados 

ao longo do semestre e procuro dar a cada um uma resposta individual, comentando o 

texto deles numa cor diferente (geralmente o azul), dando sugestões bibliográficas, 

questionando, etc. Chamo isso brincando de “ensino semi a distância”. [...] ao final do 

semestre junto essas produções de forma a compor um Livro da vida da turma 

accessível a todos sobre as questões que temos discutido, sobre suas opiniões, sobre as 

controvérsias que apareceram e as conclusões a que chegamos.  

 

Vale ressaltar que AR5 disse se inspirar na Pedagogia de Freinet, buscando 

valorizar as produções de seus alunos, para levá-los a se perceberem como autores. 

 Para AR6, que ministra a disciplina Didática, um dos objetivos é o 

levantamento de reportagens sobre Educação na mídia em geral; no Estágio 

organizamos um blog dos alunos; temos uma lista coletiva para trocas diversas em 

todas as disciplinas. Fazemos apresentações de seminários utilizando PowerPoint. 

AR7, por sua vez, esclarece: eu dou aula com datashow ou com os alunos fazendo 

pesquisa na internet. AR8 informou: elaboro as aulas com o auxílio do PowerPoint, 

onde insiro no texto figuras e vídeos que complementam o conteúdo abordado.  

Já AR9 registrou que em suas disciplinas  

discute bastante a questão das mudanças contemporâneas, a configuração da chamada 

sociedade do conhecimento e a produção de conhecimentos relacionados a diferentes 

linguagens, dentre elas, a audiovisual [...] os alunos produzem textos imagéticos que 

nos ajudam a pensar nas formas que os outros são mostrados. A produção de imagens 

na disciplina se associa à possibilidade de produzir outras imagens que não as que 

hegemonicamente se mostram. [...] utilizamos redes sociais, e-mail, etc.  

 

Por último, AR10 afirmou que em uma de suas disciplinas intitulada 

Diversidade Cultural, que era eletiva e se tornou obrigatória para na nova versão do 

curso, se vale desses recursos digitalmente, internet para apresentar as etnias 

brasileiras, mapas [...] então eu mostro as pinturas dessas épocas, desses lugares. [...]. 

Esta respondente complementou, dizendo que também faz uso de músicas para 

desenvolver/organizar o conteúdo de sua disciplina. 

 

Verificamos, assim, que 70% dos respondentes desta pergunta, de uma forma ou 

de outra, se utilizam das tecnologias digitais no cotidiano de suas disciplinas. Este uso 

envolve a organização de resumos próprios para o recurso do datashow, o levantamento 

de informações na internet („pesquisa‟); a circulação de informações, experiências por 
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e-mail, a comunicação em redes sociais, a apropriação de músicas e imagens para fins 

diversos, a participação em blogs. Foi importante observar a preocupação com a questão 

da autoria nos trabalhos solicitados (AR5). Resta, no entanto, uma pergunta: em que 

medida a utilização dessas tecnologias por esses docentes se faz a partir de um 

conhecimento pedagógico das potencialidades das mesmas em termos de construção do 

conhecimento acadêmico? 

A pergunta 3 versou sobre as dificuldades encontradas para promover a inclusão 

digital de seus alunos, considerando: (a) o próprio aluno; (b) o professor; e (c) a 

instituição. Portanto, tratou-se de uma indagação subdivida em três partes. 

No que tange ao próprio aluno, visualizamos os docentes divididos em três 

categorias.  A primeira congregou os que não sabiam dizer se seus alunos possuíam ou 

não dificuldades, tendo em vista que eles (professores) não faziam uso das tecnologias 

digitais (AR1, AR2 e AR4). AR2 e AR4 disseram que esta pergunta não se aplicava ao 

caso deles. 

 

Neste grupo, no entanto, AR1 comentou:  

- como não uso as tecnologias digitais na minha disciplina, não tenho como listar 

dificuldades que encontro para promover a inclusão de meus alunos. Pelos comentários 

que ouço e pelos celulares que vejo os alunos manusearem, me parece que eles estão 

plenamente incluídos, embora esta inclusão diga respeito basicamente ao domínio da 

tecnologia para divertimento e encontros, conversas e auto-exposição. Percebo, 

também, que eles não leem textos na tela; todos os textos são impressos. A impressão 

que tenho é que eles veem as TIC para divertimento e para pesquisa rápida de 

informações que possam situá-los minimamente no conteúdo da disciplina.  

 

No segundo grupo – composto por aqueles que encontravam alguma dificuldade 

para incluir seus alunos - situaram-se: AR3 afirmando que tem poucas dificuldades; 

AR5 salientando a dificuldade de acesso apesar da sala de computadores presente no 

12º andar, [...] destinada exclusivamente a um uso individual, complementando que [...] 

estes alunos se esforçam (erradamente, a meu ver) em cumprir muitas disciplinas a 

cada período, o que não lhes deixa muito tempo para ir procurar a sala de 

computadores, a não ser quando devem fazer trabalhos da faculdade; AR6, 

reconhecendo que de uns 5 anos para cá, todos ou quase todos podem ser considerados 

incluídos digitais, especialmente os mais jovens. Já AR7 considerou que alguns alunos 

dominam bem, outros não, o acesso é limitado ao computador,  embora a gente tenha 

aqui na universidade computador com internet com tudo, mas alguns ainda têm 

dificuldades.  
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Por fim, AR8 informou que o acesso à internet na sua disciplina se dá por meio 

da obtenção de artigos, mas que persiste ainda a necessidade dos textos impressos.  

Na terceira categoria – docentes que não percebiam qualquer dificuldade entre 

os alunos para se tornarem incluídos digitais, situamos AR9.  

Cabe ressaltar que AR10 não se sentiu a vontade para responder esta pergunta, 

alegando que, tem que ser o próprio aluno que fale; olhando do ponto de vista do outro 

é muito complicado; admitiu, no entanto, que os mais jovens não têm qualquer 

dificuldade. Esta docente percebe duas gerações distintas entre seus alunos: uma que 

está inserida nesse contexto até como eu poderia dizer meio extravagante e outra que 

está iniciando esse contato com os meios de comunicação.  

As repostas desta terceira pergunta indicam que 30% dos respondentes não se 

ocupam dessas dificuldades, posto que desconsideram as tecnologias no âmbito de suas 

práticas pedagógicas. Já 60% visualizam algumas dificuldades inerentes ao próprio 

aluno, as quais se referem principalmente a: falta de tempo para frequentar os 

laboratórios de informática da universidade, ocasionada, muitas vezes, pelo elevado 

número de disciplinas cursadas no mesmo semestre; dificuldade de acesso às 

tecnologias; domínio restrito de algumas interfaces; dificuldade de ler os textos na tela, 

com preferência pelo padrão impresso. Por último, 10%, correspondem ao professor que 

não vê qualquer dificuldade por parte aluno para se tornar um incluído digital. 

 

Ainda no desdobramento da pergunta 3 - que dificuldades encontram para 

promover a inclusão digital de seus alunos em relação ao seu domínio das tecnologias 

na condição de professor – também encontramos três subgrupos de docentes: (a) aqueles 

que admitiram ter muitas dificuldades: (b) os que possuem poucas dificuldades;  e (c) os 

que não apresentam dificuldades para interagir com as tecnologias digitais. 

No primeiro grupo situamos AR7 que nos informou: eu sou o básico, não sei 

nem ligar o datashow; se as alunas não estiverem lá, a minha aula é cuspe e giz, eu sou 

básica, realmente não domino as tecnologias. No segundo grupo – daqueles que 

revelaram possuir algumas dificuldades em relação às tecnologias digitais – foram 

inseridos: AR3, lacônico em sua resposta - pouca dificuldade; AR5 que registrou: com 

certeza ainda tenho muito a aprender; AR10 que ofereceu os seguintes esclarecimentos: 

utilizo de forma moderada; já fiz cursos no sentido de aperfeiçoamento, fiz esse agora 

de Educação a Distância, fiz na Plataforma Moodle; já fiz esses cursos. Em relação a 

este último depoimento, podemos inferir que o respondente associa a ampliação da sua 
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inclusão digital à participação em capacitações voltadas para o domínio das interfaces 

pertinentes à atuação pedagógica. Por último, visualizamos 3 respondentes integrando o 

sub-grupo que não possui qualquer dificuldade para interagir com as tecnologias 

digitais. Foram eles: AR6; AR8 e AR9 que registraram não possuir dificuldades em 

operar com estas ferramentas. 

Novamente, encontramos AR2 e AR4 firmando a mesma posição anterior – sem 

resposta à pergunta. Embora AR1 faça parte deste grupo que desconsidera a tecnologia 

digital, acabou emitindo uma opinião sobre a sua dificuldade com a mesma: esta se dá 

pelo não entendimento da lógica de funcionamento dessas tecnologias. 

Buscando uma síntese sobre as dificuldades do próprio professor para promover 

a inclusão digital de seus alunos, podemos dizer que: um professor (10%) reconhece a 

sua incapacidade tecnológica para atender a este propósito; três (30%) encontram 

algumas dificuldades, mas admitem que isto não atrapalha o avanço dos alunos no uso 

das tecnologias digitais; outros 3 (30%) consideram que seus conhecimentos são 

suficientes para fomentar a inclusão digital; por último situam-se os 3 (30%) que, desde 

a primeira pergunta, mantém a sua posição refratária às tecnologia. Assim, no âmbito 

desta indagação, visualizamos um grupo equivalente a 60% que se auto-proclama capaz 

de potencializar a inclusão digital de seus alunos. 

 

No último desdobramento da pergunta 3 – dificuldades da infra-estrutura da 

instituição em termos de recursos tecnológicos e humanos para favorecer a inclusão 

digital dos alunos – ficaram identificados três subgrupos: muitas dificuldades; poucas 

dificuldades e nenhuma dificuldade. 

O primeiro grupo é composto por apenas uma docente (AR5) que revelou a sua 

posição bem crítica: 

 

- amplamente insuficiente, apesar do progresso que representou, sem dúvida, a 

instalação da sala de computadores. O que precisaríamos são verdadeiras salas de 

informática onde se pudesse trabalhar conjuntamente com grupos de alunos. 

Necessitaríamos, ainda, de uma verdadeira formação neste sentido, tanto para os 

alunos como para os professores. 

 

No segundo subgrupo (poucas dificuldades) ficaram inseridos: AR3 – 

novamente lacônico – poucas; AR6 – que ponderou: atualmente com os projetos de 

pesquisa conseguimos equipar um pouco melhor a instituição, mas ainda não temos 

computadores para todos e nem internet wifi no campus; AR9 que ofereceu 
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informações mais completas: falta espaço físico para  a instalação de todos os recursos 

que recebemos através de projetos; e AR10 para quem: a universidade tem acessos 

diferenciados, mas não tem wireless em todos os lugares. No entanto, tem acesso no 

andar das Coordenações, por que aqui a gente tem os boxes, no bloco A e B, tem 

acesso no bloco F. Nas salas de aula nem todas possuem, mas tem os laboratórios que 

funcionam bem. 

 

Já o terceiro grupo, integrado por aqueles professores que não percebem 

qualquer dificuldade por parte da infra-estrutura da instituição para promover a inclusão 

digital dos alunos, ficou formado pelos seguintes respondentes: AR1, que comentou: 

percebo que na minha instituição, cada vez mais, a infra-estrutura para o uso de 

tecnologias digitais está sendo cuidada, melhorada, ampliada. Existem, portanto, 

recursos tecnológicos e humanos para aqueles que desejam trabalhar com as 

tecnologias digitais; AR7 que nos disse: nós temos uma boa infra-estrutura, não é 

excelente, mas na Faculdade de Educação nós temos um conjunto de salas multimídias, 

e agora com essa nova administração estamos colocando equipamento de multimídia  

em todas as salas, um setor  de audiovisual, um laboratório de informática para os 

alunos da graduação com conexão direta à internet, o qual eles podem usar. Não é 

ainda o ideal, mas está bem bom; e AR8 que considerou a infra-estrutura - muito boa: 

tenho todo equipamento disponível e operante. 

 

Novamente, encontramos AR2 e AR4 sem apresentar resposta a nossa pergunta. 

De forma conclusiva, no âmbito desta pergunta, visualizamos a seguinte 

situação: um professor bem crítico (10%), destacando a existência de muitas 

dificuldades na parte da infra-estrutura para que a inclusão digital dos alunos possa 

avançar; 4 docentes (40%) percebendo melhorias que vão ao encontro das necessidades 

básicas dos alunos em termos de apropriação das tecnologias. Vale ressaltar o destaque 

dado por estes docentes à obtenção de meios tecnológicos a partir da captação de 

recursos via projetos de pesquisa. Por outro lado, também são críticos quando ponderam 

sobre a inadequação dos espaços físicos para a localização da tecnologia recebida; mais 

3 professores (30%) que veem de forma muito positiva a infra-estrutura que a 

instituição oferece, havendo um processo contínuo de melhoria, o que estimula 

professores e alunos na direção de uma inclusão digital consistente. Os demais (20%) 

são aqueles que tem a sua prática pedagógica apartada das tecnologias. 
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Na continuidade das perguntas, indagamos aos respondentes como eles definiam 

um aluno incluído digital? Um docente (AR2) não ofereceu resposta, (10%). Os demais 

foram agrupados em três grupos.  

No primeiro, incluímos aqueles que consideram a inclusão digital em uma 

perspectiva meramente instrumental, ou seja: basta ter acesso e saber manusear 

adequadamente as tecnologias. Neste grupo inserimos as seguintes explicações: (a) na 

minha opinião, o aluno está incluído no mundo digital quando ele mostra domínio de 

qualquer tecnologia digital. É aquele que ao encontrar uma máquina com uma 

arquitetura diferente sabe procurar e encontrar os comandos de ação (AR1); (b) o 

aluno digitalmente incluído é aquele que demonstra competências técnicas necessárias 

para o atendimento de demandas específicas relativas ao assunto (AR4); (c) que tem 

acesso, sabe e pode utilizar as mídias e as redes tanto para trabalho como para lazer 

(AR6); (d) é o aluno que consegue ter acesso ao computador conectado à internet 

rápida quando quer, e as redes sociais. Que tem o seu próprio laptop, iPed, alguma 

coisa...(AR7); (e) aquele que sabe usar a linguagem digital em seus diferentes 

contextos. Tendo amplo acesso aos recursos disponibilizados (AR8); (f) uma pessoa 

que acessa, quando quer, o computador conectado à internet rápida (AR9. 

 

Como podemos observar, os termos que predominam nessas respostas são: 

acesso, saber usar - o que significa competência técnica, e posse pessoal do 

instrumental. Portanto, essas visões se circunscrevem aos dois níveis iniciais da inclusão 

digital: acesso e domínio da tecnologia. 

No segundo grupo de respondentes situamos os docentes que visualizam a 

inclusão digital para além de acesso e domínio tecnológico.  

São eles AR3, que registrou: – são os alunos que utilizam largamente os 

dispositivos para tomar e circular as informações institucionais e acadêmicas, nos 

portais eletrônicos e redes sociais; e AR10, que esclareceu: - na contemporaneidade 

todos nós somos incluídos nesse mundo digital, de alguma forma.  Prestar atenção, 

saber da existência, é uma forma de inclusão. [...] Podemos pensar em termos de níveis, 

tem aqueles que têm acesso em casa, na lan-house, na universidade, outros que podem 

ter mais de uma forma de acesso.  
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 Podemos inferir que o conceito de AR3 vai na direção da inclusão digital que 

situa o sujeito como um produtor de informações, fazendo-as circularem na rede. Já em 

AR10 fica visível a percepção de que a inclusão tem níveis. Ambas se aproximam de 

um conceito mais complexo de inclusão digital, conforme vimos em nossa revisão da 

literatura. 

O último agrupamento (conjunto unitário) é sustentado por AR5 que escreveu:  

- trata-se de um aluno que começou a explorar as virtualidades infinitas deste 

instrumento. É, sobretudo, um aluno que é incluído, desde o início, num uso crítico 

destas tecnologias. Isto só é possível se o uso for produtivo e não meramente 

“consumidor”. A perspectiva, a meu ver, deve ser a formação de pessoas capazes de se 

apoderar do instrumento para aumentar suas capacidades de autoria ou, para usar 

uma palavra atual, para seu empoderamento. Cada avanço é importante e multiplica as 

possibilidades da informática servir à democratização.  

Observamos a riqueza deste conceito que inclui as seguintes questões: (a) 

virtualidades infinitas – o respondente, neste ponto, está a destacar a potencialidade das 

tecnologias digitais e seus avanços contínuos; (b) uso crítico das tecnologias – constitui 

aspecto fundamental e que irá garantir ao aluno autonomia de pensamento e a 

capacidade de compreender os aspectos negativos que perpassam este artefato cultural – 

não se trata de uma tecnofobia (resistência acrítica à tecnologia) nem de uma tecnofilia 

(adesão incondicional); (c) transformação do usuário da tecnologia em mero 

„consumidor – nesta parte, entendemos que o respondente se concentra na problemática 

da seleção das informações coletadas na rede, considerando que muitas delas incutem 

no sujeito a necessidade extrema de consumo; (d) apropriação da tecnologia para fins de 

autoria – admitimos que o respondente visualiza a tecnologia como possibilidade para o 

desenvolvimento pessoal, no qual  se destaca a capacidade de produzir conhecimento 

original, revelado em processos de autoria; (e) a informática a serviço da 

democratização – por último, AR5 destaca a relevância desta tecnologia para promover 

a igualdade de oportunidades nos mais variados campos. 

Considerando esses três grupos, percebemos que a grande maioria dos sujeitos 

(6– 60%) vê a tecnologia como recurso que se basta pelo seu uso competente. Já dois 

(20%) respondentes avançam na definição, incluindo três aspectos fundamentais na 

inclusão digital, a saber: produção de informações; circulação do produzido e níveis que 

marcam o continuum da inclusão. Por último, um percentual pouco significativo (1-

10%), foi capaz de oferecer uma visão complexa da questão da inclusão digital, 



85 

 

conforme abordado anteriormente. Essa concentração de respondentes na perspectiva 

instrumental da tecnologia deve ser vista com cautela, pois esses professores atuam em 

disciplinas que não se ocupam da inserção das tecnologias no ensino-aprendizagem. 

A pergunta subsequente, de número 5, indagou aos professores: que mudanças 

podem ser implementadas no Curso de Pedagogia com vistas a garantir a inclusão 

digital do futuro pedagogo?  

Novamente, AR2 não respondeu. Cinco respostas puderam ser agrupadas sem 

uma relação direta com o respondente, pois a nossa intenção foi separar as sugestões em 

blocos. Assim, visualizamos um primeiro bloco de sugestões, atrelado às condições de 

ensino que o aluno vivencia antes de sua entrada na universidade, no qual se inseriram: - 

melhoria do ensino básico para que tenhamos melhores alunos na Pedagogia; melhoria 

do processo seletivo de acesso e permanência no curso de Pedagogia. Em seguida, 

integramos as sugestões vinculadas à gestão da universidade - implementar programas 

de Desenvolvimento Humano; mudar de valores e atitudes; buscar inovações para os 

cursos; ampliar o acesso a terminais de computadores; criar salas de informática, de 

modo que o professor possa trabalhar junto com seus alunos em projetos educacionais. 

Por último, congregamos as mudanças que dizem respeito á formação de professores: - 

promover cursos de capacitação para docentes, inclusive em ferramentas digitais, ou 

seja, cursos específicos em informática e telemática; discutir mais aprofundadamente 

questões relacionadas à mudança nas lógicas necessárias e não só a utilização da 

tecnologia como “ferramenta”, pois é muito mais que isso, revelando outras formas de 

ser, estar, pensar o mundo e produzir conhecimento. Cabe dizer que neste primeiro 

bloco estão as sugestões dos seguintes professores: AR1, AR3, AR4, AR7; AR9. 

Dois respondentes não conseguiram identificar as mudanças que se faziam 

necessárias com vistas à inclusão digital do futuro pedagogo. AR6 explicitou o seguinte:  

- não vejo necessidade de mudanças no curso no sentido de garantir, já que a inclusão 

digital, em minha percepção, é uma realidade; nas instituições podemos passar a usar 

as facilidades internáuticas em benefício de uma ampliação das possibilidades de 

trabalho, saindo da relação „cuspe/giz‟ ainda presente na maior parte dos cursos de 

graduação (e às vezes até de pós).  

 

Portanto, para este respondente os alunos já chegam incluídos digitalmente. 

 

Na mesma linha de raciocínio se situa AR10, que registrou:  

 

- tenho a impressão que a inclusão está sendo feita, sendo a possibilidade de cursar 

20% a distância mecanismo bastante interessante para isto [...] a inclusão digital do 
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pedagogo não passa pelo Curso de Pedagogia. Tudo que pode ser feito no curso estará 

atrasado frente o dinamismo da sociedade. O aluno já chega ao curso de Pedagogia, 

incluído. Sinceramente, não sei o que precisa mudar no Curso de Pedagogia para 

garantir a inclusão social. Essa já está sendo patrocinada pela cultura contemporânea 

e pela lógica do mercado. 

 

Podemos integrar as respostas de AR6 e AR10 em um grupo no qual sobressai a 

visão „pronta e acabada‟ de inclusão digital. 

Mais uma vez, encontramos na resposta de AR5 considerações interessantes 

sobre a questão da inclusão digital. Sua fala ressalta a necessidade de uma formação 

para o uso mais amplo, rico e crítico possível [...] A questão não é, em primeiro lugar, 

aprender a “usar programas” e sim aprender a produzir, a intervir, a comunicar-se 

com o uso de programas, o que significa que estes serão aprendidos pelo uso, somente 

pelo uso em situação real de produção e comunicação. Este professor corrobora idéias 

que apresentou anteriormente. 

 

Para AR8, há necessidade de implementar disciplinas obrigatórias e eletivas que 

problematizem o uso das TIC na educação. Esta perspectiva é bastante interessante e 

será discutida de forma mais aprofundada nas conclusões da pesquisa.  

Sintetizando as respostas obtidas no âmbito da pergunta cinco, verificamos que: 

50% dos respondentes apresentaram sugestões para a ampliação e consolidação dos 

processos de inclusão digital; 20% não ofereceram propostas, tendo em vista que 

percebem a inclusão digital como uma realidade já posta; 10% destacaram a 

complexidade da inclusão digital, apostando em uma formação ampla, rica e crítica; 

10% defenderam a presença, no currículo de Pedagogia, de disciplinas que tenham 

como foco a problematização das TIC no ensino-aprendizagem. Relembramos que os 

10% restantes referem-se à AR2 que optou por não apresentar sugestões. 

 

A finalização da entrevista com os docentes da instituição A se deu com as 

respostas que se seguem, emitidas para a pergunta (6): que outros comentários gostaria 

de apresentar sobre a problemática da inserção dos licenciandos do Curso de Pedagogia 

na cultura digital? 

De forma recorrente, AR2 não registrou comentários complementares. Uma 

posição bastante diferenciada foi a de AR1, ao considerar que: a inclusão digital não é 

responsabilidade do curso de Pedagogia; é compromisso da sociedade. Nesse sentido, 
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o curso de Pedagogia não deve se preocupar com a questão da inclusão digital; é a 

sociedade que deve trabalhar para incluir as pessoas na cultura digital. 

 

 Esta posição pode ser questionada, pois se a escola tem por objetivo alfabetizar 

o aluno e cuidar do seu letramento pós-alfabetização, cabe a ela também favorecer a 

aprendizagem de uma outra linguagem, que é a digital. A sociedade educa e instrui por 

meio de uma das suas principais instituições que é a escola, entendida aqui para além do 

ensino básico, ou seja, incluindo a educação superior.  

Cabe aqui contrapor a percepção de AR1 à de AR5, que registrou: acho que por 

enquanto é só isso! Para formar futuros professores (licenciandos) que sejam capazes 

de promover uma verdadeira inclusão digital dos seus futuros alunos é fundamental 

que possam ter vivenciado este processo pessoalmente na faculdade. 

 

Já AR3 estabeleceu uma diferença entre os alunos dos cursos de Pedagogia: 

minha universidade tem curso de Pedagogia nas modalidades EAD e presencial. Na 

primeira, forçosamente, o aluno é mais, “conectado”. Na segunda, tal comportamento 

é menos utilizado, apesar de ter crescido a sua inserção no curso. Inferimos que nesta 

fala aparece uma dicotomia entre as duas modalidades da Pedagogia: na que é ofertada 

por meio da EAD os alunos se apresentam como incluídos e na presencial não há 

inclusão digital, mas há engajamento no curso. 

Para AR4: 

 

- é fundamental a inserção da Pedagogia no mundo atual, globalizado, industrializado, 

inovador, sustentável e, preferencialmente, com uma postura crítica, reflexiva e 

inovadora, baseada sempre no conhecimento científico. É tempo de se validar as 

melhores práticas da Pedagogia. A aculturação digital do pedagogo seria uma 

decorrência dessas mudanças de valores e de atitudes.  

 

Esta posição denota que seu autor ainda vê o curso de Pedagogia desconectado 

da cultura contemporânea, hoje atravessada pelas tecnologias digitais. 

 

Já AR6 revelou:  

 

-não acho que seja uma problemática (a inclusão digital dos alunos), pois eles têm 

celular com rede, se comunicam o tempo todo, nós professores é que não sabemos 

aproveitar esse imenso potencial e muitas vezes nos preocupamos em impedir esse 

comportamento, nos mesmos moldes que fazíamos ( e ainda fazemos) com as conversas 

verbais entre os alunos. 
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Observamos nas falas de AR4 e AR6 um descompasso entre a Pedagogia que se 

encontra apartada da cultura digital e o aluno que já é um „incluído digital‟. Nas 

considerações de AR6 há uma autocrítica em relação a posturas docentes de resistência 

às TIC. Não é corriqueira esta autocrítica. 

As visões de AR4 e AR6 podem ser contrapostas à posição de AR7 que sinaliza: 

- eu acho que uma das questões mais básicas, por exemplo, para aqueles que estão 

entrando e não têm acesso para ensinar logo no início do curso, eu acho que as nossas 

disciplinas elas não fazem muito como, eu acho que isso ajudaria, e até mesmo com os 

professores utilizar melhor as tecnologias.  

 

Embora as idéias de AR7 estejam difusas, nelas existe a percepção de que: há 

alunos que ainda chegam à Pedagogia sem as competências necessárias ao uso das 

tecnologias digitais e que para minorar esta problemática seria importante a 

contribuição de disciplinas que fomentassem os conhecimentos tecnológicos dos 

alunos. A percepção de AR7 é complementada pela fala de AR8, que nos diz:  

 

- falta informação substancial para os licenciandos sobre como a tecnologia pode ser 

uma ferramenta de auxílio para o processo ensino-aprendizagem. É preciso conhecer a 

tecnologia, saber sobre seu funcionamento e modo de operação para que o futuro 

professor possa adequar estas ferramentas aos diferentes contextos e realidades 

educacionais.  

 

O último comentário é de AR10 que vê dificuldades em relação à inclusão 

digital, tanto para o professor como para o aluno frente à informática que é uma ciência 

ainda muito instável, tendo muitas variáveis incontroláveis, o que torna até o 

aprendizado ainda mais instável.  

 

Como podemos observar os comentários foram bastante diversificados. De 

forma sintética se traduzem nas seguintes percepções: (a) a inclusão digital não é da 

responsabilidade do Curso de Pedagogia; (b) o licenciado em Pedagogia, digitalmente 

incluído, deve vivenciar este processo durante seu curso; (c) a inclusão digital do 

licenciando de Pedagogia na modalidade de EAD é mais consistente do que daquele que 

frequenta o mesmo curso na modalidade presencial; (d) o curso de Pedagogia ainda se 

encontra desconectado da cultura digital; (e) os professores ainda não sabem aproveitar 
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o potencial das tecnologias e a sabedoria dos alunos em relação ao uso dos artefatos 

culturais como os dispositivos móveis; (f) há necessidade de disciplinas que fomentem 

os conhecimentos tecnológicos; (g) os alunos do curso de Pedagogia, de um modo geral, 

são muito ocupados e têm dificuldade de se inserir em atividades complementares 

voltadas para a inclusão digital; (h) a contínua inovação no campo da Informática 

dificulta a atualização de docentes e professores em relação a apropriação das 

possibilidade que as tecnologias oferecem ao ensino-aprendizagem.  

 

. A inclusão digital na instituição A em disciplinas relacionadas diretamente com 

tecnologias digitais 

 

 Como informamos anteriormente, apenas dois professores nesta categoria 

responderam às nossas indagações. Este número limitado de docentes tem a ver com o 

fato de que são poucas as disciplinas obrigatórias oferecidas nas estruturas curriculares 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia. No caso desta instituição, os docentes 

respondentes foram indicados pelas siglas AR11 e AR12. 

 Logo de início indagamos: quais são as tecnologias digitais que seus alunos têm 

acesso?  

AR11 nos respondeu que no plano pessoal, com raríssimas exceções, os alunos 

se sentem absolutamente à vontade nos computadores da universidade. 

Complementarmente, acrescentou que na universidade há um considerável número de 

desktops nas salas de aula e nos laboratórios; estes são utilizados pelos alunos nas 

mais diversas situações. Notebooks são mais escassos, em geral pertencem aos grupos 

de pesquisa. Tablets idem. 

 

Já AR12, docente há 5 anos da instituição, apresentou uma longa resposta, da 

qual retiramos as partes não pertinentes à indagação feita. Disse ela: 

- a gente observa que a riqueza, a diversidade e a inovação teórico-prático acontecem, 

muitas vezes, por conta das disciplinas eletivas. Esta instituição tem uma fartura de  

disciplinas eletivas, quase todas relacionadas às pesquisa pessoais dos professores. Eu 

trabalhei no curso presencial de informática, cultura digital, e há três semestres 

trabalho com Didática que é a área original da minha formação, tendo como foco os 

processos de ensino-aprendizagem, as questões de planejamento dos projetos 

interdisciplinares e as tecnologias digitais são trazidas como elementos estruturantes 

dessa prática [...] meus alunos são pessoas entre 18 e 25 anos, pois atuo no curso 

matutino; eles já estão inseridos na cultura digital: editam vídeos, usam muito a 

tecnologia Windows (que é praticamente hegemônica, inclusive nos lares, mesmo de 
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forma pirata). Eles filmam festas familiares com suas câmeras ou celulares. Além disso,  

estão nas redes sociais (orkut, facebook ).  [...] O computador e a internet fazem parte 

do cotidiano deles e muitos possuem iped. Eles não vão muito ao cinema, a grande 

maioria não conhece a cidade onde mora (desconhecem o Jardim Botânico, o Centro 

Cultural Banco do Brasil – CCBB) embora todos tenham algum dispositivo móvel de 

música. Também gostam de assistir cinema em casa pelo computador.  

 

 Por meio destas respostas, podemos inferir que os alunos possuem intimidade 

com o computador e a internet, ou seja, estão inseridos na cultura digital, uma vez que 

todos possuem algum dispositivo móvel (minimamente o celular). Muitos deles podem 

desconhecer locais culturais públicos relevantes, mas participam da cultura popular com 

apoio de seus instrumentos digitais, o que lhes permite „ir ao cinema onde estiverem‟ e 

„escutar músicas variadas‟. 

 

 Sobre o acesso às tecnologias, AR11 esclareceu: em várias salas de aula há um 

PC. Trabalho em uma sala com mais de 20 deles e os alunos assumem sempre que não 

é o datashow o centro da cena.  

 

 Já AR12 registrou o seguinte: 

 

- temos tecnologias de projeção, computador para projetar e dois laboratórios. Uma 

boa parte das salas foi equipada a partir de projetos de pesquisa; nós acabamos 

equipando. Hoje, temos um laboratório de informática usado por professores variados, 

inclusive os que não são da área das tecnologias; temos as salas multimídia. Nosso 

maior problema é a internet; existem muitas redes sem fio, mas específicas para os 

projetos. As redes precisam estar abertas, pois só temos dois laboratórios de 

informática com internet para os alunos. Os alunos já vão para a sala de aula com seus 

dispositivos móveis; muitos têm tablets, notes, pegando sinais de rede sem fio.  

 

 Sobre o acesso às tecnologias, percebemos, segundo as falas de AR11 e AR12, 

que além da posse de determinados instrumentos digitais (tablets, notes, celulares) 

favorecedores da busca de informação e do estabelecimento de relações sociais, os 

alunos encontram na instituição condições tecnológicas razoáveis. Tais condições se 

materializam com a presença de PC e Data Show em salas de aula, com os dois 

laboratórios de informática, as salas multimídia e, ainda, com a biblioteca que permite o 

acesso à internet (rede wifi). Assim, podemos supor que os alunos deste curso, nesta 

instituição, possuem acesso pessoal e institucional. 

 



91 

 

  A pergunta subseqüente ficou dividida em 5 partes. Na primeira indagamos: - 

quando seus alunos iniciam a sua disciplina, eles já sabem: (a) navegar na internet, 

acessando bases de dados (minimamente o Google ou similar e redes sociais)?  

AR11 esclareceu que: ainda não encontrei alunos com dificuldades neste 

sentido, seja pedindo ajuda aos colegas, seja parecendo hesitantes diante dos PCs. 

AR12, seguindo a mesma linha de raciocínio, informou que os alunos:  sabem navegar, 

usar o google, e nas primeiras aulas a gente faz uma aula sobre como usar o google 

avançado, filtro de informação, buscar conteúdo de imagem de vídeo, sites de busca, 

You Tube,  quase todos já usam sites de busca. 

 

Na segunda parte desta pergunta (b), indagamos se sabiam procurar informações 

específicas, o que levou os docentes a responderem: AR11 - demonstram facilidade 

para fazê-lo, mesmo que seja especialmente a partir do Google; e AR12 - apresento 

para eles o Cielo, site da ANPED, muitos não tem o lattes, ensino como se faz. 

As demais partes desta pergunta, a saber: (c) sabem depurar as informações 

encontradas?  (d) sabem usar as informações depuradas nas tarefas escolares (produzem 

textos)? e (e) sabem usar com coerência (consistência) a informação (produzir textos 

com  autoria / não pirateados), foram respondidas em bloco pelos docentes. Assim, 

obtivemos as seguintes explicações: 

AR11 - a única diferença em relação à consulta a outras fontes é a facilidade de 

“copiar e colar”. Então o próprio programa usado na busca das informações pode 

funcionar como inibidor da “tentação” de seguir a lei do menor esforço. No mais, os 

movimentos de estabelecer relações e produzir textos coerentes e consistentes não 

dependem tão diretamente da fonte de pesquisa, mas da bagagem anterior dos alunos. 

 

AR12 - eles aprendem a buscar informações e postar na web 2, pois no Moodle não se 

consegue fazer muito download para, depois quando o curso acabar, acessarem suas 

aulas, uma vez que, não vão conseguir acessar mais o Moodle. Eles começam a usar 

isso quando fazem roteiros de filmes, texto do Comenius, da Didática Magna, começam 

a usar e a produzir, uma vez que, as tecnologias estão inseridas na Didática. Eu 

trabalho com textos clássicos, contemporâneos, trabalho oficina de resenha, ensino a 

fazer uma resenha, a contar para o outro uma leitura realizada. A questão da autoria 

dos próprios textos é muito colocada na minha disciplina, mas, no geral, a gente 

percebe que é muito limitada ainda.  

 

 Podemos, então, segundo essas respondentes, afirmar que os alunos já iniciam o 

curso sabendo navegar; não encontram dificuldade nesta parte. AR11 admite que a 

produção criativa (autoria) está muito ligada à bagagem que o aluno possui; AR12 
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considera que a autoria é muito limitada; mas, por meio das atividades que desenvolve, 

potencializa as possibilidades nesta direção. 

 

  A pergunta seguinte indagava: de acordo com o que respondeu na questão 

anterior, você classificaria seus alunos como incluídos ou excluídos digitais? Por quê?  

AR11 classificou os alunos como: “incluídos”, significando que têm acesso a 

diferentes suportes e às informações que neles circulam. Por exemplo, em uma 

proposta de postar uma atividade no You Tube, 8 entre 10 alunos já dispunham da 

respectiva senha. 

AR12 também os classificou como „incluídos digitais‟, justificando da seguinte 

forma: 

- eu classificaria os meus alunos como incluídos, em processo cada vez mais de 

transição. O conceito que tenho de inclusão digital é aquele em que o sujeito tem 

acesso e faz uso autoral e cidadão das tecnologias digitais. Não basta ter acesso, tem 

que produzir conteúdo, e produzir conteúdo que tenha significado para sua vida 

prática, profissional e sua vida cidadã. Creio que eles não são excluídos digitais, e 

fazem alguns usos, pois, incluído é sempre incluído em função, em relação a quem?  e, 

incluído em função a quê? Os meus alunos estão num processo de transição, assim 

como a gente aprende ao longo da vida, a inclusão digital também é algo que a gente 

aprende ao longo da vida, até porque o digital se transforma o tempo todo. Enquanto a 

gente está conversando aqui, no ciberespaço uma série de tecnologias, uma interface 

nova está surgindo, e as pessoas começam a se apropriar delas e com elas surgem 

processos e mediações, e cada vez que, essa dinâmica evolutiva acontece, a gente tende 

a não estar por dentro de tudo que está acontecendo. Nessa polaridade, eu considero os 

meus alunos como incluídos digitais. Eles escrevem, acessam dados, e com as práticas 

acadêmicas eles vão se aprimorando descobrindo mais coisas. O aluno do curso EAD, 

foi na ouvidoria online e fez muitas críticas ao ensino online, e algumas pessoas 

ficaram aborrecidas, e eu falei: ele fez uso cidadão das TIC, usou para se comunicar, 

fez denuncia, pediu providências em muitas questões. Os alunos vão se apropriando 

aos poucos dessas tecnologias. 

 

 Embora ambas as professoras entendam que seus alunos são „incluídos digitais‟, 

algumas diferenças marcam a visão de uma e de outra em relação a este conceito. AR11 

identifica inclusão digital com acesso a diferentes suportes e às informações que neles 

circulam.  AR12 os classifica como incluídos em processo de transição. Para ela 

inclusão digital significa: acesso com produção autoral e cidadania (uso das tecnologias 

digitais para fins éticos, democráticos, etc). 

 

  A pergunta subsequente foi: para que um sujeito seja considerado incluído 

digital, ele tem necessariamente de fazer circular na rede suas produções textuais (aí se 
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incluindo os textos acadêmicos). Que atividades de ensino–aprendizagem desenvolve 

para promover a inclusão digital de seus alunos?  Recebemos as seguintes respostas: 

AR11 - ainda que eu não trabalhe, por opção teórico-ideológica, com as noções de 

inclusão/exclusão, tento aqui responder usando os critérios enunciados. Também não 

utilizo alternativas de ensino online, mas usamos a rede para complementar os nossos 

encontros presenciais, para trocar sugestões de leitura etc. 
 

AR12 - a gente desenvolve com eles um trabalho de acessar a cidade como sala de 

aula. Recentemente fomos ao BB ao Oi Futuro, fazendo estudos de meio, sempre 

utilizando os dispositivos móveis, câmeras fotográficas, celulares, câmeras, tablets, 

smathfone. Fizemos uma apresentação da cobertura desses espaços, com fotos. 

 

 

 Observamos que AR11 não dá centralidade às atividades online, embora use a 

rede apara complementar as atividades da sala de aula. Já AR12 relacionou os seguintes 

tipos de atividades: escrita online, uso de filmes e fotografias digitais, visitais 

presenciais associadas à divulgação online dos dados coletados; contextualização dos 

conteúdos de aprendizagem;  aprimoramento do uso das tecnologias na própria prática. 

 

Ao serem indagados sobre as dificuldades encontradas para promover a inclusão 

digital de seus alunos, ofereceram as seguintes respostas: 

AR11: as iniciativas neste sentido podem ser postas como não valorizar o acesso 

propriamente dito, mas os diferentes modos de acesso, nas suas relações com ensinar-

aprender. Em outras palavras, não valorizando apenas as possibilidades de acesso, que 

podem manter os sujeitos na condição de usuários, mas os modos pelos quais as 

informações coletadas podem ser relacionadas na produção de conhecimentos. 

 

AR12 - o acesso ao digital em rede.  Os alunos, de certa forma, têm computador em 

casa, nem todos tem acesso à banda larga que é muito cara. Na instituição, os alunos 

têm a cada dois andares, um laboratório de informática com internet, que eles chamam 

de aquário; é só para eles, mas no campus, os alunos conseguem usar o computador e 

a internet, eles conseguem descobrir onde tem rede aberta. Na biblioteca, tem acesso a 

internet, é um lugar que ele acessam.  

 

 Assim, em termos das dificuldades, podemos perceber duas linhas de raciocínio: 

AR11 entende que há uma dificuldade básica que é a valorização do acesso, colocando 

o aluno apenas na „condição de usuário‟. É preciso ir muito além,  destacando os modos 

pelos quais as informações coletadas podem ser relacionadas à produção de 

conhecimentos. Já AR12 considera que a maior dificuldade é o acesso ao digital em 

rede, tanto em casa (muitas vezes pela inexistência de uma banda larga) e na instituição, 

na medida em que a rede wifi só existe em alguns pontos do campus. 
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Na continuidade, indagamos: que possibilidades encontra em sua disciplina, 

considerando também o contexto onde ela se desenvolve (o contexto da universidade / 

do Curso de Pedagogia), para promover a inclusão digital de seus alunos?  

AR11 - trabalho atualmente com Pesquisa e Prática Pedagógica, tematizando as 

relações entre os professores e as tecnologias. Daí não apenas a proximidade, mas a 

inserção das questões levantadas em todo o processo de trabalho.    
 

AR12 - o que a gente faz: usa interface online como repositório de conteúdo; investe na 

produção de conteúdo, textos de filmes, textos da internet; estimula que os alunos na 

disciplina conversem comigo nas redes sociais, no facebook, investindo na autoria. 

 

Pelas respostas, observamos que AR11 percebe uma proximidade muito grande 

entre o escopo de sua disciplina e as questões que envolvem formação de professores / 

docência e as tecnologias, conferindo uma ênfase à dimensão crítica. AR12 procura um 

caminho centrado na prática, voltado para a produção de conteúdos, textos de filmes 

para a internet, diálogos nas redes sociais, e construção da autoria.   

 

A pergunta: que mudanças podem ser implementadas no Curso de Pedagogia 

com vistas a garantir a inclusão digital do futuro pedagogo – foi respondida da seguinte 

forma:  

AR11 - manter o foco nas práticas desenvolvidas socialmente e nas políticas atuais de 

centramento das tecnologias digitais, em perspectiva crítica, de modo a evitar que as 

questões sejam reduzidas a propostas de substituição tecnológica: professor reduzido a 

cumpridor de tarefas predefinidas por cima e por fora das situações concretas de 

ensino. 

 

AR12 - é preciso ter mais encontros entre professores e as áreas para trazer isso como 

intencionalidade. Com os colegas de linha de departamento de pesquisa, o que há são 

iniciativas particulares, mas deveria ter essa discussão no Projeto Político Pedagógico, 

e o que está nas diretrizes curriculares. Eu nunca fui  a uma reunião para discutir essa 

questão; a Faculdade de Educação é responsável pelas disciplinas pedagógicas de 

todas as licenciaturas; nossa área de Didática se reúne todos os semestres. 

 

 Assim, as sugestões das duas professoras são: (a) dar centralidade às práticas 

pedagógicas e políticas voltadas para as tecnologias, assumindo sempre uma perspectiva 

crítica, para que se evite transformar o professor em um mero cumpridor de tarefas, 

desconectado da realidade do ensino-aprendizagem (AR11); e (b) envolvimento dos 

professores em encontros que levem a uma reflexão sobre o imbricamento das 

tecnologias com o Projeto Político Pedagógico da instituição e as Diretrizes 

Curriculares do curso (AR12). 
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   A pergunta 8 se projetou para a instituição: como esta tem se preparado para 

favorecer a inclusão digital dos licenciandos? Que sugestões ofereceria à sua instituição, 

no sentido de favorecer efetivamente a inclusão digital do licenciando em Pedagogia?  

AR11 - aparelhar-se para permitir diferentes modos de acesso e promover discussões 

para que as tecnologias agreguem valor às práticas desenvolvidas na formação. Para 

que signifiquem ganhos qualitativos. 

 

AR12 - não sei responder como instituição. São os professores com seus projetos que 

estão equipando a universidade. Na instituição, foi feito um estudo sobre o espaço, 

quem ocupava mais ou menos, inclusive sala de professores. Eles conseguiram fazer 

uma reengenharia no espaço. Eles fizeram parceria com os professores da pós-

graduação para buscar, nas agências de fomento, projetos para poder melhorar as 

condições dos equipamentos na instituição. 

 

 No que tange às sugestões para a instituição potencializar a inclusão digital de 

seus licenciandos, encontramos, então: (a) necessidade de oferecer diferentes formas de 

acesso, com disponibilidade das tecnologias adequadas (computadores, rede wifi, banda 

larga, etc); (b) promover discussões sobre as tecnologias na educação, de modo que haja 

um repensar das práticas com vistas a qualificá-las (AR11); (c) realizar projetos 

institucionais com vistas à obtenção de verbas para a instalação de espaços adequados 

ao uso criativo das tecnologias (AR12). 

 

 Por último, foi indagado: que outros comentários gostaria de apresentar sobre a 

inclusão digital de alunos do Curso de Pedagogia? 

AR11 - a perspectiva crítica aqui defendida visa a evitar a hipertrofia da dimensão 

técnica, como se esta não implicasse postura política; como se fosse real o centramento 

das tecnologias fetichizadas, sem encarar o seu lugar na triangulação: diretrizes 

curriculares baseadas em competências, avaliações unificadas centradas nos produtos 

e utilização intensiva das TIC. É importante desconstruir falácias como no exemplo 

destacado na esfera social: os aposentados têm sido levados a retirar seus parcos 

proventos através de cartão magnético, já que, por serem parcos, não justificam, do 

ponto de vista econômico, a emissão de talões de cheque. A operação de retirada é, 

muitas vezes, auxiliada por estagiários localizados na agência bancária e, mesmo 

assim, a posse do cartão tende a ser representada como evidência de inclusão.    

 

AR12 - que os grupos de pesquisa abram as suas redes, que coloquem senha e login 

nos seus computadores, a gente amplia uma nuvem informacional; que os 

departamentos se reúnam mais para discutir as questões pedagógicas, pois são muito 

poucas, limitadas; investir mais nos Projetos Políticos. Os alunos já estão incluídos, 

mas precisam falar da inclusão dos professores, quem forma o formador. A formação 

dos professores é fundamental; há uma certa resistência, à vezes as pessoas não sabem 

mais e não buscam aprender. Eu tenho percebido que professores que não tinham 

muita destreza já avançaram: usam e-mail, compartilham informações, links com os 
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alunos. Os alunos criam blogs, links, os professores do ensino superior podem aprender 

com os alunos, devem aprender com os alunos. Os fenômenos da cibercultura 

aparecem com eles; as pessoas fazem e compartilham em redes, músicas, fotografias 

em movimentos, aplicativos de edição de imagem; os professores precisam estar mais 

atentos e abertos, conhecerem esses aplicativos, eles conhecem muito e nos dão como 

sugestão. 

 

 Como arremate às propostas dessas professoras, encontramos: (a) ter uma 

postura política em relação às tecnologias, de modo que estas não se transformem em 

„feitiche‟; (b) compreender o lugar dessas tecnologias na triangulação de elementos: 

diretrizes curriculares baseadas em competências X avaliações unificadas, por exemplo: 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) X utilização intensiva das 

tecnologias (AR11); (c) integração dos departamentos para discutir a problemática das 

tecnologias na educação; (d) formação dos professores, que não pode desconsiderar a 

presença das tecnologias digitais no cotidiano da escola; (e) investimento nos projetos 

políticos pedagógicos, considerando questões que envolvem a escola e a cultura digital; 

(f) ampliação da „nuvem informacional acadêmica‟, ou seja, promover a socialização do 

conhecimento educacional sobre as TIC (AR12). 

 Verificamos, então, que essas duas professoras, por estarem diretamente 

envolvidas com a relação „educação-pesquisa-tecnologias‟ ofereceram subsídios 

relevantes perpassados por duas dimensões, a saber; crítica e prático-reflexiva. 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS NA INSTITUIÇÃO B 

 

 Nesta universidade conseguimos entrevistar ao todo nove docentes, sendo seis 

de disciplinas que não se relacionam diretamente com as tecnologias digitais; um de 

disciplina que têm por objetivo básico levar o aluno a uma relação pedagógica com as 

TIC e mais um na condição de coordenador do curso. Esses docentes serão, doravante, 

designados pela sigla alfa-numérica BR, onde B marca a identidade da instituição e R 

equivale a respondente; o algarismo que se segue a esta sigla indica o número do 

respondente no conjunto do seu grupo. Assim, os seis docentes vinculado às disciplinas 

não relacionadas às TIC receberam a identificação que vai de BR1 a BR6; já os 

professores da disciplina vinculada às TIC são identificados como BR7, BR8, e o 

coordenador como BR9. 
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 Iniciamos a apresentação dos resultados com uma breve caracterização desses 

docentes para, a seguir, explicitar como cada subgrupo concretiza a inclusão digital de 

seus alunos. 

 

. Caracterização básica dos docentes da instituição B 

 Dos 9 docentes entrevistados, 3 eram do sexo masculino e 6 do feminino; 

portanto, manteve-se a predominância das mulheres. Todos eles tinham mais de 40 

anos, ficando assim distribuídos: (a) 6 na faixa dos 41- 50 anos; e (b) 3 na faixa dos 50 

anos ou mais, o que situa o grupo na condição de „pessoas maduras‟. 

 Em termos de titulação em nível de graduação, encontramos: 3 licenciados em 

Pedagogia; 2 em Letras; 1 em Matemática; 2 em Biologia; e 1 em Educação Física. Um 

docente não informou a área de sua graduação. Dos 9 respondentes, encontramos  7 com 

cursos de especialização, nas seguintes áreas: Alfabetização em classes populares; 

Docência em Ensino Superior; Educação a Distância; Estimulação Essencial ao 

Desenvolvimento; Fisiologia do Exercício; Informática Educativa; Linguística 

Aplicada;  Matemática;  Multiculturalismo e Educação; Orientação Supervisão e 

Administração Educacional; Português como Língua Estrangeira; Psicopedagogia;  

 Todos possuíam o curso de Mestrado, desenvolvido nas seguintes áreas: 

Educação (6); Linguística Aplicada (1); Fisiologia do Exercício (1); Ciência da 

Computação (1); Educação Especial (1).  Quanto ao Doutorado, encontramos todos com 

este título, sendo que um deles possuía dois cursos neste nível. As áreas abrangidas 

foram as seguintes: Educação – 6; Educação Matemática – 1; Ciência da Computação - 

1;  não informou a titulação – 1. Em termos de pós-doutorado, visualizamos 4 docentes 

com esta titulação, sendo 3 na área da Educação e um com estudos em Psicologia e 

Educação Especial. 

 Em relação ao tempo de magistério no curso de Pedagogia, os docentes assim se 

distribuíam: 10 anos -1; 12 anos – 2;  13 anos – 1; 14 anos -1; 15 anos – 2; 16 anos -1; 

20 anos -1. Tratou-se, pois, de um grupo com vivência profissional neste curso, pois 

nenhum deles tinha menos de 10 anos de experiência. Cabe informar que todos também 

atuam em outras licenciaturas. 

Indagados sobre as disciplinas ministradas, os docentes indicaram um conjunto 

bastante amplo; no entanto, para fins do presente estudo, interessam-nos aquelas que 

promovem a relação da educação com as TIC, a saber: (a) Educação e Tecnologia; (b) 
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Educação e Novas Tecnologias; e (c) Informática na Educação, que é obrigatória; as 

demais são optativas. 

 

. A inclusão digital nas disciplinas da instituição B que não se relacionam 

diretamente com tecnologias digitais  

 

 A esses sujeitos (BR1 a BR6) também foram apresentadas as mesmas perguntas 

feitas aos professores das outras duas instituições. Conforme já visto, a primeira  

pergunta indagava como eles aliavam o desenvolvimento do conteúdo de sua disciplina 

ao uso das tecnologias digitais. Verificamos, logo de início, que BR2 não se valia dessas 

tecnologias, ao que registrou: minha formação não me levou a incorporar as 

tecnologias com vista à sua aplicação aos conteúdos das disciplinas que lecionava.  

Excluído este respondente, observamos que os outros 5 podiam ser divididos em dois 

sub-grupos: o que usava pouco, constituindo um conjunto unitário (BR4) e os que usam 

com frequência regular (BR1, BR3, BR5 e BR6) 

Da fala de BR4 retiramos as partes naõ aderentes à pergunta. Disse ela: 

 - sou uma estudiosa da Pedagogia, da formação de professores e da Didática, [...] a 

expectativa, a crença nesse curso é muito grande, o que se espera é que ele faça muita 

coisa e, nessa perspectiva, ele acaba não conseguindo fazer bem nem o que se propõe 

do ponto de vista da sua intencionalidade que é formar os professores da Educação 

Infantil e dos  primeiros anos do ensino Fundamental. [...] É claro que para ele fazer 

isso, ele precisa ter uma formação que lhe possibilite a inclusão digital, mas não é uma 

responsabilidade do curso de Pedagogia no meu entender. Ele precisa buscar isso 

através de várias frentes formativas [...] isso ele precisa buscar por outras vias. [...]. A 

inclusão digital acaba sendo uma linguagem que ele precisa dominar para poder 

atender às muitas demandas que estão postas por esse curso e por aí, essa é a minha 

posição, a qual é passível de discussão, de discordância, pois que nem todo mundo 

„fecha‟ comigo. No que se refere à pergunta propriamente dita, o que eu tenho feito 

enquanto formadora no sentido de desenvolver a minha disciplina, é favorecer a 

inclusão digital. Eu digo que eu faço muito pouco; poderia favorecer muito mais, mas 

os alunos daqui já são incluídos tecnologicamente [...], normalmente eu tenho vários 

alunos que usam e que me pergunta; professora a senhora. se incomoda se eu usar o 

note, net ou tablet. Eu digo „de maneira nenhuma‟, é um equipamento como é o seu 

caderno.  Isto significa que o uso desses instrumentos não é problemático para mim, eu 

ainda brinco com eles dizendo: se você vai entrar no Facebook, é uma opção sua; vai 

ver que a minha aula não está o suficientemente atrativa para você. [...] Então eu tenho 

uma relação muito tranqüila com isso e não me oponho de maneira nenhuma. No que 

se refere aos materiais que utilizo para aula, eu disponibilizo tudo através de um site de 

armazenamento; lá tenho todos os textos e os powerpoint, que são postados à medida 

que as aulas vão sendo desenvolvidas. Vou criando para cada aula; no que eu crio, dou 

o link e eles vão lá e pegam, tendo, também, a opção de tirar xerox. Alguns preferem a 
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xerox, por que não gostam de ler na tela e imprimir sai muito mais caro do que tirar 

xerox; então eu tenho que fazer as duas movimentações. 

 

No grupo dos que se valem das tecnologias digitais em suas aulas, encontramos 

as seguintes explicações:  

BR1 - levando em conta não serem disciplinas específicas da área tecnológica, faço um 

uso muito bom; o melhor que posso, pois a própria Universidade „embarreira‟ este uso, 

achando que o não presencial é sinônimo de ausência. Assim, só podemos usar 20% de 

nosso tempo em atividades virtuais, atendendo a determinações legais.  

 

BR3 - o uso das tecnologias dá-se por intermédio da constituição de grupos na internet, 

postagem de textos nestes grupos e comunicação em geral por intermédio deles. 

 

BR5 - busco trazer as tecnologias digitais como instrumento de facilitação da 

comunicação e aprendizado entre professor e aluno, conforme o conteúdo de algumas 

aulas. Não uso tecnologias digitais em todas as aulas e, no caso da disciplina lecionada 

no curso de Pedagogia (lembrando que ela envolve estudantes de Pedagogia e de 

vários outros cursos, não sendo exclusiva para os futuros pedagogos), emprego as 

tecnologias digitais em aproximadamente 35% das aulas do semestre.  

   

  BR6 - trabalho com linguagem e ensino da língua portuguesa, aquisição da língua 

escrita no momento da alfabetização. Nesta disciplina insiro e mostro o quanto é 

importante a gente conhecer esse „nativo criança‟; a gente está numa universidade 

pública, formando profissionais para a escola pública. [...] percebemos que as 

crianças, mesmo as de escolas públicas, estão incluídas digitalmente, porque‟ pegam‟ o 

celular da mãe, do pai, fazendo fotografias, torpedos nas lan-houses, se não tiverem 

computador em casa. [...] Qualquer criança hoje está numa vizinhança com o 

computador e isso faz parte das suas práticas sociais, logo, estão existindo socialmente 

numa conexão, nas suas práticas sociais. [...] Os nossos cursos estão „antenados‟ com 

os padrões curriculares nacionais. Na disciplina Didática do Estudo da Língua 

Portuguesa a gente fala da inclusão digital e, também, que as crianças estão 

produzindo linguagem, ou seja, estão se comunicando. [...] A língua se alterou, [...] as 

crianças estão escrevendo iconicamente, elas escrevem colocando aquelas carinhas.  

[...] Como assunto, as novas tecnologias estão presentes dessa maneira na minha 

disciplina. Como forma de me relacionar com os alunos eu também tenho, é impossível  

você não incorporar mais, eu fiz estudos sobre letramentos acadêmicos, as práticas em 

algumas universidades lá pelos anos 2000,  tem uma parte do meu livro também que 

mostra, como é que os alunos lêem, a questão das práticas, a pasta do professor., seu 

momento autoral, [...] pensando como aquele estudante universitário, como ele, se 

amparava instrumentalmente para poder estar lendo, estar estudando, hoje em dia os 

cursos são ministrados sem a bibliografia ser xerocada, os alunos estão prontos para 

gente enviar, a gente já manda todos os textos, tudo, a comunicação da semana feita 

por meio de roteiros enviados; eles mandam os trabalhos antes de apresentar o 

seminário, podem mandar pra gente ver; o professor devolve e aí ele faz uma 

apresentação oral, dúvidas que eles têm, a monitora também acompanha se os alunos 

faltam eles perguntam para ela, ela retoma o que foi dado na aula anterior. É muito 

possível hoje você fazer um curso e não ter impresso; e os alunos sendo nativos 

circulam muito facilmente nessa maneira de se apresentar, eu acho que isso é usar as 

novas tecnologias, a gente está fazendo eles entrarem numa perspectiva que é, está 
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posta aí para qualquer trabalhador. Como assunto, as novas tecnologias estão 

presentes dessa maneira na minha disciplina. 

 

 Diante dessas respostas, podemos inferir que estes professores possuem práticas  

diversificadas de inclusão digital. Dois deles (BR1 e BR5) não especificaram como 

realizam esta inclusão; apenas indicaram que trabalham na modalidade a distância (o 

que exige uso do computador e internet) na ordem de 20 e 35% da carga horária das 

suas disciplinas. Os demais admitem que potencializam a inclusão digital pelas 

seguintes vias: BR4 - não se importa que o aluno use tais tecnologias (notebook e 

tablets) em suas aulas; cria links com materiais de estudo para seus alunos. Este 

professor tem uma posição bem clara no sentido de que a inclusão digital é 

fundamental, mas ela não é da responsabilidade do curso de Pedagogia, o que exige do 

aluno buscá-la em outras frentes formativas. Reconhece que a inclusão digital é, hoje, 

uma linguagem que precisa ser dominada pelo aluno para que este possa atender às 

demandas da educação na sociedade contemporânea; BR3 – organiza grupos de estudo 

na internet, posta textos e fomenta a comunicação entre os participantes; por último 

BR6 – entende que concretiza a inclusão digital de seus alunos por meio do 

estabelecimento de relações entre o estudo da língua portuguesa, o nativo digital e as 

tecnologias de informação e comunicação. Este professor mantém o diálogo com seus 

alunos por meio da organização das tarefas semanais, regularmente postadas em 

ambiente virtual. Conta com apoio de aluno monitor para dinamizar as suas práticas 

pedagógicas. 

 

Na pergunta subseqüente, esses docentes exemplificaram como se valem das 

tecnologias digitais para desenvolver / organizar o conteúdo de sua disciplina. 

Novamente, BR2 confirmou sua posição refratária às tecnologias digitais. Os demais 

explicitaram suas práticas: 

BR1 - faço blogs, reponho aulas por chat e videoconferência, quando estou em 

Congresso ou atividade acadêmica não prevista e não encontro horário comum para 

reposição ao vivo, sempre dou aulas de reforço e de enriquecimento curricular para os 

alunos que querem por videoconferência, atendo sempre por email, facebook, redes 

sociais em geral.  

 

BR3 - o uso das tecnologias dá-se por intermédio da constituição de grupos na internet, 

postagem de textos para estes grupos e comunicação em geral por intermédio deles. 

 

BR4 - mantenho uma comunicação semanal com eles por meio de e-mail; então eu 

tenho um contato com todos os alunos que têm um grupo e por ali eu mando as 
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propostas das aulas. Todos os meus planos de aulas são disponibilizados, é que eu 

trabalho com Didática, não é? Eu digo para eles que a relação forma-conteúdo está 

presente em todas as etapas do curso, não só na forma como eu me relaciono com eles, 

mas nas ferramentas que disponibilizo, por que eles têm que aprender a planejar. [...] 

Semanalmente eu convido para as aulas, apresento as propostas, então se houve 

alguma situação diferente da anterior eu comunico para que aquele que não veio possa 

tomar conhecimento. É basicamente o que eu faço; é muito pouco. Mantenho uma 

conversa eletrônica semanal e a monitora também participa. Disponibilizo o meu 

material; agora o meu material eletrônico, eu uso pouquíssimo o PowerPoint. Trabalho 

muito em grupo e uso muito o quadro. Uma vez ou outra, quando quero uma síntese , 

organizo um PowerPoint e aí disponibilizo para eles. 

 

BR5 - como exemplo, emprego tais recursos em aula cujo conteúdo envolve imagens 

que ilustram o tema ou quando se necessita de acompanhamento visual de tópicos que 

indicam o assunto a ser discutido oralmente e que não requer ser redigido pelos 

estudantes (por já estarem contidos em material original disponibilizado na disciplina).  

 

BR6 – a gente manda tudo por e-mail, eu faço questão de distribuir o programa e a 

bibliografia, eixos principais de trabalho, tudo isso é enviado para os alunos. Eu 

mando os textos, mando o roteiro de leitura dos textos, mando roteiro de elaboração 

dos trabalhos, fica um escrito enviado que pode ser guardado só pela internet. Com 

relação à disciplina o que a gente tem, na minha disciplina Didática da Língua 

Portuguesa, a gente concebe que o ensino da língua portuguesa deva se pautar, fazer o 

seu planejamento de que ele vai ser o professor da língua portuguesa, são os gêneros 

discursivos, onde ele possa trabalhar contos de fadas, parlendas, histórias de terror, 

eles organizam por gêneros, propaganda eleitoral aquela fala rápida, aquilo é um 

gênero, gêneros orais e escritos, os alunos então preparam, são 15 aulas por semestres, 

então eles preparam,  a cada aula a gente tem uma ou duas vinhetas, por exemplo o 

gênero cordel, então eles apresentam esse gênero, cada vez mais aparecem gêneros  

voltados para a internet, a gente já teve facebook, uma apresentação sobre twitter, 

quando se falou sobre o gênero carta se falou sobre o e-mail, então cada vez mais as 

TIC estão sendo levadas para dentro das apresentações das disciplinas.  

 

 Como síntese das respostas à pergunta 2, encontramos um docente, BR2 (ou 

seja, 17%), não exemplificando como se valia das tecnologias digitais para desenvolver 

– organizar o conteúdo de sua disciplina, alegando nunca ter usado as tecnologias 

digitais. A posição é coerente em função da própria resposta apresentada na pergunta 1. 

Nos classificados na categoria „usam as tecnologias digitais‟ (5 - 83%) se insreiram os 

seguintes exemplos: BR1 utiliza blogs, videoconferências para aulas, reposição de aulas 

e atividade de „tira dúvidas‟; BR3 organiza grupos na internet, postando textos e se 

comunicando de forma geral; BR4 se comunica via e-mail, por meio de conversas 

semanalis com seus alunos, utilizando powerpoints e links na internet onde posta suas 

aulas e faz orientações; BR5 utiliza imagens em função do conteúdo da disciplina e, por 

último, BR6 desenvolver os conteúdos da sua disciplina com apoio da internet, de e-

mails, facebook, twitter. Assim, podemos inferir que, uma parte significativa dos 
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professores do curso de Licenciatura em Pedagogia desta instituição, usa as TIC na sua 

prática pedagógica.  

 

 Dando continuidade à entrevista, indagamos: que dificuldades encontra para 

promover a inclusão digital, considerando o próprio aluno.  

Na categoria „nenhuma dificuldade‟ situamos 4 professores, a saber: BR1; BR2; 

BR4; e BR6 que, assim, explicitaram seu pensamento: 

BR1- nenhuma, só quando não têm computador, o que é raro mas ainda acontece nos 

cursos de menor poder aquisitivo da Universidade, como é o caso de Pedagogia.  

 

BR2 - nunca experimentei.   

 

BR4 - eu não sei te precisar, vamos pensar juntas os alunos lidam isso, eu não estou 

falando de uma questão de classe, de alunos mais favorecidos, independente de onde 

vêem do ponto de vista econômico, sociocultural os alunos tem acesso aqui, tem 

laboratório de informática, eles ficam ali, tem acesso aqui, tem internet, tem rede sem 

fio, [...] eles estão sempre conectados, eu não consigo identificar uma dificuldade. [...] 

Por exemplo  [...] a Pedagogia isso não acontece tanto, como a Pedagogia é uma turma 

que caminha juntos eles já se encontram diariamente na sua turma, e seu eu proponho 

um certo tipo de trabalho, eles têm a possibilidade de se encontrarem pessoalmente 

além de virtualmente, [...], eu não sei dizer que dificuldade que eu encontro, pode ser 

que depois dessa entrevista eu fique mais atenta  nas minhas investidas, eles falam 

Profa. não dá para ser pela internet, não dá para a gente resolver isso. Eu costumo 

liberar espaço nas aulas para que eles façam as propostas da disciplina, e usem o que 

eles quiserem usar, eu digo assim pra eles que todo material é ferramenta investigativa, 

é uma ferramenta de uso  para favorecer a investigação de vocês, então os livros, os 

periódicos, mostro o cielo para eles, apresento, mostro como é que entra, como ter 

acesso aos periódicos, como fazer uma varredura de literatura, então tudo isso eu faço, 

então eu não consigo, identificar. Na pedagogia tem alguns alunos que tem um nível de 

idade mais avançado, eles entram com uma experiência com uma vivência formidável 

mas entra talvez sem esse domínio, dessas tecnologias mas isso não se configura como 

uma dificuldade porque os colegas suplantam isso, então isso não entra como uma 

dificuldade da realidade daqui. Mas aqui sendo a instituição que é a gente tem esses 

recurso muito que disponíveis, a gente tem muitos laboratórios de pesquisas, com 

muitos fomentos, então o que não falta é aparato tecnológico, você tem laboratório de 

cinema, tem uma série de investidas pedagógicas de extensão, de pesquisa, de ensino, 

os alunos estão envolvidos, então eles fazem filmagens, eles convivem com o pessoal da 

Escola de Comunicação, então esse ambiente é um ambiente que não me permite, 

identificar as dificuldades nesse ângulo, a gente sub-utiliza os recursos que a gente  

tem.  

 

BR6 - Os alunos estão prontos para isso, para o jovem seria até vergonha dizer que 

não está incluído, não tem aluno que ainda que não esteja, as vezes eles dizem  que o 

computador, mas como desculpa. Acho que eles estão totalmente incluídos, você 

contando com essa inclusão, você contando com isso não tem aquele que diga que não 

tem computador, eu não estou entendendo a conversa que a Sra. está tendo sobre e-

mail, é mais uma desculpa.  
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Esses 4 professores (67% do grupo de docentes entrevistados nesta instituição), 

admitem a inexistência de dificuldades: 2 deles relacionaram tal fato aos seguintes  

aspectos: (a) as boas condições de acesso aos laboratórios de informática com internet 

da instituição; e (b) a entrada de alunos já incluídos digitalmente  (os mais velhos, 

apresentam pequenas dificuldades, que são sanadas rapidamente com a ajuda dos 

colegas, na troca de experiência no decorrer do curso).  

Os demais docentes 2 (33%) afirmaram que as dificuldades, considerando os 

próprios alunos, se devem especialmente à inexistência da tecnologia em casa. 

No que tange às dificuldades em termos da competência digital dos docentes, 

foram situados os seguintes problemas: (a) a falta de formação em informática; (b) 

pouco tempo para acompanhar as postagens dos alunos; e (c) desconhecimento de 

técnicas relacionadas a imprevistos quanto à operacionalidade de equipamentos digitais 

que deixam de funcionar inesperadamente. 

Cabe aqui transcrever as falas de BR4 e BR6 que comentam as dificuldades em 

termos da competência digital do professor. 

BR4 - do ponto de vista do professor eu posso falar de mim, com certeza eles sabem 

muito mais do que eu, eu sou uma pessoa ligada digitalmente, vivo conectada, eu estou 

trabalhando, eu vou respondendo e-mail para não acumular,  converso com eles acho 

que isso favorece muito, se tem alguma problemática eles já me apresentam e vou logo 

tratando; então a aula não se circunscreve só àquele momento ali. Eles dizem na 

avaliação da disciplina que isso é muito bom, tem algumas coisas que eles falam que é 

ruim, mas isso eles falam que é muito bom, e agora sinceramente eu não sei dizer se 

isso é inclusão digital no sentido que você está discutindo, eu acho que a gente ainda 

sub-utiliza. Eu acho que é uma ferramenta que tem muito, por exemplo, eu tenho um 

site do meu laboratório de pesquisa e ali a gente tem espaço para fazer um monte de 

coisas, e eu pouco uso, eu tenho que ter disponibilidade para usar o tempo, e várias 

pessoas tomam conhecimento do nosso trabalho  em função do pouco que tem ali, então 

eu acho que a gente ainda sub-utiliza. Eu acho que a tecnologia tem se colocado muito 

a nossa favor no sentido da circularidade do conhecimento que a gente produz, mas 

não tanto da produção do conhecimento propriamente, eu acho que a gente usa a 

tecnologia para divulgar, não tanto para nos auxiliar na produção desse conhecimento, 

isso eu estou falando de mim, então há um limite meu aí.  

 

BR6 - a gente que não nasceu nesta cultura, se acha sempre analfabeto; a gente que 

trabalha com linguagem, eu acho que para mim é até uma experiência, eu que trabalho 

com alfabetização, saber como o analfabeto se sente. Então tem coisas que estão tão 

organizadas, mas eu tento!!! Então eu não consigo acompanhar, mas entrei no 

facebook, uso na minha pesquisa eu fiz um grupo com o facebook, e assim  a gente vai 

usando da melhor maneira possível. E-mail eu não vivo sem, mesmo trabalhando em 

casa quando eu tenho que escrever uma artigo, mas eu estou ali dentro do computador, 

não concebo colegas que a gente manda um e-mail e eles falam que ah! Eu não vi, eu 

tenho direito de não ver o e-mail, não tem não, hoje em dia é como se fosse uma pele, 
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você está ali, você tem que se movimentar com aquilo. Eu acho que é como uma pessoa 

dizendo que não tem telefone, um professor universitário dizer que não pode receber 

telefonema. Essa questão hoje de colocar as informações nas nuvens, eu ainda não 

entendi perfeitamente, mas eu tento me „antenar‟, mas eu sei o quanto estou defasada e 

a juventude, não tem o método do discurso. Eles sabem fazer, mas não estão 

mostrando, mas a gente tenta!!! 

 

 Percebemos nas falas que há uma defesa da formação docente em informática 

para que o professor possa dar conta dos desafios postos pela sociedade da informação. 

Há, também, uma percepção clara de que hoje as aulas não podem mais se resumir ao 

espaço físico da sala; elas estão indo, cada vez mais, para os ambientes de interação 

virtual, como, por exemplo, é o caso das interfaces e-mail e facebook. 

Complementarmente, identificamos a visão de que as tecnologias são sub-utilizadas; 

este problema está afeto à precária competência digital do docente e à falta de tempo 

para dar conta de todas as suas tarefas didáticas.  

 

 Quanto às dificuldades relacionadas à infra-estrutura institucional, os docentes 

destacaram:  

BR2 - falta um laboratório para os alunos; um técnico na sala do laboratório.  Sem as 

condições mínimas de levar a proposta das TIC aliada às disciplinas que leciono. Não é 

uma perspectiva do currículo da pedagogia. 

 

BR3 - necessidade de maior número de laboratórios.   

 

BR5 - ausência de equipamentos digitais em várias salas; ausência de recursos para 

controlar a luminosidade do ambiente (como cortinas nas janelas, por exemplo); 

problemas de manutenção de computadores em alguns departamentos da universidade, 

com presença de vírus e, às vezes, mau funcionamento de máquinas; dificuldade de 

acesso aos técnicos responsáveis pela manutenção de máquinas e equipamentos no 

cotidiano da docência; equipamentos precários. 

 

BR6 - Em relação à infra-estrutura está cada vez mais tendo data shows; no começo 

era uma briga, tinha que reservar o data show, mas já está caminhando bem. A gente 

tem um laboratório que eu não uso, cada vez mais a rede sem fio começa a aparecer, a 

gente colocou no laboratório, numa sala de aula ao lado, pega a rede sem fio do nosso 

laboratório, mas está caminhando; às vezes a rede cai, e quem é o funcionário que tem 

que arrumar? Mas diria que está nota 7,0.  

 

Cabe destacar que dois docentes não destacaram dificuldades neste aspecto 

(estrutura institucional): BR1 - não sei, porque não uso o Laboratório, mas pelo que os 

alunos me dizem, há muitos problemas: horários restritos, poucas máquinas, 

laboratório para uso somente das aulas de informática, máquinas com programas em 
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versões ultrapassadas, com hardware ultrapassado... BR4 - aqui, tem laboratório de 

informática, eles ficam ali, tem acesso aqui, tem internet, tem rede sem fio, em que pese 

as limitações dessa casa que é um palácio muito bonito, mais antigo mas muito pouco 

adequado para as atividades de ensino e pesquisa, você tem rede sem fio, eles estão 

sempre conectados né, eu não consigo identificar uma dificuldade. 

 

Em síntese, inferimos que a questão da inclusão digital dos alunos deste curso de 

Pedagogia passa necessariamente pela infra-estrutura da instituição de ensino. Os 

problemas elencados se referem a: falta de laboratório para os alunos, de técnicos, de 

equipamentos digitais nas salas de aula, obsolescência de máquinas, manutenção de 

equipamentos, horários restritos, poucas máquinas, laboratórios utilizados apenas para  

aulas de informática, programas ultrapassados, entre outros. 

 

Na continuidade da entrevista, perguntamos: como o sr(a) define um aluno 

incluído digital?  Encontramos as explicações que se seguem: BR1- é um aluno que tem 

pleno acesso às tecnologias e que sabe utilizá-las; BR2 – é aquele que faz a 

transposição dos conhecimentos entre as áreas estudadas; BR3 – é o que domina os 

meios digitais e os articula aos conteúdos desenvolvidos. 

 BR4 - que tem o equipamento, ter hoje em dia não é tão difícil, em que pese os 

investimentos financeiros que você tem que fazer para isso, mas enfim, estão mais 

acessíveis, então não basta ter; tem de dominar essa linguagem em sua diferentes 

facetas e nesse processo de dominar usá-la a favor do que ele faz, enquanto estudante, 

profissional,  pessoa. Então, se ele está numa rede social, que ele consiga de fato 

estabelecer uma rede de relações. [...] o que eu entendo por uma pessoa incluída 

digitalmente é aquela que consegue operar com isso tudo, operar não no sentido de 

mexer lá, mas no sentido de falar, ouvir, escutar, se posicionar, e a partir disso se 

formar porque você está no espaço de diálogo de debate, que é formador de opinião, 

então inclusão digital para mim é isso.  

 

BR5 - é o estudante que possui instrução adequada para acompanhar um processo 

educativo, que utilize recursos digitais, que seja capaz de realizar trabalhos, pesquisas, 

leituras e formações complementares ao ensino formal, e que se utilize destes recursos. 

Penso também que para ser considerado incluído, o estudante deve ter acesso aos 

recursos, seja no ambiente de ensino, seja em seu local de moradia. Isto nem sempre 

ocorre; vários estudantes encontram problemas para acessar internet nos espaços 

universitários, dificuldades para imprimir materiais, dentre outras.  

 

BR6 - Hoje em dia como eu falei com você, todos estão incluídos, e o curso de 

Pedagogia é de classe popular, a gente vê que não são pessoas que nasceram num 

ambiente rico, mas a gente tem a juventude mesmo sendo de classe popular totalmente 

incluída. Eles usam o computador, celular, ontem eu ouvi uma estatística de como as 
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pessoas fora de casa estão conectadas através dos seus dispositivos móveis. As pessoas 

estão se comunicando mais pela escrita teclada do que falando. 

 

 Diante das respostas, podemos supor que entre esses professores emergem três 

posições: (a) a primeira admite que todos os alunos estão incluídos, mesmo os de 

Pedagogia que, em sua maioria, pertencem às classes menos favorecidas. BR6 considera 

que, somente pelo fato de os alunos possuírem celulares e se comunicarem pela escrita  

digital, já se caracteriza a inclusão digital; (b) a segunda posição congregra aqueles que 

relacionam inclusão digital ao acesso e uso das tecnologias (BR1 e BR3); (c) a terceira, 

mais abrangente, vê a inclusão para além do acesso e uso, ou seja, na perspectiva de 

“que é imperioso dominar essa linguagem em sua diferentes facetas e nesse processo de 

dominar, usá-la a favor do que ele faz, enquanto estudante, profissional,  pessoa” (BR4); 

e mais especificamente como possibilidade de “transposição dos conhecimentos entre as 

áreas estudadas” (BR2); ou ainda como “recurso que permite realizar trabalhos, 

pesquisas, leituras e formações complementares ao ensino formal” (BR5). 

 

 A pergunta subseqüente (número 5) indagou: que mudanças podem ser 

implementadas no Curso de Pedagogia com vistas a garantir a inclusão digital do futuro 

pedagogo? Recebemos as seguintes respostas: 

BR1 - em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade: os professores precisam se 

abrir para as tecnologias. Além disso: ampliar os horários de uso do laboratório, 

aumentar a quantidade de máquinas, ampliar o uso do laboratório para quaisquer 

disciplinas, atualizar programas e hardware.  

BR2 - formação do professor da turma regular em sintonia com os envolvidos no 

projeto de inclusão digital. Diálogo professor regular - técnico inclusivo. 

 

BR3 - creio que a inclusão de disciplinas específicas e articulação entre professores 

educadores e os técnicos que atuam nos laboratórios.  

 

BR4 - não dá para ter mais disciplinas, não cabe; eu acho que, em função dessa 

geração que está aí, é um pouco daquilo que eu falei no início, não dá para ser 

compensatório: você não sabe mexer na internet eu tenho que te ensinar, acho que esse 

não é o papel do curso de Pedagogia. [...] a instituição tem que ter uma ambiência que 

favoreça aos seus alunos a ter esse conhecimento, [...] é um letramento diferente que se 

tem, é uma outra linguagem, [...] e aí, talvez o caminho seja cada disciplina, através 

dos seus diferentes fazeres e saberes e conhecimentos, propiciar esse tipo de 

investimento;  então, assim como tem textos para ler trabalhos, para fazer e diferentes 

ferramentas são disponibilizadas, aquela que se refere à tecnologia também pode estar 

inclusa. Tem que ter uma discussão sobre educação e tecnologia, informática e 

educação [...] não é a disciplina que vai resolver o problema; eu acho que é a 

incorporação da atitude de princípio educativo [...]. Agora, o curso precisa, sim, no seu 
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Projeto Político Pedagógico, fazer essa defesa, de que assim como a pesquisa é um 

componente importante na formação, a inclusão digital também o seja. Tudo aquilo que 

é feito do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão, na formação desse 

pedagogo, seja propiciador dessa inclusão digital, então isso vem como um 

atravessamento e não como uma coisa a mais.  

 

BR5 - [...] o que posso dizer sobre a inclusão dos futuros profissionais (atuais 

estudantes) [...], visando à formação e o acesso às tecnologias digitais, é que a postura 

política dos estudantes e das coordenações de curso, em seus respectivos 

departamentos e institutos, têm papel relevante para possíveis conquistas e avanços.  

 

BR6 – [...] o professor deve saber para poder ensinar aos seus alunos; é trazer para 

dentro do seu conteúdo de ensino as possibilidades que o computador oferece e que vão 

ser interessantes para eles. 

 

 A partir dessas respostas, visualizamos a seguinte síntese: os respondentes (6) se 

dividem em duas partes: na primeira encontra-se o docente (BR3) que defende a 

inserção, no currículo do curso, de disciplina especifica para introduzir os licenciandos 

na informática educativa; na segunda, situam-se os demais, que não levantam esta 

perspectiva por defenderem, de uma forma ou de outra, a transversalidade da inclusão 

digital perpassando todas as disciplinas do currículo. Neste segundo conjunto surgiram 

recomendações voltadas para o incremento da inclusão digital dos licenciandos. Em 

uma perspectiva mais ampla indicaram a necessidade dos projetos político-pedagógicos 

se ocuparem desta questão, valorizando-a, o que poderia redundar em mudança de 

mentalidade dos professores, no sentido de assumi-la. A percepção da relevância desta 

inclusão acaba por defini-la como „princípio educativo‟, ou seja, o aluno não usa a 

tecnologia digital como um meio ou fim em si mesmo, mas sim como elemento inerente 

ao seu processo de conhecimento. Ainda na perspectiva mais abrangente, surgiu a 

recomendação de discussões sobre a temática, o que levaria à criação de ambiente 

propício ao aprofundamento da relação educação-TIC (cultura da reflexão crítica) com 

repercussões nas posturas políticas dos atores envolvidos (alunos, professores, 

coordenadores, chefes de departamento). Paralelamente, em uma dimensão restrita, 

encontramos sugestões pontuais: (a) ampliar o horário de uso dos laboratórios; (b) fazer 

com que disciplinas que não se ocupam especificamente do uso das TIC também 

utilizem este espaço; (c) ampliar o número de equipamentos; (d) atualizar hardwares e 

softwares; (e) fazer com que os professores tragam o uso das tecnologias para dentro de 

suas disciplinas (f) promover o diálogo professores – técnicos em informática.  
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 A última pergunta (6) destinou-se aos comentários que os respondentes 

gostariam de apresentar sobre a inserção dos licenciandos na cultura digital. Apenas 3 

docentes se posicionaram. 

BR2 – [...] a relevância de tal estudo sem duvida é irreversível no mundo 

contemporâneo. Alguns deslizes têm sido cometidos nas interpretações sobre sua 

viabilidade ou não; substituir as ciências tecnológicas pela educação, ou mesmo pela 

cultura, de produção de conhecimento via filosofia é, sem dúvida, uma das questões que 

confunde a euforia tecnológica muito impregnada nas esferas tecnicistas. 

 

BR4 - não acho que seja uma problemática, os alunos tem celular com rede, se 

comunicam o tempo todo, nós professores é que não sabemos aproveitar esse imenso 

potencial e muitas vezes nos preocupamos em impedir esse comportamento, nos 

mesmos moldes que fazíamos (e ainda fazemos) com as conversas verbais entre os 

alunos.  

 

BR5 - [...] Eu acho que esse assunto precisa ser melhor debatido, estamos na época da 

diversidade, da multiculturalidade; o problema é que a escola não muda não é? a 

escola não muda! Esse futuro professor precisa pensar que muito dos problemas que a 

gente está vivenciando na escola hoje é decorrente do fato da linguagem não se 

encontrar com esse sujeito que está ali. Houve uma mudança de cultura, quebra do 

ciclo vicioso que existe, e na formação de professor aliada ao uso das TIC. 

 

 Nessas respostas podemos perceber a inquietação desses sujeitos em relação a 

três pontos básicos: o primeiro refere-se à necessidade da discussão sobre a temática, na 

medida em que ela está posta no mundo contemporâneo; o segundo salienta a 

preocupação com a euforia que muitos expressam diante do uso das tecnologias na 

educação; e o terceiro, situado nas falas de BR4 e BR5, denota o descompasso entre os 

docentes e o potencial que os alunos já trazem em relação ao domínio das tecnologias 

digitais. 

 

. A inclusão digital nas disciplinas da instituição B que se relacionam diretamente 

com tecnologias digitais  

 

Dois docentes participaram desta parte do estudo, sendo aqui designados pelas 

siglas BR7 e BR8. Cabe registrar que um deles também atua no Centro de Educação 

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ)
37

.  

Inicialmente indagamos: quais são as tecnologias digitais que seus alunos têm 

acesso em termos particulares? BR7 respondeu: TV, computador conectado à internet, 

                                                
37 O CEDERJ foi criado em 2000, e é formado por sete instituições públicas de ensino superior: CEFET, 

UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, tendo como objetitvo, levar educação superior, gratuita e 

de qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro. 
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smartfones e as tecnologias associadas - players (áudio e vídeo), câmera digital, GPS 

ente outros; e BR8 registrou: computador/internet, tablets. 

Em seguida, perguntamos sobre acesso na universidade e eles responderam: 

BR7: considerando apenas os alunos do curso de Pedagogia, basicamente 

computadores em rede conectados à internet; BR8: computador/internet. 

Na sequência, pedimos que explicitassem como se dá o acesso a essas 

tecnologias na universidade. BR7 disse que ocorre principalmente através de atividades 

desenvolvidas nos laboratórios de informática, seja de maneira formal, seja nos 

horários livres. Alguns alunos, mas ainda em número reduzido, utilizam seus próprios 

laptops conectando-se à rede wireless ou modens particulares.  BR8 falou que na 

Faculdade de Educação ocorre em espaço apropriado, criado pela direção e através de 

acesso à rede wifi. No CEDERJ em pólos equipados com computador e internet. 

Considerando este conjunto de respostas, inferimos que os alunos desta 

instituição, do ponto de vista pessoal, possuem acesso às mais avançadas tecnologias; 

no que tange à instituição a utilização se reduz ao computador, internet ( por meio dos 

laboratórios de informática) e acesso à rede wifi. Cabe, portanto, supor que estes alunos 

possuem condições tecnológicas favoráveis, seja em casa ou na universidade. 

No desdobramento da entrevista, buscamos saber qual era o domínio tecnológico 

que os alunos possuíam quando iniciavam a disciplina que o docente ministrava. 

Indagamos se sabiam navegar na internet, minimamente, acessando bases de dados e 

redes sociais. Ambos responderam que sim, mas BR7 fez a ressalva que era quase a 

totalidade dos alunos. Quanto à capacidade de procurar informações específicas, os 

docentes assim responderam: BR7 - sim, mas é exceção a utilização de recursos mais 

elaborados, como concatenação, por exemplo. Já BR8 assinalou: - a grande maioria 

sim, o que não impede de haver pessoas com dificuldades. 

Sobre a competência do aluno, no sentido de depurar as informações 

encontradas, BR7 revelou: em parte. A grande maioria desconhece, no início do curso, 

as técnicas e as possibilidades mais sofisticadas de depuração. BR8 ponderou que 

muitos não sabem fazer pesquisa de forma apropriada. Acham que fazer pesquisa é 

colar da internet.  No que tange a usar as informações depuradas nas tarefas escolares 

(produção de textos), as posições dos docentes foram: BR7 - em parte, pois considero a 

depuração realizada por eles no início do curso bastante deficiente; e BR8 apenas 

confirmou: sim. 
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Por último, ainda no plano desta indagação, perguntamos se os alunos usavam as 

informações com coerência / consistência (produção textos com autoria /não 

pirateados). As respostas foram as seguintes: 

BR7 - sempre rodo softwares detectores de cópias (JPlag, Plagium, Rapidshare entre 

outros) e, algumas vezes, me deparo com trabalhos baseados em Ctrl C e Ctrl V. 

Entretanto, na maioria das vezes, os textos são bem elaborados e pelos próprios alunos.  

 

BR8 - isso depende de cada caso. No ano passado, por exemplo, tive uma aluna que no 

último curso da faculdade (o meu) colou um trabalho inteiro da internet e me entregou. 

 

 Quanto ao uso dessas tecnologias para além da perspectiva instrumental, 

depreendemos que, embora os alunos possam até iniciar o curso com conhecimentos 

tecnológicos básicos, que incluem: acessar bases de dados, redes sociais, etc, o domínio 

reflexivo da tecnologia ocorre durante o curso. Aqui fica subentendida a marca do 

professor no processo de inclusão digital de seus alunos. Estes docentes fazem 

restrições no sentido de que não são todos os alunos que expressam essa capacidade de 

utilizar as tecnologias na perspectiva crítico-pedagógica. Salientam, também, que 

encontram casos de „pirataria‟ acadêmica, mas buscam contornar com a utilização de 

recursos próprios para a identificação de plágio. 

Para melhor visualizar as percepções dos docentes sobre tema em pauta, 

perguntamos como classificavam os seus alunos: incluídos ou excluídos digitais? Por 

quê?   

BR7 - parcialmente incluídos. A grande maioria utiliza razoavelmente bem recursos 

básicos disponíveis na web, principalmente as redes sociais, além de processador de 

texto, mas com parcimoniosa desenvoltura. Poucos demonstram conhecimento na 

utilização de outros recursos igualmente importantes - planilha eletrônica, editor de 

apresentação multimídia, banco de dados etc..  

 

BR8 - pelo simples fato de terem acesso ao computador e à internet na Faculdade ou 

nos pólos do CEDERJ, eles não podem ser considerados excluídos digitais. 

 

 Depreendemos dessas duas respostas que os professores não situam seus alunos 

como totalmente incluídos digitais; eles fazem questão de dizer que excluídos digitais 

„não são‟. O ponto fundamental para tal posicionamento é o acesso, ou seja, como eles 

interagem com essas tecnologias tanto em casa, como na instituição, já fica garantida 

parte da inclusão digital. 

Na continuidade, perguntamos: que atividades de ensino–aprendizagem 

desenvolvem para promover a inclusão digital de seus alunos?  
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BR7 - a discussão sobre a mudança de paradigma decorrente da utilização de 

linguagem hipertextual, assim como a prática de técnicas de elaboração de sites 

hipermídia são conteúdos da disciplina Educação e Novas Tecnologias. Entretanto, por 

existir carência de integração entre as disciplinas que compõem o currículo, a meu ver, 

fica prejudicado, sobremaneira, o exercício efetivo desta prática.  

 

BR8 - não necessariamente. Aos alunos da universidade, peço que desenvolvam 

pesquisa crítica na internet de conteúdos previamente estabelecidos. Além disso, há 

sempre discussões sobre a importância, vantagens, riscos e abusos do mundo digital. 

Alunos do CEDERJ têm, de certo modo, a obrigação de se incluírem digitalmente, 

senão em suas residências, pelo menos no polo em que frequentam. De outra forma, 

eles não podem ter acesso ao curso. 

 

 Pelas respostas desses docentes, podemos admitir que o desenvolvimento de 

suas disciplinas passa por uma discussão crítica sobre a contemporaneidade atravessada 

pela cultura digital. Este „pano de fundo‟ considera especialmente a mudança 

paradigmática em curso, situando vantagens, riscos e abusos do mundo digital. A partir 

daí, trabalham a pesquisa e a produção de interfaces na rede. Inferimos que esses dois 

professores buscam aliar teoria e prática, mas eles se ressentem da falta de integração 

entre as disciplinas do curso. 

 

A pergunta 5 tratou das dificuldades encontradas para promover a inclusão 

digital de seus alunos, ao que os sujeitos responderam:  

BR7 - além da carência de recursos materiais e de pessoal técnico no suporte da infra-

estrutura necessária, como abordado anteriormente, falta integração entre as demais 

disciplinas oferecidas no curso e os conteúdos introduzidos nas disciplinas que tratam 

as TIC. Diversas atividades colaborativas – grupos de discussão, criação de Blog, 

construção coletiva de textos etc. – são desenvolvidas no decorrer da disciplina.  

 

BR8 - a dificuldade não estaria tanto no acesso dos alunos a computadores ou à 

internet, mas na conscientização dos usos apropriados dessas ferramentas. Ainda há 

muito desperdício de tempo com informações irrelevantes. Os alunos precisam ser 

melhor preparados para entenderem elementos simples como, por exemplo, o que é 

uma pesquisa, identificar informações  de relevo ao que se está buscando e melhor 

conhecimento da norma padrão da língua para poderem produzir textos adequados, 

bem como da língua estrangeira (inglês) para ampliarem a sua possibilidade de 

descoberta.  

 

  Sobre as possibilidades que encontram em sua disciplina para promover a 

inclusão digital de seus alunos, considerando também o contexto onde ela se 

desenvolve, os dois docentes assim se pronunciaram: 

BR7 - a disciplina tem oportunizado inúmeras possibilidades em função, 

principalmente, do interesse dos alunos, que estão, cada vez mais, cercados pelos 

aparados relacionados às tecnologias da informação e comunicação.  
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BR8 - a possibilidade da pesquisa, mas, também, a de conteúdos de elementos como a 

internet (e encontrados nela) aos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

 Podemos resumir essas duas respostas. As dificuldades para promover a inclusão 

digital referem-se a: (a) carência de recursos materiais e falta de pessoal técnico no 

suporte à infraestrutura; (b) falta de integração entre as disciplinas oferecidas; (c) 

conhecimentos inadequados sobre os usos apropriados da tecnologia; (d) perda de 

tempo com informações irrelevantes; (d) desconhecimento de processos que permitam a 

seleção de informações pertinentes; (e) desconhecimento de uma língua estrangeira 

(preferencialmente o inglês). Já as possibilidades que os docentes encontram 

favoravelmente à inclusão digital dos alunos dizem respeito: (a) à ampliação do 

interesse por força da atratividade proporcionada pelas tecnologias digitais; (b) à 

concretização de processos de aprendizagem colaborativa com apoio de redes sociais 

(blogs, twitter, wiki); (c) à pesquisa que se torna mais ampla e se projeta para além da 

sala de aula, podendo, inclusive ser orientada a distância pelo professor. Neste caso, há 

uma imbricação entre o online e o offline. 

Na pergunta 7 foi solicitada a indicação de mudanças que poderiam ser 

implementadas no Curso de Pedagogia com vistas a garantir a inclusão digital do futuro 

pedagogo.    

BR7 - transversalidade. Integração das disciplinas/atividades que trabalham a 

utilização das tecnologias digitais com as demais disciplinas que compõem o currículo. 

Percebe-se no currículo, embora o discurso seja diferente, que as tecnologias digitais 

são tratadas como conteúdo (finalidade) e não como recurso/ferramenta disponível.  

 

BR8 - na faculdade onde leciono disciplinas como a que ministro de Educação e 

Comunicação procuram suprir essa demanda, uma vez que abordam muitas questões 

envolvendo novas tecnologias e educação. Obviamente, cabe ao professor direcionar a 

disciplina abordando, também, questões envolvendo a inclusão digital. As instituições 

universitárias públicas devem gerir seus recursos para inclusão de laboratórios de 

informática em seus espaços com cursos específicos para o futuro pedagogo. 

 

Em seguida, perguntamos como a instituição tem se preparado para favorecer a 

inclusão digital dos licenciandos e que sugestões dariam para a instituição no sentido de 

favorecer efetivamente a inclusão digital do licenciando em Pedagogia?  

BR7 - salvo algumas poucas exceções, não se percebe uma determinação ou 

preocupação efetiva tanto da administração quanto do corpo docente da Faculdade de 

Educação, com as questões relacionadas à Tecnologia e Educação. É evidente que na 

minha instituição, talvez por razões históricas, o interesse pelo tema se deslocou 
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fortemente para outras unidades e núcleos da Universidade, principalmente COPPE, 

NCE, Instituto de Matemática e NUTES.  

 

BR8 - fora a criação do laboratório de Informática, na universidade ou no CEDERJ, 

não conheço outro trabalho de inclusão digital para licenciandos. Obviamente, há os 

cursos que ajudam indiretamente, como o que leciono, mas, talvez, seria interessante 

também o desenvolvimento de cursos específicos. Isso, no entanto, demandaria recursos 

e pessoal. 

 

Por último, pedimos os comentários que gostariam de apresentar sobre a 

inclusão digital de alunos do Curso de Pedagogia. Os docentes assim responderam: 

BR7 - de uma maneira geral, em todos os setores, a inclusão digital vem decorrendo 

muito mais em função do barateamento do custo da tecnologia e da difusão promovida 

pelos meios de comunicação (mídias), com a consequente popularização do mundo 

digital – e das tecnologias associadas – do que por iniciativas acadêmicas 

propriamente ditas. O simples acesso aos recursos tecnológicos tem tido um papel mais 

efetivo do que as ações promovidas pela educação formal, que embora muito 

importantes, tem carecido de pessoal com a competência necessária para tirar proveito 

das possibilidades surgidas com o acelerado desenvolvimento das TICs.  

 

BR8 - o uso dos instrumentos digitais, bem como tudo o que envolve as tecnologias, 

demanda constante revisão, reformulação de saberes e adequações. Um curso que 

envolva instrumentos digitais, para ser interessante, deve possibilitar ao aluno ser 

pesquisador de sua própria prática e cônscio de que os instrumentos que envolvem 

novas tecnologias se encontram em constante rerformulação. 

 

 As respostas dos docentes às três últimas perguntas apresentadas em nossa 

entrevista nos propiciaram uma síntese. Entre as mudanças propostas situam-se: (a) uso 

transversal das tecnologias nas diversas disciplinas que compõem o currículo e que não 

enfocam especificamente as tecnologias digitais; (b) maior integração entre essas 

disciplinas e aquelas que dão centralidade às questões pedagógicas que envolvem o uso 

das TIC; (c) mudança de ótica em relação às tecnologias, as quais não podem ser 

percebidas como uma finalidade em si mesma; (d) melhor gerenciamento dos recursos 

financeiros destinados à organização de espaços que abrigam as tecnologias digitais. 

Ambos os professores não visualizam o empenho esperado da sua instituição de ensino 

com vistas à melhoria das possibilidades oferecidas ao aluno em termos de acesso às 

TIC. Por fim, entendem que a inclusão digital vai se processar mais aceleradamente por 

força do barateamento das tecnologias, o que irá favorecer a posse pessoal. A 

instituição, ao oferecer a rede wifi, potencializa o acesso. De qualquer forma, este 

acesso estará sempre sujeito a atualizações constantes, as quais fazem parte da „vida‟ 
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das tecnologias. Assim, cabe às instituições evitar a obsolescência de seus recursos, seja 

por manutenção constante ou por aquisição daquilo que se coloca como „vanguarda‟. 

 

 . A inclusão digital na instituição B na perspectiva da Coordenadora do 

Curso de Pedagogia 

 Conforme mencionado anteriormente, nesta instituição tivemos a participação de 

6 docentes (BR1 a BR6) de disciplinas não relacionadas diretamente às TIC e mais 2 

(BR7 e BR8), responsáveis por disciplinas voltadas especificamente para a relação 

educação - tecnologias. A este grupo, acrescentamos, a seguir, as informações obtidas 

junto à coordenadora do curso de Pedagogia, doravante designada pela sigla BR9. 

 Sobre as oportunidades que o Curso de Pedagogia cria para os seus alunos no 

sentido de promover a relação destes com as diferentes mídias, a coordenadora 

respondeu: 

BR9 - Em termos de estrutura curricular, o curso de Pedagogia possui algumas 

disciplinas que abordam mais diretamente as temáticas que aí se inserem: Educação e 

Comunicação I (obrigatória com 60h), Educação a Distância (eletiva, com 45h), 

Informática Aplicada à educação (eletiva, 45h) e Educação e Novas Tecnologias 

(eletiva, 60h). Em termos de condições materiais, a Faculdade de Educação conta com 

um laboratório de informática, que disponibiliza computadores e internet para os 

estudantes. As inscrições em disciplinas são feitas em um sistema acadêmico, o que 

“obriga” todos os estudantes a dominarem minimamente a ferramenta. A comunicação 

da coordenação ou da DRE com os estudantes também é feita em larga escala por esse 

sistema, chegando a eles através dos endereços eletrônicos cadastrados.Conta também 

com o LECAV - Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual que, além de atender 

"audiovisualmente" a comunidade da FE, é sede do projeto de pesquisa “Currículo e 

Linguagem Cinematorgárica na Educação Básica” e do Programa de extensão, 

CINEAD, “Cinema para Aprender e Desaprender”. O objetivo do laboratório é 

socializar recursos, a própria pesquisa através de cursos de extensão abertos à 

comunidade, investigando experiências de introdução ao cinema com professores e 

alunos de Educação Básica dentro e fora da escola.  Para além dessas oportunidades, 

penso que o tema perpassa transversalmente muitas outras disciplinas e práticas 

profissionais. 

 

 Fica evidente, que a instituição criou mecanismos diversos para potencializar a 

inclusão digital de seus alunos, os quais se referem a: (a) oferta de disciplinas voltadas 

para este tema, sendo pelo menos uma obrigatória; (b) disponibilização de laboratório 

de informática com acesso à internet; (c) comunicação com os alunos via sistema 

acadêmico e processos comunicacionais realizados na rede; (d) acesso a laboratório 

voltado para questões de educação, cinema e audiovisual. A coordenadora supõe que a 
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inclusão digital perpassa as disciplinas que não colocam em centralidade a relação 

educação – TIC. 

 

Em seguida, indagamos à coordenadora sobre as mudanças em termos de 

valores, posturas e modos de se relacionar com as tecnologias, observados entre os 

alunos do curso de Pedagogia? 

BR9 - certamente, a comunicação é realizada hoje como uma enorme rapidez e isso 

afeta os modos de relacionamento e os modos de aprender. Nesses novos modos de 

relações, observo aspectos bastante positivos, dentre os quais destaco o rápido acesso 

às mais diversas informações, mas observo, também, alguns aspectos que considero 

bastante negativos, tais como a “fofoca” virtual e em larga escala. Parece-me que 

algumas pessoas consideram lícito e sem conseqüências “postarem” ofensas virtuais 

ou mesmo denegrirem imagens de outras pessoas. Como a rapidez é grande... é muito 

difícil voltar atrás em um possível momento de arrependimento.  

 

 A reposta de BR9 indica que as mudanças são significativas, sendo que merece 

destaque a sua preocupação com as agressões que podem surgir no âmbito das redes 

sociais online. Por outro lado, destaca a rapidez com que as comunicações se fazem e, 

também, a facilidade de comunicação. 

 

Na sequência das perguntas, indagamos como o Curso de Pedagogia prepara 

seus alunos para o desafio da mobilidade educacional (o conhecimento hoje não 

acontece exclusivamente na sala de aula) apoiada por dispositivos móveis, ao que BR9 

comentou: 

BR9 - o curso de Pedagogia não explicita em seu projeto nenhuma ação voltada para a 

utilização desses dispositivos. Contudo, um alto percentual de nossos professores e 

alunos são usuários e os utilizam com fins educativos (mensagens, aulas virtuais, 

socialização de materiais, entrega de trabalhos, etc). Contudo, a discussão filosófica 

sobre a mobilidade educacional está presente no bojo de discussões mais gerais sobre o 

sentido da escola e da educação. 

 

 Percebemos, por esta fala, que embora a questão dos dispositivos móveis 

aplicados à educação não esteja contemplada no âmbito do Projeto Pedagógico do 

curso, o uso e a discussão filosófica nesta direção acabam por acontecer, impulsionados 

pelo fato de que muitos dos atores deste curso já se valem dessas tecnologias no seu dia 

a dia.  
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A pergunta 3 se voltou para a questão da interatividade: quais são as principais 

atividades que os docentes do Curso de Pedagogia desenvolvem para transformar o 

curso em um significativo espaço de trocas? 

BR9 - atuatilização da internet para comunicação é amplamente utilizada em nosso 

curso. Além dos grupos de discussão, das correções virtuais, dos sites e das listas de e-

mails, os sites de relacionamento são amplamente utilizados por alunos e professores 

do curso. Existem “comunidades” virtuais específicas para as trocas. 

 

 Como se pode observar, segundo BR9, diversas interfaces fazem parte do 

cotidiano de alunos e professores, com grande potencial de promover a interatividade. 

Cabe destacar que existem comunidades virtuais dirigidas especificamente para a troca 

de informações acadêmicas. 

 

Na pergunta subsequente ponderamos que uma das marcas da 

contemporaneidade é a imbricação da cultura urbana com a cultura digital. As cidades 

cada vez mais se tornam „cibercidades‟ (a comunicação entre os cidadãos e entre os seus 

diferentes organismos e instituições se faz na rede/pela rede). Formulamos, então, a 

pergunta: que discussões o curso de Pedagogia propõe aos seus alunos sobre este 

processo de transformações das cidades (ciber/cidades)? 

BR9 - como coordenadora do curso, desconheço todas as discussões que são propostas 

por cada professor. Contudo, são planejadas pelos diferentes laboratórios de pesquisa 

e extensão diferentes oportunidades de vídeo debates e conversas com especialistas e 

pesquisadores sobre as temáticas atuais que atravessam o cotidiano do pedagogo, 

inserindo-se aí as referentes à cultura digital. 

 

 A resposta sugere uma preocupação da coordenação do curso em relação a este 

assunto, o que é feito por meio de discussões (palestras, filmes, vídeos, etc.) que 

complementam o conteúdo das disciplinas. 

  

A penúltima pergunta foi sobre como a instituição tem se preparado para 

favorecer a inclusão digital dos licenciandos? Recebemos, então, a seguinte explicação: 

BR9 - acompanhando os avanços, discutindo sobre eles e, sobretudo, o acesso a esses 

avanços pela a maioria da população, desfavorecida do ponto de vista sócio-

econômico. Também disponibiliza recursos, dentro do orçamento da unidade, que está 

sempre subordinado ao orçamento da Universidade e da União, visto que esta é uma 

instituição pública. 

  

 Para a coordenadora, o curso acompanha os avanços na medida em que os 

coloca em discussão, havendo uma preocupação com aqueles que têm menos 
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possibilidade de acesso às tecnologias. No entanto, reconhece que existem limitações 

vinculadas à problemática de dotação orçamentária. A última pergunta da entrevista  

não foi respondida. 

 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS NA INSTITUIÇÃO C 

 

 No âmbito desta instituição conseguimos entrevistar ao todo 18 docentes, sendo 

14 de disciplinas não relacionadas a conteúdos que focalizam a relação Educação – TIC,  

dois de disciplinas que se ocupam deste tema, e dois coordenadores. Nos valemos, nesta 

seção, da mesma forma utilizada na caracterização dos docentes das instituições já 

abordadas. Neste grupo, os docentes são indicados pela sigla CR, onde C se refere à 

instituição de origem; R significa respondente e o algarismo (1, 2, 3, ...) marca o seu 

número na ordem da organização das resposta. É fundamental registrar que: (a) os 

respondentes que receberam a numeração de 1 a 14 correspondem àqueles que lecionam 

disciplinas não relacionadas às TIC. São eles: CR1, CR2,.....CR14; (b) os indicados 

como CR15, CR16 são os professores responsáveis por disciplina relacionada às 

tecnologias educacionais; e (c) CR17 e CR18 são os coordenadores do curso de 

Pedagogia oferecido nos dois campi da instituição C. 

 

. Caracterização básica dos docentes da instituição C 

  

 Dos 18 docentes entrevistados, 9 eram do sexo masculino e 9 do feminino, 

configurando um empate. Desses docentes (7) se situavam na faixa dos 31 a 40 anos; 5 

tinham mais de 50 anos; 4 estavam entre 41 – 50 anos; e 2 entre 20-30 anos. Observa-

se, portanto, que o grupo tem um perfil equilibrado: 9 até 40 anos e 9 acima de 41 anos. 

Pensamos que tal dado tem relação com o fato deste curso ser o mais novo entre os três 

aqui considerados. 

 No que tange à formação em nível de graduação, encontramos as seguintes 

informações: Pedagogia - 5; História – 2; Geografia – 2; Psicologia – 4; Letras – 1; 

Educação Artística – 1; Ciências Sociais – 2; Ciências Biológicas – 1; Física – 1; 

Zootecnia – 1; Economia Doméstica – 1; Bacharelado em Gravura – 1. Cabe destacar 

que 4 docentes possuem mais de uma graduação. 

 Nem todos realizaram cursos de especialização, mas entre os 10 (55%) que 

concretizaram este tipo de estudo, estão as seguintes áreas de aperfeiçoamento:  
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Administração Escolar; Ciências; Comunicação e Cinema; Educação Infantil (2); 

Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial;  Língua Brasileira de Sinais; 

Metodologia do Ensino Superior; Orientação Educacional; Pensamento Político 

Brasileiro; Psicopedagogia; Supervisão Escolar. Já em termos de concretização de 

cursos de Mestrado, computamos apenas 16 (88%) docentes com esta formação. Isto 

significa que, diferentemente das outras instituições pesquisadas, alguns desses docentes 

ainda não possuem o requisito desejado para a docência na graduação, que é o diploma 

de mestre. As áreas escolhidas por esses docentes para a realização de seu mestrado 

foram: Educação - 9; Psicologia – 2; Geografia Humana – 1; Extensão Rural -1 ; 

Educação, Gestão e Difusão em Biociências – 1; e Ciências – 1. Desses 14, 13 (72%) 

realizaram o curso de Doutorado, sendo 9 em Educação; 2 em Psicologia; 1 em Ensino 

de Ciências; 1 em Antropologia Social.  Por último, cabe salientar que apenas dois 

docentes (0,11%) realizaram o pós-doutorado, o qual ocorreu nas áreas de Estudos do 

Meio Ambiente e Sociologia Rural. 

 Esses dados revelam que a titulação, neste contexto, comparativamente aos 

outros dois, é menor. Sabemos, no entanto, que o curso de Pedagogia da instituição C 

ainda está em fase de consolidação; é possível que este fato tenha implicações na 

constituição do corpo docente (grupo com empate entre os sexos) e na sua formação 

(grupo com menor titulação) 

 Quanto aos anos de magistério no curso de Pedagogia, percebemos que, no 

conjunto, também possuem menos vivência que os grupos anteriormente considerados. 

Os dados sobre esta indagação são os seguintes: 6 meses de experiência docente -1; 1 

ano – 4; 2 anos – 3; 3 anos – 2; 4 anos - 1; 5 anos – 1; 6 anos – 1; 9 anos – 1; 12 anos – 

1; 20 anos – 1; e 27 anos -1, 1 -  não informou.  Portanto, 14 sujeitos (77%) possuem 

menos de 10 anos de experiência; Já os demais (3 – 17%) têm de 10 a mais de 10 anos 

de experiência neste curso. Em outras palavras, são poucos os que possuem ampla 

vivência nesta graduação. 

 Cabe, pois, afirmar que a caracterização básica das instituições A e B se 

aproximam; já a instituição C se configura de modo distinto, revelando um perfil 

docente mais jovem e ainda com um caminho a percorrer em termos de conquistas de 

titulação. 

Do mesmo modo que as instituições A e B, os 18 docentes apresentaram um 

extenso elenco de disciplinas ministradas; destas extraímos as relacionadas às TIC, a 
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saber: Tecnologia e Educação e Tópicos Especiais em Educação a Distância, sendo a 

primeira obrigatória e a segunda optativa. 

       

. A inclusão digital na instituição C em disciplinas que não se relacionam 

diretamente com tecnologias digitais 

 

Os resultados que se seguem  foram oferecidos pelos 14 docentes de disciplinas 

que não têm como foco a relação Educação – TIC. 

A primeira pergunta indagava como eles aliam o desenvolvimento do conteúdo 

de sua disciplina ao uso das tecnologias digitais.  Na leitura das respostas, encontramos, 

logo de início, três sujeitos afirmando que não usam as tecnologias digitais.  Foram 

eles: CR6, CR7 e CR11.  

O primeiro (CR6) fez a seguinte ponderação: 

 

- não apenas as tecnologias digitais, como o uso de qualquer recurso tem sempre uma 

finalidade, que deve estar aliada ao uso educativo: como o professor usa, para que usa, 

como o aluno aprende, o que aprende, porque não aprende. Nesse sentido, não penso 

em nenhum momento aliar minha disciplina com o uso exclusivo das tecnologias 

digitais. [...] Em segundo lugar porque não é minha área de pesquisa e não me sinto 

capacitada a explorar isso para além do que é apresentado como proposta em minha 

área de conhecimento, mas apenas isso. 

 

O segundo (CR7) disse simplesmente: não alio. Já o terceiro professor (CR11) 

ofereceu a seguinte explicação: não me prendo muito nas tecnologias digitais, até 

porque algumas vezes elas não estão disponíveis nem na Universidade, nem nas escolas 

que os alunos estão inseridos. Procuro utilizar e estimular o uso delas, mas não foco no 

conteúdo da disciplina. 

 

Essas respostas revelam que esses dois professores não têm por objetivo 

estabelecer uma ponte entre as suas disciplinas e o uso das tecnologias digitais, ou seja, 

o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas se dá de forma alheia à cibercultura. 

CR6 não situa as tecnologias digitais como interfaces exclusivas capazes de 

potencializar processos de pesquisa; entende que as TIC não fazem parte do seu campo 

de pesquisa.  Assim, ambos não apenas se „blindam‟ em relação a essas tecnologias, 

como também, ao evidenciar para os seus alunos o desinteresse por essas interfaces, 

acabam por desestimulá-los em relação à apropriação das mesmas. 
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Outro docente (CR2) foi lacônico em sua resposta, informando: uso somente 

como suporte às mídias. Assim, o enquadramos na categoria dos docentes que utilizam 

pouco as tecnologias, pois embora não tenha explicitado como usa, ele não revela uma 

resistência radical, como a que observamos anteriormente. 

Os demais (10 docentes - 71%) fazem uso das tecnologias em suas disciplinas; 

eles ofereceram respostas interessantes sobre as pontes que buscam estabelecer. CR1, 

por exemplo, explicou: ministro aulas com apoio de recursos tecnológicos, inclusive 

tecnologias assistivas para ministrar aulas práticas na disciplina de Educação 

Especial. Já CR3 comentou: um dos tópicos da minha disciplina trata da utilização de 

um recurso tecnológico (meio de comunicação audiovisual: desenho animado) no 

ensino de Arte.  

CR4 apresentou uma explicação mais detalhada:  

 

[...] nas disciplinas que eu ministro eu peço tarefas digitalizadas, para isso também tem 

uma dificuldade concreta, a gente tem alunos de classes diferenciadas, então aqueles 

que são os menos privilegiados ele contam com os equipamentos dos institutos [...] o 

nosso laboratório de informática é uma vergonha, ele praticamente não existe, então 

para que eles estarem colocando em prática, digitalizando se exercitando isso tudo, tem 

sido um problema uma dificuldade sim. [...] nos seminários, por exemplo, com o uso de 

tecnologias específicas da área, tudo isso são momentos que a gente está dando de 

experiências para eles tentando somar com as experiências deles [...].  Eu tenho a 

impressão que a sua preocupação com a tecnologia da informação procede por que  é 

uma lástima você ter hoje em dia um professor que não consegue ligar uma televisão, 

projetar um vídeo; isso é terrível.  

 

CR5, por seu turno, registrou: - coloco à disposição dos alunos os textos das 

disciplinas no quiosque
38

, utilizo este mesmo quiosque para dar algum esclarecimento 

ou informação aos alunos entre as aulas, e ainda troco e-mails com determinados 

alunos de acordo com a necessidade.  CR8 indicou um uso diferente: procuro montar 

minhas aulas em apresentações de PowerPoint, faço uso de data show, assim como 

procuro capturar vídeos que possam ser relacionados com o conteúdo.  

 

A explicação de CR9 foi bastante interessante na medida em que se inicia por 

uma autocrítica e revela, também, a visão de que uma boa aula não se determina apenas 

pelo uso de tecnologias. Disse ela:  

 

                                                
38 O Quiosque é um espaço de comunicação inserido na página da Universidade, que potencializa a 

comunicação entre professores  e alunos . Ali podem ser postados: vídeos, textos, recados, etc. Trata-se, 

portanto, de um canal de comunicação entre esses atores universitários. 
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- não sou o que se pode chamar de uma professora “digital”. No entanto, costumo 

levar para minhas turmas, sempre que julgo pertinente, ou sempre que acho que pode 

ajudar a turma na apreensão do conhecimento, imagens, filmes, curta-metragens, data  

shows. Mas não sou uma professora que não consegue dar aulas sem as mídias.  

 

Na resposta de CR10 percebemos a compreensão de que o mundo 

contemporâneo está atravessado pelas tecnologias, as quais colocam a vida em ritmo 

acelerado. Fica evidenciada também, a percepção da necessidade de uma leitura crítica 

do uso pedagógico das tecnologias. Ofereceu o seguinte registro:  

- vivemos atualmente num mundo onde a produção do conhecimento tecnológico é cada 

vez mais intensa e veloz. Nesse sentido, tento, na organização de algumas disciplinas 

da Pedagogia, fazer essas necessárias articulações e a leitura crítica do que são essas 

tecnologias digitais.  

 

CR12 situa as tecnologias como apoio ao desenvolvimento dos conteúdos, 

revelando uma preocupação com a busca de materiais virtuais que possam tornar a sua 

aula interessante. Há um esforço de planejamento didático e uso de tecnologias que 

potencializem o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos. A sua fala foi a 

seguinte:  

- os recursos das tecnologias digitais são utilizados como ferramentas auxiliares no 

desenvolvimento do conteúdo das disciplinas, principalmente os recursos 

computacionais básicos (softwares e aplicativos de apresentação de imagens, áudio e 

vídeo). Ao preparar as aulas, busco inserir materiais que possam ser apresentados 

nesse formato. 

 

 Encontramos em CR13 explicação bem detalhada sobre o potencial das 

tecnologias digitais na prática pedagógica. Ele esclareceu que: 

- as tecnologias digitais podem ser usadas de diversas formas e para alcançar diversos 

objetivos: (a) pesquisa e download na internet; (b) construção de textos, tabelas e 

gráficos em programas de computador; (c) trabalhar com objetos de aprendizagem, 

tais como imagens, vídeos e jogos digitais para o entendimento de conceitos; (d) 

trabalhar a produção de imagens, vídeos/documentários e jogos para estimular a 

criatividade do aluno; (e) uso da web 2.0 e sua aplicação no ensino-aprendizagem de 

forma colaborativa. As ferramentas colaborativas de aprendizagem (fóruns, wiki, redes 

sociais) podem ser usadas, principalmente, no processo de construção de textos digitais 

(hipertextos), leitura e o seu entendimento. As ferramentas colaborativas possibilitam a 

criação de novos ambientes de aprendizagem que estimulem uma maior interação e a 

autonomia da aprendizagem. Através desse recurso, o aluno pode construir um texto 

digital e fazer o seu upload na rede.   

 

Tal resposta revela um conhecimento bem abrangente das potencialidades do 

computador e da internet na educação, especialmente de determinados programas 



122 

 

(softwares) que ajudam o aprendiz a obter informações e a transformá-las em 

conhecimentos.  

Vale ressaltar que este foi o único respondente a destacar o potencial de pesquisa 

que o aluno pode usufruir ao se tornar um bom selecionador de informações virtuais. 

Por último, CR14 registrou que o uso de tecnologias é inerente às disciplinas que 

leciona, vinculadas ao ensino de LIBRAS
39

. Assim, ponderou:  

- pelo fato de não se tratar apenas de uma disciplina teórica, mas também prática, e 

esta tecnologia facilita muito para a visualização, a memorização como exemplo o data 

show, é utilizado como método didática para explanar o conteúdo que muito das vezes é 

a compreensão dos sinais em LIBRAS. Outro meio utilizado são os trabalhos 

solicitados em forma de avaliação realizados através do computador. Além disso, na 

própria disciplina existe o momento em que tratamos sobre a inclusão digital para 

alunos surdos.   

 

Esta fala revela que a presença das tecnologias é determinada pela própria 

natureza do conteúdo. Não há como ensinar LIBRAS sem o uso de algum recurso 

tecnológico. 

 

Diante dessas respostas, podemos sintetizar: dos 14 docentes, 3 (22 %) não 

usam; um (7%) usa  muito pouco e não especifica o que faz com as tecnologias em sua 

disciplina; os demais (10 – 71%) se valem desses recursos de forma muito diversificada. 

No conjunto desses 10, observamos que alguns usam as tecnologias como recursos 

didáticos, no sentido de apoio às aulas, com vistas a tornar o ensino-aprendizagem mais 

interessante, dinâmico e aprofundado (usam power point, vídeos, imagens, etc) ; nesta 

categoria incluímos CR1; CR8 e CR12. Outros fazem usos muito específicos, a saber: 

CR3 insere na própria disciplina uma discussão sobre o uso das tecnologias; CR4 tem 

grande preocupação com „tarefas digitalizadas‟; CR5 dá centralidade às tecnologias 

como canal de comunicação; CR9 embora se utilize das tecnologias para dinamizar suas 

aulas, fez questão de registrar que não se considera „amarrada‟ às mesmas; CR14 

trabalha com as tecnologias por força da natureza de suas disciplinas na área da 

Educação Especial. Cabe, no entanto, o destaque para dois professores  - CR10 e CR13 

- : o primeiro por revelar uma percepção da sua inserção no mundo cibercultural, com a 

necessidade de articular criticamente a educação a este cenário mais amplo; e o segundo 

pelo conhecimento que expressa sobre as possibilidades das tecnologias em questão, aí 

se destacando o potencial de pesquisa. 

                                                
39  LIBRAS é a sigla de Língua Brasileira de Sinais 
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Na continuidade das perguntas, pedimos exemplos de como eles se valiam das 

tecnologias digitais para desenvolver/organizar o conteúdo de sua disciplina? Algumas 

respostas, em certo sentido, contradizem os posicionamentos assumidos na pergunta 

anterior. Somente CR7 se manteve coerente, confirmando que não usava as tecnologias 

digitais.  

CR2, que na resposta anterior foi lacônico, afirmando que usava como apoio às 

mídias, nesta declara que não usa. CR6, que também registrara anteriormente o „não 

uso‟, ofereceu visão diferente indicando:  

- na disciplina Ensino de Geografia [...] para avaliar, sugiro atividade que o aluno 

deverá realizar em casa para me entregar, dando um tempo para que consiga acessar a 

internet, inclusive, em uma lan house, cujo suporte técnico para energia dos 

computadores é melhor, ou seja, não cai como acontece com muita frequência, na 

instuição. Isso é importante para que o aluno tenha de fato que construir estratégias de 

ensino voltadas para o caso das mídias digitais não funcionarem no dia, [...] que 

procurem na internet algumas propostas que podem servir como aprendizado a partir 

de jogos eletrônicos, por exemplo. 

Por último, CR11, apesar de ter dito que não usava, esclareceu que incentiva os 

alunos. Nesta direção registrou: estimulando pesquisas direcionadas na internet, sejam 

elas filmes, músicas, ou textos. Mostrando que a internet pode ser um aliado 

fundamental na sala de aula. Trabalhando com fotografias digitais, elaborando vídeos. 

Infelizmente, nem sempre isso tudo é possível.  

Os demais mantiveram suas posições de uso, complementando as informações 

prestadas anteriormente.  

CR1 – nas aulas práticas mostrando o uso de tecnologias assitivas impressoras a 

braile, softwares de comunicação alternativa e ampliada entre outros usados na 

construção de pranchas de comunicação alternativa, além disso, uso imagens e vídeos 

em sala de aula para ilustrar práticas e promover debates envolvendo as diferentes 

áreas que integram o campo da Educação Especial.   

 Já CR3 reconheceu: sempre utilizo vídeos da internet em minhas aulas. 

Converto os vídeos para o formato *.wmv e os apresento no meu notebook (via data 

show). Além disso, a instituição disponibiliza um espaço online (quiosque) onde eu 

posto textos no formato PDF.   

CR4, por sua vez, explicitou: 
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- eu uso muito DVD, então nós temos aqui vários educadores, Filosofia da Educação, 

vários filósofos da Educação, para todas as disciplinas.  [...], eu projeto e a gente 

promove um debate [...] Eu não sou lá essas coisas assim, mas aqui, acolá eu peço 

ajuda, eles ajudam sim!!!  [...] todas as disciplinas eu tenho um texto básico que é 

produzido por mim, [...] a partir dali eles pegam bibliografia e poderão aprofundar.   

CR5 registrou: posto textos no uso do quiosque, utilizo este mesmo quiosque 

para dar algum esclarecimento ou informação aos alunos entre as aulas, e ainda troco 

e-mails com determinados alunos, de acordo com a necessidade. CR8 falou que usa 

computadores e data show  

CR9 deu outras informações sobre seu trabalho com as tecnologias:  

- como trabalho com infância, ao longo do semestre intercalo os conteúdos com filmes 

que tratem do tema. Costumo trabalhar com longa-metragens, curta-metragens, 

animações, documentários. Não faço uso desses filmes didatizando-os. Não uso o 

artifício de aplicar provas, testes, questionários sobre os filmes. Apresento-os com a 

intenção de mostrar aos alunos uma outra forma de olhar a infância, como 

entretenimento, arte. No meu entender, levar o cinema para dentro da sala de aula, por 

exemplo, significa fazer uso das tecnologias digitais.  

E CR10 exemplificou o uso na sua disciplina, História da Educação no Brasil: 

por exemplo, tento comparar os diferentes momentos históricos e mostrar para os 

estudantes que o uso das tecnologias sempre esteve presente na História da 

Humanidade. Não devemos restringir essa utilização apenas ao mundo da globalização 

e do século XXI.    

CR12 esclareceu que: 

- seleciono materiais e recursos para as aulas como imagens, conteúdos de áudio e 

vídeos para serem apresentados aos alunos, auxiliando na discussão de temas e 

conceitos trabalhados pelas disciplinas; em muitos momentos esbarro na escassez de 

recursos com os quais contamos na universidade, por exemplo, não possuir um bom 

sistema de som nas salas de aula, internet bem deficitária e equipamentos de projeção 

quebrados. Gostaria de desenvolver atividades, com aplicativos de animação, por 

exemplo, mas isso foi impossível até agora, dada a precariedade de recursos que eu e 

os alunos contamos para as aulas.  

Cabe destaque mais uma vez para CR13 com suas explicações detalhadas:  

- na disciplina Prática de Ensino de Ciências, nas aulas 8 e 9 (ciência, técnica e 

tecnologia), venho realizando um estudo com os alunos dos conceitos básicos de 

objetos de aprendizagem, repositórios, o que é sociedade da informação, ciberespaço, 

sociedade do conhecimento, inteligência coletiva, web 1.0 x web 2.0 e as ferramentas 

colaborativas de aprendizagem. Após colocação dos conceitos, os alunos então devem 

planejar, elaborar e ministrar uma aula utilizando um recurso tecnológico digital. Na 

disciplina de Tópicos Especiais em Educação, Meio Ambiente e Sociedade, os alunos 
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são divididos em grupo para realizarem uma tarefa (atividade extraclasse) de 

construção de textos digitais voltados para análise socioambiental de uma determinada 

região através de uma reflexão crítica e emancipatória. Esse texto deve ser construído 

através da ferramenta colaborativa de construção de texto wiki (wikispaces).  

Por fim, CR14 comenta:  

- de acordo com o conteúdo que será apresentado no dia, faz-se uso do equipamento 

data show. Como dito anteriormente, muito utilizado nas aulas práticas da LIBRAS 

com apresentações de diálogos entre surdos, hino nacional, pequenas estórias infantis, 

dentre outros assuntos pertinentes à disciplina. É válido destacar que a utilização dos 

computadores em atividades pedagógicas é enriquecedora, uma vez que estimula o 

educando em seu processo de aprendizagem. Este instrumento constitui numa 

ferramenta cognitiva para alunos e professores. 

Este conjunto de respostas nos permite estabelecer algumas poderações. A 

primeira delas refere-se à contradição nas respostas daqueles que anteriormente haviam 

dito que não usavam as tecnologias. Assim, no grupo dos não usuários (CR6, CR7 e 

CR11), apenas CR7 manteve a mesma posição. Já CR2, que mencionara pouco uso, 

desta feita aparece como não usuário. Cabe, porém, ver a contradição de CR6 e CR11 

com cautela, pois ela vai na linha apenas da incentivação dos alunos para o uso. Em 

outras palavras, eles não usam, mas dizem que estimulam. CR6 manda que procurem 

informações que possam servir ao ensino da Geografia; já CR11 estimula pesquisa de 

filmes, músicas, textos, fotografias que tenham aderência ao conteúdo de ensino. 

As outras ponderações estão relacionadas ao grupo de 10 docentes que se 

declaram usuários das tecnologias. CR1 e CR14, por força do conteúdo de suas 

disciplinas, conseguem estabelecer pontes entre as tecnologias e o campo da Educação 

Especial, valendo-se de imagens, vídeos, sendo que este último percebe o computador e 

a internet como ferramentas cognitivas para alunos e professores. CR4 valoriza o texto, 

elaborado por ela, como ponto de partida, o qual vai levar à busca de bibliografia 

complementar. Esta respondente destaca a ajuda que recebe dos seus alunos no campo 

da tecnologia. CR5, CR8, CR9 e CR12 confirmaram os usos anteriores: o primeiro com 

vistas ao estabelecimento de um „canal de comunicação‟ (Quiosque); os demais 

voltados para a dinamização da sala de aula, com o uso de Data Show, vídeos, filmes, 

sendo que CR9 reiterou sua posição de independência em relação às tecnologias (se tem 

e pode usa, caso contrário, a aula segue normalmente sem estes recursos) e CR12 

mencionou as dificuldades face à escassez de recursos. 
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Mais uma vez, não podemos deixar de salientar tanto a compreensão de CR10 

em relação à imbricação da educação com as tecnologia: „elas sempre estiveram 

presentes na história da humanidade‟, como a fala de CR13 que aponta para um 

conhecimento bem profundo das potencialidades das tecnologias e, mais explicitamente, 

os usos interessantes que desenvolve com seus alunos, os quais incluem: reflexão crítica 

e emancipatória, interatividade (colaboração), trabalho com hipertexto e construção da 

autoria coletiva por meio de wikis. 

Dando sequência, apresentamos as respostas à pergunta 3, na qual indagamos as  

dificuldades encontradas para promover a inclusão digital de seus alunos, considerando 

os próprios alunos; o professor; e a instituição. 

No que se refere às dificuldades do próprio aluno, observamos que as falas dos 

respondentes se subdividem em três categorias. Na primeira categoria se inclui um 

único docente que não soube dizer se seus alunos possuíam (ou não) dificuldades, uma 

vez que não fazia uso das tecnologias digitais. Neste grupo encontramos CR7 que 

afirmou: não tenho estas preocupações. Minhas disciplinas são trabalhadas com aulas 

expositivas, debates reflexivos e textos impressos. Minha preocupação maior é a de 

formar um aluno crítico, cidadão, que pense sobre o seu próprio pensar, o pensar dos 

outros e desenvolva um estilo próprio pessoal e profissional.  Esta fala nos dá a 

impressão de que o uso das tecnologias pode engessar o pensamento crítico. 

Na segunda categoria se insere a maioria dos respondentes (57%), cujas falas 

apontam para „poucas dificuldades‟. Cabe destacar que neste grupo se inclui CR11 que, 

em pergunta anterior, afirmara o não uso das tecnologias. Isto nos sugere que, embora 

não utilizando, CR11 foi capaz de elaborar uma avaliação do desempenho de seus 

alunos sobre a apropriação dessas tecnologias em situações não relacionadas a sua sala 

de aula.  

As respostas que abordam as poucas dificuldades foram as seguintes: 

CR1 - a maior parte dos alunos sabe usar a tecnologia, mas a usa muito mais para 

atividades de lazer e comunicação com amigos do que de fato para produzir 

conhecimento, realizar pesquisas acadêmicas e construir, no meu caso, práticas 

alternativas para, por exemplo, atuar com alunos deficientes múltiplos e etc; 

 

CR2 - nem todos têm acesso à internet e poucos acessam por conexão de banda larga; 

 

CR4 - nós temos alunos que têm avanços absolutamente diferentes em termos dos 

estudos na área das TIC, então é o caso; eles trocam, a gente força um pouco eles a 

interagirem uns com os outros porque nesse processo de  interação também se aprende 
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e se aprende muito, [...],   os alunos que não têm computador em casa,  eles contam 

com os da instituição que são bastante precários; 

 

 CR8 - em relação ao aluno existe, em alguns casos, a falta de interesse dos mesmos em 

conteúdos que não sejam relacionados ao lazer e redes sociais; 

 

 CR11 – o Curso de Pedagogia conta com um perfil de alunos que são mais velhos ou 

já estão na sala de aula. Estes professores têm uma resistência bem grande quando se 

fala em tecnologia. A falta de um curso de capacitação para orientar estes estudantes 

também é um problema no meu ponto de vista [...] Agora, quando se faz um trabalho 

relacionado ao uso de máquinas digitais, filmagens, isso torna-se mais fácil e a 

linguagem se torna mais acessível;  

 

CR12 - alguns têm computador em casa, mas de uso restrito, pois é dividido entre os 

vários membros da família. [...] Há ainda um bom número de alunos (notadamente os 

mais velhos) que têm pouco domínio dos recursos da internet. Em alguns momentos 

propus algum tipo de acompanhamento e atividade complementar a distância, mas os 

impedimentos foram, principalmente dessa ordem – falta de acesso e falta de 

conhecimento de funcionamento de programas de bate-papo e fóruns, por exemplo; 

 

 CR13 - dificuldade de acesso à internet, falta de domínio da escrita, leitura e falta de 

interesse. Nas atividades práticas da disciplina (Prática de Ensino de Ciências), os 

alunos alegam que não irão conseguir aplicar esses recursos na Educação Básica por 

diversos fatores; 

 

 CR14 - são poucos que possuem dificuldades, visto que a tecnologia tem inserido as 

pessoas neste meio de maneira muito veloz, isto devido, principalmente, às redes 

sociais.   

 

A última categoria englobou os 4 docentes (29%) que não encontravam qualquer 

dificuldade para promover a inclusão digital de seus alunos. CR3 - registrou: não tenho 

essa dificuldade; CR5 – fez a seguinte observação: nos dias de hoje os alunos têm 

domínio das tecnologias digitais mais correntes, tais como enviar e receber emails, 

enviar e receber arquivos anexados a estes emails, digitação de textos; Já CR6 

observou que, nos seus 11 anos de magistério: os alunos chegam a anos luz de 

diferença em comparação com o docente. Neste sentido, o que falta a eles é educar o 

acesso que já fazem, dando assim uma perspectiva mais pedagógica a sua ação. Até 

hoje não vi dificuldades dos alunos. Por último, CR9 esclareceu: não costumo 

encontrar dificuldades nesse sentido. 

 

Cabe observar que um respondente - CR10 - não respondeu com objetividade à 

pergunta, preferindo fazer uma ponderação. Indagou ele: 

- precisamos ter uma leitura crítica do que seja essa tal inclusão digital. Será que todos 

os estudantes possuem acesso à internet, computadores, e-mails e facebook? Na 
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universidade existem outras opções? Temos autonomia em relação à não utilização 

dessas tecnologia? São questões que estão diretamente articuladas ao debate da 

inclusão digital.   

 

Ainda que não tenha focalizado a pergunta, não podemos deixar de registrar a 

importância desta ponderação, pois na maioria das respostas obtidas transparece certa 

confusão sobre o conceito de inclusão digital, limitando-o a acesso à internet e 

competência no sentido de navegabilidade na rede. 

Podemos, então, sintetizar as respostas que abordam as dificuldades em três 

subgrupos, a saber: (a) as que dizem respeito ao acesso – não têm acesso; acesso 

precário (sem banda larga); acesso precário e / ou dividido (em casa e na própria 

instituição); (b) as que se relacionam a pré-requisitos como dificuldade de escrita 

(redação própria) e leitura (compreensão e interpretação); (c) as vinculadas a interesses 

centralizados nas redes sociais (lazer e comunicação); (d) e aquelas que emergem de 

uma desmotivação em relação às possibilidades de uso das tecnologias no ensino 

fundamental. Depreendemos que são múltiplos os fatores que acabam interferindo na 

inclusão digital para fins pedagógicos. 

Quanto aos que não percebem dificuldades por parte dos alunos para se tornarem 

incluídos digitais, isto se deve ao domínio das tecnologias que eles já expressam ao 

entrarem na universidade. 

 

 No item seguinte desta mesma pergunta 3, indagamos as dificuldades dos 

docentes para promoverem a inclusão digital de seus alunos.  Em outras palavras, 

procurávamos as lacunas dos professores para obter este intento. A exemplo da pergunta 

anterior, as respostas puderam ser subdivididas em três grupos: (a) os que não 

responderam à indagação ou responderam de forma imprecisa (3 – 21%); (b) os que 

assumem dificuldades pessoais para promover esta inclusão (5 – 36%) ; e (c) os que não 

encontram qualquer dificuldade na sua prática pedagógica (6 – 43%) para promover a 

inclusão digital dos alunos. 

No primeiro grupo incluímos CR2, que deixou a resposta em branco, e CR7 que 

comentou:  

- não tenho estas preocupações. Minhas disciplinas são trabalhadas com aulas 

expositivas, debates reflexivos e textos impressos. Minha preocupação maior é a de 

formar um aluno crítico, cidadão, que pense sobre o seu próprio pensar, o pensar dos 

outros e desenvolva um estilo próprio pessoal e profissional.  
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          Já CR13 respondeu da seguinte forma: falta de recursos disponíveis para aulas, 

como salas equipadas com computadores e internet.   

 

        Observamos, novamente, que CR7 dissocia a construção do pensamento crítico e 

da cidadania da potencialidade apresentada pelas TIC e CR13 atrela as suas dificuldades 

à infra-estrutura da sua instituição. 

O grupo 2, com aqueles (5) que assumiram as suas dificuldades, ofereceu as 

seguintes informações:  

CR4 - gostaria de conhecer mais, por exemplo, de produzir meu material, a produção 

de material que era uma coisa que a gente colocou para os nossos alunos no curso de 

informática, por conta da ementa da disciplina, a produção de materiais, e não 

conseguimos atingir os objetivos por conta dos professores, e por causa disso, eu 

gostaria de me superar um pouco mais, de produzir o meu material, mas também a  

gente faz uma coisa e outra, acaba secundarizando mesmo;    

 

CR8 - o meu domínio posso dizer que seja amplo, procuro sempre renovar meus 

conhecimentos, infelizmente a disciplina a qual ministro não me oferece possibilidades 

de estar inserindo ainda mais a tecnologia nas aulas;  

 

CR11 - uso na preparação das aulas, como ferramenta de estudo, mas também vejo a 

falta de infra-estrutura como uma barreira para ampliar o uso. Não tenho o hábito de 

instituir fóruns, grupos de trabalhos não presenciais, sinto que me falta um treinamento 

para lidar com estas novas tecnologias quando relacionadas a este item. Sempre 

procuro utilizar linguagens diversificadas nas minhas aulas. Acabo utilizando imagens, 

fotos digitais, entre outros instrumentos, mostrando a importância da nossa atualização 

constante para estar na sala de aula e nos aproximar da linguagem do nosso aluno. O 

uso da internet é fundamental, grande ferramentas para filmes, vídeos educativos; 

 

 CR12 - considero-me uma usuária mediana das tecnologias. Não desenvolvi muitas 

atividades com esses recursos notadamente por falta de tempo em alguns momentos. 

Mas, no geral, considero que não tenho dificuldades com os recursos em si, mas com o 

acesso a eles na estrutura (ou falta dela) da universidade; 

 

 CR14 - enquanto professora, devemos nos atualizar a cada dia, pois ter esta 

ferramenta em nossas mãos dinamiza, aprimora e facilita cada vez mais o processo 

ensino-aprendizado. Precisamos entender que o ambiente de aprendizagem 

computacional constitui-se num espaço aberto à construção cognitiva, socioafetiva, da 

interação e comunicação entre educandos e educadores.  

 

 Essas respostas nos permitiram associar as dificuldades desses professores aos 

seguintes obstáculos: (a) acúmulo de trabalho / trabalho disperso / falta de tempo; (b) 

natureza do conteúdo da disciplina que não permite uso das TIC; (c) falta de 

treinamento específico para fomentar fóruns, grupos virtuais de trabalho e produção de 
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material didático / necessidade de aperfeiçoamento contínuo; (d) acesso precário à 

tecnologia no contexto da instituição. 

 No último grupo, composto dos  6 docentes que não encontram dificuldades  

para promover a inclusão digital de seus licenciandos, foram identificadas as seguintes 

explicações: 

CR1 - me sinto capacitada para atender a minha função de professora de sala de aula. 

Cabe dizer que em muitos casos é melhor usar o quadro negro (apesar de não ser o 

meu caso) e saber dar uma boa aula do que ter acesso a tecnologia de ponta e não ter 

didática e saber o conteúdo/debate da disciplina que ministra. Isto é, a tecnologia não 

pode ser vista como a panacéia da educação, sobretudo, se levarmos em co nsideração 

a realidade educacional brasileira;  

 

CR3 - não tenho dificuldades; 

 

CR5 - não encontro dificuldades porque o uso que faço dessas tecnologias é de domínio 

dos alunos;  

 

CR6 - não tenho dificuldade nenhuma. Acho os jogos educativos extremamente chatos e 

entediantes. Acho que há um descompasso entre velocidade de aprendizado das 

crianças e as propostas existentes no mercado. Não conheço todas as propostas, mas 

apenas aquelas que estão presentes em lojas de grandes departamentos, como Fnac, 

Saraiva etc, mas fujo da recomendação destes aos alunos da graduação, pois se já 

estão defasados agora, quando eles se formarem estarão ainda mais; 

 

CR9 - apesar de não ser uma professora “digital”, não encontro dificuldades de lidar 

com as tecnologias. Não sou exímia, mas me viro bem;  

 

CR10- tenho um certo domínio dessas tecnologias e acredito na sua viabilidade. 

Entretanto, tenho a convicção de que essas ferramentas, por mais facilitadoras que 

sejam, devem ser encaradas como suporte para os educadores. Não podem substituí-

los. Creio na urgência de enfrentarmos esse debate. A tecnologia não substituirá a 

formação humana, crítica, consciente e emancipadora de educadores e educandos. 

 

 A análise do conteúdo dessas respostas nos levou a elaborar uma síntese com as 

alegações que buscam explicar a inexistência de dificuldades dos professores em 

relação à promoção da inclusão digital dos alunos. Apenas um docente não explicou os 

motivos da sua facilidade em atender a esta finalidade (CR3). Entre os outros, a 

alegação principal referiu-se ao seu domínio das tecnologias (CR9 e CR10); outro 

professor atribui a sua facilidade aos próprios alunos, considerados competentes nesta 

área (CR5); CR6 atrela a ausência de dificuldade apenas ao uso de jogos pedagógicos, 

revelando uma visão restrita do uso das tecnologias digitais. Por último, cabe situar CR1 

que relaciona a sua facilidade ao fato de estar preparada para as atividades em sala de 
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aula. Não podemos desconsiderar que esta respondente utiliza tecnologias específicas 

para o ensino de LIBRAS. 

 

 A finalização da pergunta 3 se deu com a indagação das dificuldades, por parte 

da infra-estrutura da instituição, no sentido de favorecer a inclusão digital dos alunos. 

As respostas oferecidas foram distribuídas em três categorias: (a) diversas dificuldades; 

(b) algumas dificuldades; e (c) nenhuma dificuldade. 

 No primeiro grupo se inseriram 6 docentes (43%), a saber:  

 

CR4 - a infraestrutura é precária e precária! Vamos colocar pessoas lá para vigiar o 

quê, pra vigiar cemitério de computadores, não tem nada lá, naquela sala de 

informática. É muito triste, se você algum dia tiver oportunidade, pede para conhecer 

os laboratórios de informática. Alguns alunos, por conta de morarem nos alojamentos 

se fazem amigos de outros colegas, por exemplo dos alunos do ICHS (Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais), eles usam o LABINF (Laboratório de Informática), mas 

não é certo, pois o LABINF é para ICHS). O IE (Instituto de Educação) tinha que ter o 

seu laboratório aqui;  mas não temos, aí fica complicado, aí se nós não temos coisa que 

preste também, não cabe à universidade mandar ninguém para lá para dar apoio.  Até 

tem gente destacada para isto; se você pedir tem, mas eles nem aparecem porque os 

alunos não estão lá [...] é monte de equipamento obsoleto, tudo quebrado, realmente é 

um negócio deprimente.   

 

A resposta de CR5 se deu na mesma linha da anterior: você deve saber que a 

infra-estrutura da nossa instituição é precária, tanto em termos de recursos 

tecnológicos quanto humanos.  

 

E CR8 complementou: a infra-estrutura deixa um pouco a desejar, pois mesmo 

essas tecnologias básicas como computadores e data show, nem sempre se encontram 

funcionando, hora pela falta de manutenção, hora pela depredação do patrimônio e 

também pela falta de atualização de peças e programas do mesmo. CR9 foi bem 

contundente, comentando: encontro todas as dificuldades. É muito difícil conseguir dar 

aulas em salas que tenham equipamentos, pois são poucas salas para muitos 

professores. E recursos humanos nessa área não existem na Instituição. Ou a gente faz 

ou os alunos e outros professores ajudam. 

 

 CR12, por sua vez, listou as dificuldades encontradas na instituição, destacando  

que  são „inúmeras‟:  

 

- falta equipamentos em pleno e bom funcionamento, ausência de uma boa rede local e 

com acesso de qualidade a internet, bem como espaço para, por exemplo, desenvolver 
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uma aula com os alunos usando recursos das TIC. Não contamos com técnicos em 

número suficiente para resolver problemas imediatamente, sendo a solicitação destes 

operada por procedimentos extremamente burocráticos.  

 

Por último CR13 esclareceu que: falta uma sala de multimídia e técnicos de 

informática no Instituto de Educação; faltam pontos de cabos de rede e de internet sem 

fio. A Internet é lenta e instável. 

 

 A segunda categoria „algumas dificuldades‟ congregou 5 docentes (36%). CR2 

esclareceu como são usadas as salas multimídias: são destinadas às aulas comuns; o 

laboratório de informática nem sempre está disponível para fins de aprendizagem. CR3 

complementou, informando que: algumas tomadas não funcionam nas salas. A Internet 

muito ruim. CR6 enumerou as dificuldades encontradas: quase não há conexão com a 

internet; quando existe, alguns programas estão bloqueados (caso do youtube, que 

apresenta sugestões maravilhosas)   

 

CR10 apresenta uma contradição: a minha instituição possui ótimos 

computadores e recursos tecnológicos. Uma formação humana excepcional. Entretanto, 

a infra-estrutura de uma boa parte dos Institutos, salas de aula e salas de professores 

precisa ser melhorada. 

 

 Já CR11 explica como consegue fazer uso das TIC:  

 

- o que conseguimos realizar foi utilizando o material disponibilizado pelos próprios 

estudantes, muitas vezes eles mesmos conseguiam se organizar para lidar com a 

tecnologia. Na minha instituição também não temos uma grande infra-estrutura 

material e humana para o uso destas tecnologias. Mas a situação ainda é melhor. Com 

alguns projetos conseguimos verbas para adquirir este material, podendo ser utilizado 

para sala de aula. Mas pessoas para auxiliarem neste processo são raras ou 

inexistentes. Contamos com o auxilio de estudantes que já tem experiência em lidar 

com as tecnologias. Quando falo de tecnologias, não me refiro à elaboração de 

programas, e sim mecanismos de comunicação, fóruns, grupos de estudos e outros.  

 

No último grupo, categoria „nenhuma dificuldade‟, encontramos dois docentes 

(14%), a saber: CR1, que avaliou a infra-estrutura de sua instituição como: muito boa; e 

CR14, que registrou: a instituição a qual pertenço apresenta os recursos necessários 

para a administração das aulas com os equipamentos quando solicitado pelos 

professores. Isto se refere a um número razoável de equipamentos e salas preparadas 

para a exibição. 
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Vale ressaltar a fala do respondente CR7, que se manteve consistente em relação 

aos seus posicionamentos anteriores: não tenho estas preocupações. Minhas disciplinas 

são trabalhadas com aulas expositivas, debates reflexivos e textos impressos. Minha 

preocupação maior é formar um aluno crítico, cidadão, que pense sobre o seu próprio 

pensar, o pensar dos outros e desenvolva um estilo próprio pessoal e profissional 

 

Dessas respostas, inferimos que há um número significativo de docentes (11 – 

79%) registrando as dificuldades que possuem para o uso das TIC em sua instituição. 

As reclamações foram muitas, a saber: laboratórios precários; materiais obsoletos; 

ausência dos técnicos motivada pela ausência dos alunos em face das más condições dos 

materiais; computadores e data-show nas salas de aula sem funcionamento; depredação 

do patrimônio; falta de manutenção; manutenção demorada por força de excessiva 

burocracia; falta de rede local, acesso deficiente; bloqueio de sites. Os demais docentes, 

3 (21%), não encontram dificuldades, sendo que um deles não tem por objetivo 

pedagógico usar essas tecnologias. 

 

A pergunta seguinte (número 4) indagava aos docentes como definiam um aluno 

„incluído digital‟? Consideramos relevante apresentar as respostas de cada participante. 

CR1: não acho que esse termo seja adequado, inclusive como pesquisadora do termo 

“inclusão” faço outro tipo de análise sobre termos dessa natureza; 

 

CR2: que têm acesso à internet com banda larga; que domina as ferramentas básicas 

de auxílio à produção textual e/ou hipertextual; que é capaz de criar soluções 

profissionais, artísticas, etc., fazendo uso de softwares; 

 

CR3: um aluno que possui o mínimo de acesso ao computador e à internet; 

 

CR4: ele tem que ser capaz de produzir o seu material, não só usar materiais 

produzidos por outras pessoas, para uso com seus alunos; 

 

 CR5: se um aluno executa tarefas, como as listadas acima, creio que ele pode ser 

considerado incluído digital, o que não exclui as novas aquisições que ele possa vir a 

fazer no que se refere às tecnologias digitais; 

  

CR6: que saiba fazer uso das tecnologias e que saiba não apenas usar a parte técnica/ 

ter domínio da técnica mas que saiba falar sobre ela, explicando, por exemplo, passos 

que tem que cumprir e porquê deve fazer isso; 

 

 CR7: que, como eu, saiba minimamente, utilizar os recursos digitais; 
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CR8: o aluno incluído é aquele que utiliza essa ferramenta para o seu desenvolvimento 

pessoal, pena que alguns utilizem de forma errada, que utilizem apenas redes sociais, 

jogos e afins. Considero que um bom uso dessas tecnologias deveria começar pela 

mudança da mentalidade de seu usuário, explorando suas ferramentas para o 

desenvolvimento intelectual e considerando como um instrumento potencial de 

ampliação do conhecimento; 

   

CR9: não sei dar esta definição.  Acho que hoje em dia ser “incluído digital” difere 

imensamente de pessoa para pessoa. Para mim, um aluno que domine minimamente os 

cabos de um computador para conectá-los ao aparelho de data show já é super 

incluído digitalmente; 

  

CR10: a inclusão envolve o poder de compra, de acesso e utilização das tecnologias de 

ponta, articulado com o pressuposto central desse debate: a leitura crítica de como se 

dá essa inclusão. Para quem? Com quais interesses? Esse debate sobre inclusão pode 

fortalecer, inclusive, a seguinte opção: não me incluo nesse mundo digital. Nesse 

sentido, podemos recriminar aquele sujeito que não responde e-mails com a velocidade 

esperada? Ou fez a opção de não ter facebook e envolvimento com as redes sociais? 

Essa autonomia de pensamento é estratégica para o debate; 

   

CR11: um estudante capaz de lidar com as diversas linguagens tecnológicas existentes. 

Ser capaz de lidar não significa ser um usuário básico (digitar um texto no word,  ou 

outros editores de texto), e sim estar inserido realmente neste meio. Saber realizar uma 

pesquisa, usar a internet para realizar pesquisas, debates, fóruns. Saber produzir ou 

captar um vídeo, música e utilizar isso para uma pesquisa e/ou uma aula; 

  

CR12: Não basta ter acesso aos recursos computacionais e às redes, mas 

principalmente dominar recursos básicos de edição de textos, imagens, comunicação 

em rede, bem como busca e seleção de conteúdos na rede mundial. Além de saber como 

utilizar os recursos digitais, as múltiplas linguagens que estes articulam, considero 

“incluído” principalmente aqueles que dominam, ao menos, num nível básico, a 

produção de conteúdos com esses recursos, bem como os que conseguem resolver 

problemas que equipamentos e programas mais usados apresentam no uso cotidiano; 

  

CR13: Aluno que tem acesso a um computador e a internet, e conhecimento mínimo de 

seu uso; 

 

CR14: um aluno incluído digital é aquele que apresenta avanços e transformações 

significativos nas atitudes em relação a sua própria vida, sua auto-estima, sua vivência 

e na valorização de seu processo de aprendizagem e interação com o mundo.  

 

 A partir dessas falas, e seguindo a mesma linha de raciocínio adotada na 

categorização das respostas oferecidas pelos docentes da instituição A, conseguimos 

agrupar os registros em três categorias: (a) a primeira relacionada a uma perspectiva 

meramente instrumental, na qual se entende que basta ter acesso e saber manusear 

adequadamente as tecnologias para que o sujeito se torne um incluído digital; a segunda  

incluindo uma visão mais complexa de inclusão digital, ainda que incompleta; e a 
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terceira vinculada àqueles que desconsideram esta questão. 

 Na primeira categoria – visão instrumental da inclusão digital – se inserem 4 

participantes (29%). São eles: CR3, CR7, CR9 e CR13. Para estes basta que o aluno 

tenha acesso a um computador e à internet e conhecimento mínimo de seu uso.  Cabe, 

no entanto, destacar a percepção de CR7, ao considerar que hoje em dia ser “incluído 

digital” difere imensamente de pessoa para pessoa, visualizada por nós como relevante 

na medida em que nela se embute a questão do acelerado avanço das tecnologias. Isto 

significa que uma pessoa pode ser hoje incluída digital e amanhã ter seu conhecimento 

desatualizado por inovações que desconhece. 

Um conjunto expressivo (8 respondentes – 57%) se reuniu em torno da segunda 

categoria – „visão mais complexa do conceito de inclusão digital‟ Foram eles: CR2, 

CR4, CR5, CR6, CR8, CR10, CR11, CR12. Para estes a inclusão digital tem a ver com: 

produção textual e/ou hipertextual; criação de soluções profissionais, artísticas, etc, 

fazendo uso de softwares; produção de material próprio para uso com seus alunos;  

capacidade de discutir criticamente as tecnologias (compreender as suas diferentes 

facetas); mudanças na mentalidade de seu usuário, o que envolve a utilização das 

tecnologias com vistas ao desenvolvimento intelectual e à ampliação do conhecimento;  

capacidade de lidar com as diversas linguagens tecnológicas existentes e de saber usar a 

internet para realizar pesquisas, debates, fóruns; produção de vídeos, captação de 

músicas, utilização desses materiais para pesquisa ou na produção de  uma aula; a 

resolução de problemas que surgem nos equipamentos e programas mais usados no uso 

cotidiano; o uso de tecnologias de ponta articulado com ampla leitura crítica das 

mesmas (para que servem? São oferecidas aos usuários com que interesses? O que 

pretendem em termos de consumo?). 

 Embora essas perspectivas estejam dispersas nas falas dos sujeitos, entendemos 

que, no conjunto, oferecem uma visão mais abrangente da questão da inclusão digital. 

Por último, na terceira categoria – desconsideração da inclusão digital – foram 

incluídos CR1 e CR14 (14% dos respondentes deste grupo); o primeiro admitindo que o 

termo inclusão é inadequado (porém não explicitou qual seria o significado a partir da 

sua ótica); e o segundo que atrelou a inclusão digital a transformações que podem ser 

obtidas mesmo sem o uso das tecnologias (mudanças de atitudes, na auto-estima, 

valorização das aprendizagens realizadas e maior interação com o mundo). Essas  

transformações podem se dar sem o sujeito jamais ter usado o computador e a internet. 
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Na continuidade das perguntas, os sujeitos foram instados a falar das mudanças 

que consideravam necessárias ao Curso de Pedagogia de sua instituição, com vistas a 

garantir a inclusão digital do futuro pedagogo. Encontramos as seguintes falas:   

CR1 - primeiramente não é o Curso de Pedagogia em si que garantirá o acesso dos 

alunos aos recursos tecnológicos. São necessárias políticas públicas que, de fato, 

garantam o acesso de todos aos direitos sociais e à produção científica disponível, 

dentre os quais os recursos tecnológicos; 

 

CR2 - incentivo à leitura de obras literárias; oferta e expansão do acesso à internet; 

criação de projetos voltados ao desenvolvimento da criatividade; 

 

 CR3 - criação de um laboratório de informática, com acesso decente à internet, 

exclusivo do Curso de Pedagogia; 

 

CR4 - a mudança fundamental é essa: dispor de recursos humanos e de  um laboratório 

decente, com pessoas competentes para dar orientações; porque sem isso, isso é o 

básico dos básicos, não é, outras matérias acho que você pode sonhar pra mais tarde, 

mas no curso eu acho pelo menos o computador, o domínio do computador para seu 

uso próprio, mas não só o Windows e ferramentas mas nesse sentido de você produzir o 

material para trabalhar com seus alunos; 

   
CR5 - penso que as mudanças não devem estar na responsabilidade do curso de 

Pedagogia, mas devem ser estendidas ao acesso democrático que a universidade, assim 

como as demais instituições sociais, podem proporcionar ao cidadão de maneira geral; 

 

 CR6 - capacitação urgente do docente. Depois, mudança no acesso à rede da 

instituição, pois, para se propor, tem que ter princípio; 

   

CR7 - sinceramente, esta não é uma questão para mim; 

 

CR8 - incentivar o uso de forma adequada pelos usuários, com vistas ao acúmulo de 

conhecimento e não como uma mera ferramenta de uso doméstico; 

  
CR9 - penso que antes de qualquer coisa temos que deixar para trás a briga por 

equipamentos que funcionem; as salas sem equipamentos; a dificuldade em redes de 

internet sem fio; os laboratórios de informática que são apenas uma ilusão. Sem isso, 

minimamente, não podemos falar em inclusão digital de nenhum curso, nem Pedagogia, 

nem nenhum outro; 

 

 CR10 - a criação de um laboratório de informática que estivesse diretamente 

vinculado aos projetos de extensão, ensino e pesquisa desenvolvidos no Instituto de 

Educação contribuiria para fortalecer não somente o Curso de Pedagogia, mas as 

inúmeras licenciaturas; 

 

 CR11 - salientar a importância desta ferramenta no processo educativo. Garantir que 

todos tenham acesso a estas tecnologias dentro da universidade para que possam 

utilizar nas aulas. Realização de cursos e/ou disciplinas especificas com esta temática. 

Dar um suporte para todos os professores dos cursos para que eles possam também 

utilizar isso na sala de aula, estimulando o uso por parte dos estudantes. Elaboração de 
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um currículo que pudesse incluir este tema como princípio; 

  
CR12 - creio ser necessário ampliar essa discussão no âmbito de diferentes disciplinas. 

Hoje a discussão e mesmo a utilização fica restrita a uma ou duas disciplinas 

especificas e à iniciativa individual de alguns professores. Como a realidade das 

escolas públicas apresenta tantos e inúmeros problemas, essa acaba sendo uma 

questão coadjuvante em relação a outras para ampliar a discussão e experiência com 

esses recursos e linguagens é necessário uma ótima infraestrutura de rede, com bons  

equipamentos e em número adequado para atender aos professores e estudantes. Por 

exemplo, além de equipamentos em todas as salas de aula, também um laboratório em 

que pudéssemos desenvolver algumas aulas e/ou oficinas, com atividades voltadas para 

experimentar recursos, debater sua pertinência para os conteúdos específicos das 

disciplinas, e também, sua utilização no ensino infantil e fundamental, etc; 

   
CR13 - criar uma disciplina específica que aborde os conhecimentos básicos do uso 

das novas tecnologias na educação, tais como: Tecnologias da Informação e 

Comunicação nos processos educativos presenciais e a distância. Ciberespaço. As 

tecnologias educacionais e as metodologias de aprendizagem significativa e 

colaborativa. Ferramentas Colaborativas. Comunidade Virtual de Aprendizagem; 

  

CR14 - tornar a inclusão digital, de fato, uma realidade. O que vivemos hoje é apenas 

um ensaio. Tornar consciente a necessidade da tecnologia como um dos meios para o 

avanço no processo ensino-aprendizado do aluno, através do exercício da cognição e 

estimulação do conhecimento e da criatividade humana. 

 

 A análise dessas falas nos levou a agrupar os respondentes em 5 grupos. O 

primeiro entende que as mudanças com vistas à inclusão digital se inciam com a 

presença de um laboratório de informática vinculado ao curso, com equipamentos de 

qualidade e pessoal competente para dar o suporte necessário (CR3, CR4, CR9 e CR10 

– 29%). O segundo deu centralidade à capacitação docente, considerando-a fundamental 

para o processo de inclusão digital dos licenciandos; nele se incluem CR6 e CR11 

(14%). Na terceira categoria se encontram aqueles que dão prioridade às mudanças 

advindas das políticas públicas (e universidades); ou seja, segundo eles são as políticas 

que vão garantir o acesso de todos aos direitos sociais, aí se incluindo a produção 

científica disponível e os recursos tecnológicos. Assim, as mudanças começam pelas 

políticas (CR1 e CR5 – 14%). O quarto grupo integra os respondentes (5 – 36%) que, de 

uma forma ou de outra, acreditam que as mudanças na direção da inclusão digital 

podem ocorrem a partir do(a): criação de projetos para o desenvolvimento da 

criatividade (CR2); estimulo às discussões sobre este tema (CR8); ampliação das 

discussões sobre este tema nas diferentes disciplinas do currículo (CR12); criação de 

uma disciplina específica voltada para este conteúdo (CR13); e da conscientização a 

respeito da relevância das tecnologias digitais como instrumentos que podem 
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potencializar a aprendizagem dos alunos (CR14). Podemos inferir que essas propostas 

de mudança estão afetas a ações que se concretizam no âmbito do próprio curso. 

 Por último, situamos CR7 na categoria que desconsidera a presença das 

tecnologias no espaço acadêmico. 

 

A última pergunta (número 6) buscou outros comentários sobre a problemática 

da inserção dos licenciandos do Curso de Pedagogia na cultura digital. Logo de início, 

surgiram 6 docentes (43%) declarando que já tinham respondido em questões 

anteriores; portanto, não apresentaram novos comentários. Foram eles: CR1, CR3, CR5, 

CR7, CR11 e CR13. 

Os demais (8 – 57%) registraram os comentários que se seguem. 

CR2 - ainda há uma enorme desigualdade de acesso à informação digital entre as 

regiões urbanas “centrais” e “periféricas”; o maior obstáculo ao uso de ferramentas 

digitais ainda é o escasso contato com a leitura e, portanto, o restrito conhecimento do 

mundo e a dificuldade de se pensar no mesmo; 

 

CR4 - por exemplo, nós temos aqui uma experiência, eu acho que é importante [...] que 

é mais uma frente de trabalho, no sentido de garantir mais algum conhecimento para 

nosso alunado, que é a disciplina Educação a Distância; 

 

 CR6 - é necessário sempre enfatizar que a tecnologia é um meio. Do contrário, o 

professor – que formará, no meu caso, futuros alunos - virará refém da técnica bem 

como da tecnologia; 

 

CR8 - talvez o problema não seja o profissional ou seu curso de graduação, talvez seja 

apenas falta de incentivo (com recursos na compra de equipamentos novos e 

atualização dos profissionais) governamental; 

 

CR9 – um curso de Pedagogia, ou de qualquer outra área do conhecimento, que não 

tenha um laboratório de informática digno, uma rede de internet sem fio impecável, só 

para citar esses dois exemplos, está muito longe da cultura digital; 

 

CR10 - a maioria dos nossos estudantes de Universidade Pública possui uma relativa 

carga horária disponível para os encontros, a pesquisa, o ensino e a extensão. Diante 

desse fato, creio que a necessidade de nos envolvermos com a cultura digital deve ser, 

além de incentivada, uma das nossas maiores preocupações enquanto educadores, 

contribuindo para a formação humana, crítica, autônoma e emancipadora de 

educadores, educandos e demais sujeitos na produção do conhecimento; 

 

CR12 - considerando a realidade do Instituto/Universidade, o acesso precário dos 

estudantes no âmbito do curso de Pedagogia aos recursos e linguagens digitais se 

aproxima um pouco da realidade que encontramos na maioria das escolas públicas – 

poucos equipamentos, rede inexistente ou instável e pouca discussão das propostas de 

de trabalho entre professores e estudantes.  As dificuldades de acesso interferem no uso 
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e reflexão pedagógica sobre as possibilidades que estes podem abrir para o ensino e 

aprendizagem tanto dos futuros pedagogos, quanto dos alunos da educação básica; 

 

CR14 - é preciso entender, através da própria disciplina de LIBRAS, quando 

mencionamos a importância da inclusão digital na vida do aluno surdo, que o trabalho 

parte do princípio em que a coerência e a interdisciplinaridade devem fazer parte da 

nossa prática diária. A relevância em buscar uma relação entre a sala de aula e a 

informática, sendo esta uma extensão da primeira.  

 

 Esses comentários, em certa medida, confirmam as respostas anteriores. Assim, 

CR2, CR9 e CR12 reiteram que o acesso precário às tecnologias digitais acaba por 

interferir negativamente nas reflexões pedagógicas sobre a aplicação das mesmas no 

contexto da sala de aula. Isto significa que se não é dada, ao licenciando, a possibilidade 

de conhecer o potencial existente nas tecnologias, ele terá dificuldade de imaginar / criar 

situações para a sua sala de aula. Em outras palavras, a leitura do mundo educacional 

atravessado pelas TIC se torna empobrecida. Foi marcante a fala de CR12 que associa a 

baixa qualidade do acesso às tecnologias digitais na sua instituição à realidade da escola 

pública. 

  Outro ponto destacado foi a questão do incentivo ao uso das tecnologias que, 

segundo CR8 e CR10, é pequeno, seja ele governamental ou institucional. Para CR10, 

os alunos possuem tempo na grade curricular, o que lhes permitiria maior envolvimento 

com as tecnologias. Como sugestões singulares, encontramos nas falas de CR4, CR6 e 

CR14 as ideias de que na disciplina Educação a Distância há espaço para a apropriação 

das tecnologias digitais, sendo importante ter em mente que estas se constituem apenas 

em meios auxiliares e que a interdisciplinaridade deve fazer parte do cotidiano do 

professor. 

 

 

. A inclusão digital na instituição C em disciplinas que se relacionam diretamente 

com tecnologias digitais  

 

Conforme mencionado no início desta seção, no âmbito do Curso de Pedagogia da 

instituição C, encontramos a oferta de duas disciplinas direcionadas para a relação 

educação – tecnologias de informação e comunicação. Uma delas é oferecida no início 

do curso e seu objetivo básico é introduzir os alunos no mundo da informática; a outra, 

de caráter optativo, é ministrada no final. As respostas que se seguem foram 
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expressadas por dois docentes responsáveis pelas mesmas,  doravante designados pelas 

siglas CR15 e CR16.   

 

Iniciamos com a fala de CR15. Este docente informou que, de um modo geral, as 

tecnologias digitais mais usuais entre seus alunos são o computador e a internet, sendo 

que isto ocorre principalmente no espaço da universidade. Ele esclareceu o acesso, 

informando que este se dá, 

- quando possível, no laboratório de informática. Lamentavelmente, o Instituto de 

Educação não possui um laboratório de informática que seja minimamente aparelhado 

para a utilização dos alunos do curso de Pedagogia. Desta forma, tomamos por 

“empréstimo” os laboratórios do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS). Tal 

empréstimo não é oficial, pois estes laboratórios são espaços reservados para aulas de 

informática deste instituto. Assim, na verdade, a utilização é assistemática e ocasional. 

Vale, ainda destacar, que a conexão à internet é lenta e muitas vezes inoperante. 

 

 Sobre a navegação na internet e o acesso a bases de dados e redes sociais, CR15 

informou: 

- metade dos alunos apresenta uma familiaridade com a navegação na internet e com 

demais ferramentas de busca ou no campo das redes sociais. Outra parte sequer 

conhece as noções básicas. Isto dificulta muito o trabalho da disciplina haja vista que 

preciso estabelecer objetivos e metas diferenciados, ao menos no primeiro bimestre. No 

segundo bimestre, é possível operar com procedimentos mais harmônicos face à turma. 

 

No que tange à utilização de redes sociais, CR15 disse que a quase totalidade 

dos alunos participa e transita nessas interfaces. Quanto à busca de informações 

específicas e depuramento das mesmas, o docente admite que isto é viável apenas para 

uma parcela de seus alunos. Em um sentido mais restrito, ele comentou como seus 

alunos se valem, nas tarefas escolares, das informações retiradas da internet: 

- neste ponto temos uma inflexão: a produção de textos é complexa para todos. A nota 

final da disciplina repousa na elaboração de um Projeto de construção de uma 

plataforma digital voltada para a área de Educação – a partir do YAHOOGROUPS. A 

dificuldade maior apresenta relação com a questão “autoral”. Os alunos – em grande 

parte – confundem a criação com a cópia pura e simples de textos já existentes na web. 

Mais do que isto: trazem textos muito interessantes para a plataforma digital, porém 

não “criam” olhares autorais sobre o texto, ou seja, postam... mas, não arriscam um 

vôo rasante e ousado para além do texto escolhido. 

 

 Ele acrescentou: a dificuldade de um texto autoral também está presente nas 

disciplinas presenciais que ministro. 

 

 Indagado como classificaria seus alunos em termos de inclusão X exclusão 

digital, CR15 registrou: 
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- consoante às respostas anteriores, não posso abordar este ponto de forma 

homogênea. Penso que as diferenças econômicas e sociais pesam mais do que a faixa 

etária na tentativa de compreender tal situação. Tenho alunos que residem no 

alojamento da universidade e que não têm condições financeiras de possuir um laptop 

(tal situação também acontece com alunos que não residem no alojamento e não têm 

em suas residências um computador). Alguns acessam do local de trabalho; obviamente 

com um tempo restrito e numa situação pouco producente. Nesta perspectiva, a 

universidade tem um papel fundamental no que tange ao oferecimento de um 

laboratório de informática decente para os alunos do curso de Pedagogia. Os pedidos 

foram feitos e as soluções ainda não atendidas. 

 

 Em seguida, pedimos que indicasse quais as atividades de ensino–aprendizagem 

que desenvolvia para promover a inclusão digital de seus alunos, ao que respondeu: 

 

- na primeira vez que lecionei a disciplina na instituição, elaborei uma plataforma do 

yahoogroups para este trânsito de informações e de produções textuais. Sabia das 

limitações da plataforma, porém era a única estratégia possível. Adotei procedimentos 

complementares para a execução da disciplina: utilizei “torpedos” que foram enviados 

para os alunos; fiz ligações para os celulares de todos e encerrei a disciplina com uma 

avaliação enviada pelo correio, uma carta, carta que deveria ser devolvida também, 

pelo correio. Todos estes contatos tiveram a intenção de revelar os diferentes 

instrumentos que podem ser utilizados pela Educação a Distância (digitais ou não). O 

resultado foi satisfatório. A interação foi constante. Detalhe: todos os alunos 

pertenciam à primeira turma a ingressar no curso de Pedagogia e 95% não trabalhava 

fora da universidade. Estavam envolvidos em atividades de pesquisa, iniciação 

científica ou monitoria. Eram bolsistas. Outro dado interessante, que só agora me dei 

conta: o trabalho com esta turma ocorreu em 2009. Neste ano, em comparação ao ano 

de 2011 quando lecionei novamente a disciplina, muitas licenciaturas ainda estavam 

em fase de elaboração dos seus projetos. Tínhamos menos cursos e, portanto, menos 

alunos no tocante à utilização do laboratório de informática. 

 

 A pergunta subsequente se voltou para as dificuldades / possibilidades 

encontradas para promover a inclusão digital dos alunos.  A resposta de CR15 foi 

minuciosa e relevante para compreendermos a implementação de uma prática crítica 

que envolve ação-reflexão-ação. 

- sem qualquer exagero: todas as dificuldades. Parece-me que a trajetória da segunda 

oferta da disciplina em 2011 pode ser elucidativa.Consegui, no primeiro semestre de 

2011, no âmbito da universidade, um espaço para elaborar a minha disciplina numa 

plataforma Moodle. Durante uns dois meses, preparei cuidadosamente o espaço digital. 

Abertas as inscrições, tive vinte alunos matriculados. Um bom número. Iniciada a 

disciplina, comecei a perceber a demora de muitos alunos para o ingresso na 

plataforma. Fiquei bastante incomodado e estabeleci um prazo máximo para o 

ingresso. Conforme a disciplina avançava, avançava também a minha insatisfação com 

o trabalho realizado. Pouca participação os fóruns, chats e até nas enquentes – 

instrumentos de respostas instantâneas. Especificamente nos fóruns: um atraso enorme 

na postagem (alguns alunos sequer postavam). Nos chats: dificuldade de conseguir um 
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horário que atendesse à maioria e, mesmo conseguindo, a participação era baixa e a 

conexão não ajudava (quedas constantes). O processo foi desgastante, pouco produtivo 

e teoricamente frágil. Sinto que não consegui realizar um bom trabalho... foi um 

trabalho medíocre. Estou sendo bastante sincero. Ao final da disciplina, fiz uma auto-

avaliação e constatei o seguinte: a existência da plataforma Moodle não foi suficiente 

para a solução de problemas que estavam para além dela e eu não percebi. Explico: a 

maior parte dos alunos trabalhava fora da universidade e dependia de um computador 

no espaço de trabalho; muitos alunos não tinham computador em casa para a 

realização de algumas tarefas no fim de semana e o laboratório de informática não 

mais oferecia qualquer possibilidade de utilização, haja vista o aumento das 

licenciaturas e, consequentemente, do número de alunos para fazer uso do referido 

espaço. Bem, falhei muito. Entretanto, tomei algumas atitudes que considero 

importantes: na primeira reunião do colegiado do curso de Pedagogia de 2012, 

comuniquei a suspensão da disciplina até o atendimento das condições básicas para a 

sua realização; estabeleci que após o atendimento das questões estruturais, a matrícula 

do aluno ficará condicionada a uma entrevista comigo (esta disciplina é optativa). 

 

 Quanto às sugestões de mudanças a serem implementadas no Curso de 

Pedagogia, com vistas a garantir a inclusão digital do futuro pedagogo, CR15 falou: 

- seria simplista dizer que o curso precisa de um laboratório de informática. Precisa, 

mas não garante inclusão. A garantia da inclusão passa pela percepção de todos os 

docentes da relevância da tecnologia digital para o processo de aprendizagem. Muitos 

ainda pensam que os espaços digitais de compartilhamento (Orkut, Facebook e outros) 

são apenas locais de informação e não espaços de construção de conhecimentos. 

Pensam que buscar informações no Google seja o fim de um trabalho passado em sala 

de aula. Não é. O trabalho com qualquer site de busca é uma meio. Para além, 

precisamos também de professores incluídos digitalmente. 

 

Sobre o preparo da instituição para favorecer a inclusão digital dos licenciandos 

de Pedagogia, o docente assim se posicionou: 

- efetivamente, não há preparo. Há improviso. A ausência de um planejamento para 

uma acolhida presencial para alunos e professores (aulas em espaços fora da 

universidade e professores dividindo salas pequenas) denota a dificuldade em qualquer 

tipo de inclusão virtual. 

 

 Tendo em vista a riqueza das respostas de CR15, não foram feitos comentários 

adicionais à problemática em tela. Diante das suas respostas, podemos inferir a seguinte 

síntese: as tecnologias digitais privilegiadas pelos alunos deste curso, da instituição C, 

são o computador e a internet. A universidade não oferece as condições mínimas para 

garantir este acesso, o que se daria pela existência de laboratórios com equipamentos de 

qualidade razoável e softwares atualizados. O uso é feito „por empréstimo‟, o que, 

certamente, dificulta a inclusão digital. Mais ou menos a metade dos alunos de CR15 

apresentou facilidade com a navegação na internet e acesso às redes sociais; a outra 

metade desconhece as noções básicas. Esta heterogeneidade dificulta o trabalho docente 
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na direção da inclusão digital. A navegação na internet para alguns pode até remeter à 

filtragem de informações que vão ser relacionadas às tarefas solicitadas; no entanto, 

CR15 esclarece que não há produção autoral. Praticamente a totalidade dos alunos 

„copia e cola‟, pensando que ao fazer isto está produzindo um texto com sua autoria.  

 Cabe registrar que CR15 não definiu seus alunos como incluídos ou excluídos 

digitais, mas ressaltou que a universidade, pela inexistência dos recursos necessários e 

pelo despreparo de seus docentes nesta área, acaba perpetuando a exclusão digital de 

seus alunos. Em outras palavras, a universidade contribui para este quadro. 

 Ele afirma que alunos com dedicação exclusiva aos estudos (bolsistas) têm mais 

probabilidades de se tornarem incluídos digitais; isto ficou evidente em relação às duas 

experiências que desenvolveu, com cenários bastante opostos. Por outro lado, garante 

que o laboratório de informática não é condição exclusiva para promover a inclusão 

digital; muitas outras variáveis interferem, entre estas o improviso em termos da gestão 

direcionada à inserção das TIC no processo ensino-aprendizagem e o despreparo dos 

docentes que não conseguem perceber a complexidade que envolve o mundo 

contemporâneo atravessado pelo digital.  

 

Na continuidade das entrevistas, seguem- se as respostas oferecidas pelo outro 

professor da instituição C, que ministra disciplina diretamente relacionada com as 

tecnologias digitais. Este é, aqui, reconhecido pela sigla CR16, cabendo mencionar que 

sua atuação docente ocorre no campi de Nova Iguaçu. 

 

Na pergunta 1 indagamos: quais são as tecnologias digitais que seus alunos têm 

acesso? CR16 dividiu sua resposta em duas partes, explicitando que, em termos 

particulares, os alunos, em sua maioria, possuem: celular, computador, banda larga, 

MP4. Outros, no entanto, padecem de outro problema que é o acesso à internet, sem 

saber quando vão ter banda larga, sabe-se que isso é uma questão de mercado. Já em 

relação ao acesso às tecnologias na universidade, o docente informou que eles dispõem 

- 3 laboratórios que atendem a maioria dos alunos, laboratórios com acesso à internet, 

banda larga, rede wifi. A universidade do ponto de vista tecnológico está bem, internet, 

até que ela não está mal. Professores com doutorado receberam computador com boa 

configuração. A universidade também oferece duas salas multimídias, todas as salas 

têm rede wifi; todos os departamentos têm data-show. A gente não tem data-show em 

todas as salas de aula por questões de segurança. Mas de qualquer forma, os 

departamentos possuem e quando o professor precisa, pega. Isto só vai se resolver 

quando puderem ser instalados com segurança.  
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Na segunda pergunta, buscamos clarificar três pontos, a saber: (a) se quando os 

alunos iniciam esta disciplina, que é voltada para as TIC, eles já sabem: (a) navegar na 

internet, acessando bases de dados, ao que o docentes esclareceu: 

- nem todos, nós temos alunos com mais de 50 anos que voltaram a estudar e têm muita 

dificuldade ainda. Temos pessoas com dificuldades para lidar com e-mail, mas temos 

jovens muito habilidosos. Então você tem de tudo. Temos alunos! 

 No item (b) perguntamos se eles sabiam procurar informações específicas. A 

resposta foi a que se segue: 

- procurar informações muitos sabem. A maioria do pessoal sabe procurar 

informações. É uma situação que ainda temos que dar conta das pessoas com idades 

mais avançadas. Os mais jovens sabem com certeza. 

Indagamos, também (item c), se eram capazes de depurar as informações 

encontradas.    

- eles sabem buscar as informações. Isso aponta para a diferença entre os alunos 

digitais e a escola analógica. Não são mais os conteúdos que dão conta; acho que uma 

questão que a gente não tem sabido trabalhar, nós pesquisadores da área, é a questão 

da forma como a disciplina deve ser ministrada.  A disciplina se enuncia de um modo e 

se materializa de outra forma, isto é um problema.  A escola precisa assumir o que ela 

quer, como é que a gente encontra aqueles que não nasceram na cultura digital com os 

demais. Todas as pessoas devem entrar na cultura digital da mesma forma? Eu penso 

que não. Você tem um discurso de cultura digital, mas que não se materializa. Eu por 

exemplo, continuo achando que a tecnologia do verbo ainda é pior, se utilizar dessa 

tecnologia para se instituir como pessoa. A gente ainda tem dívidas com a tecnologia 

da escrita. Essa tecnologia está sendo discutida na mesma perspectiva da 

alfabetização. Meu trabalho é sempre compreender o lugar onde cada pessoa está. A 

gente ainda tem dívidas com a tecnologia da escrita, que para mim não é a principal. E 

está sendo discutida da mesma forma. O meu trabalho é saber sempre onde as pessoas 

estão.                                      

       Na sequência da entrevista, pedimos que, considerando o que já havia respondido, 

indicasse como classificava os seus alunos: incluídos ou excluídos digitais? Por quê? 

CR16 nos respondeu: 

- Eu acho que de uma maneira geral, a população da baixada é excluída digital, e 

nessa população estão os meus alunos. Para uma pessoa ser incluída, para mim, não 

precisa saber fazer circular as informações na rede; eu costumo discutir inclusão 

digital a partir do que se disponibiliza para as pessoas, o que inclui infra-estrutura 

física para uso da internet. Os problemas da Educação estão relacionados à questão da 

renda, quando a pessoa tem mais recursos financeiros, ela vai ao cinema, ao teatro, e 

aprende com isso. Essa questão do uso para ser incluído digitalmente é ter à sua 

disposição computador e rede de qualidade e uso proprietário da máquina, tem que ter 

recurso para comprar e usar na hora que você quiser, esse é que o diferencial. 
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Sobre as dificuldades que encontra para promover a inclusão digital de seus 

alunos, CR16 nos disse:  

- o máximo que eu posso fazer é trabalhar com eles para que se sintam mais 

familiarizados com esse meio; então como eu estava dizendo, a minha aula é no 

laboratório e a gente tem propostas criadas com eles. Muitos alunos têm dificuldades 

de vir para a aula, pois trabalham no comércio e, assim, trabalham em véspera de 

feriado, o patrão não libera, mas a aula está aí, no e-mail deles, e eles não têm internet, 

ou quando possuem, ela é discada; esta é uma questão de estrutura (de renda). 

 

Quanto às possibilidades que encontra na disciplina que ministra, considerando o 

contexto onde ela se desenvolve (o contexto da universidade / do Curso de Pedagogia), 

para promover a inclusão digital de seus alunos, CR16 esclareceu, exemplificando: 

- eu chego cada vez mais à conclusão de que a gente não consegue ensinar nada, as 

pessoas aprendem e o motor da aprendizagem é o desejo e a necessidade. Eu dei uma 

disciplina em que era mais ou menos assim: eu digo para os alunos que a nossa aula 

vai ser sobre tecnologia e peço que discutam, uns com os outros, sobre o que cada 

pessoa gostaria de aprender sobre internet, por exemplo. Eu acho que isso me facilita. 

Os alunos respondem: eu quero fazer um blog, powerpoint, sai de tudo; então a gente 

faz essa listagem e, eu quero saber o que cada um se propõe a ensinar ao outro. E, eles 

começaram a se organizar de forma que cada um dava uma oficina, amanhã é a oficina 

de blog, para os que querem aprender a fazer blog; e assim foi. Na disciplina de 

tecnologia eu faço assim: eu quero aprender a fazer um blog, ah! Então como se faz um 

blog? [...] aí eles conseguem entender como as pessoas da cultura digital aprendem a 

fazer as coisas, ninguém pede para ensinar, eles vão buscar a informação. [...] Os 

alunos entram na internet e buscam como se faz um blog, que você vai aprender 

rapindinho. Escreve como fazer um blog e vão aparecer milhares de opções. Não é 

ensinar a fazer um blog, é saber como a molecada está pensando, eles pensam a partir 

de uma situação limite que você dá para eles. Eles querem logo saber, onde eu ponho 

um comentário, a minha marca de que eu passei por aqui, que eu disse alguma coisa. A 

escola de hoje é um exercício de memorização, memória não é mais isso, tem a RAN, e 

o HD. E aí para esses alunos, que serão os futuros professores ou já são professores, 

não funciona mais essa figura do cara que pega pela mão; hoje a molecada faz 

perguntas e vai atrás da resposta. Aí no final do curso eles têm que escrever sobre a 

várias questões teóricas, epistemológicas. No final do curso indago: vocês 

aprenderam? Eles respondem: É professor, a gente percebeu que o Sr. ensinou muito, e 

que aprendemos durante todo o semestre. 

 

 Por último, CR16 falou das mudanças que poderiam ser implementadas no 

Curso de Pedagogia com vistas a garantir a inclusão digital do futuro pedagogo. Para ele 

trata-se de tarefa muito difícil, muito complexa, mas de cara eu penso que nós devemos 

considerar as alterações que as TIC têm provocado no mundo atual; este impacto pode 

ser pensado comparativamente à forma como a humanidade desenvolveu a oralidade: a 

gente passou da oralidade para escrita e aí tudo mudou radicalmente.  
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 Não podemos deixar de registrar que algumas perguntas não foram gravadas, por 

um defeito no equipamento de gravação; problema este só detectado bem depois da 

entrevista, ou seja, por ocasião da transcrição da fala de CR16. Como esta transcrição 

foi a penúltima, ficou extemporâneo o pedido de uma nova entrevista para gravar as 

respostas não obtidas. Considerando, no entanto, a riqueza das informações coletadas, 

optamos por deixar esta lacuna. 

 

 Sintetizamos o pensamento de CR16. Em relação ao acesso pessoal às 

tecnologias, o docente admite que muitos possuem celular, computador, banda larga e 

MP4; porém o acesso à internet com banda larga é mais difícil. Para ele, a falta de 

acesso se relaciona à renda (familiar ou pessoal), podendo ser visto, também, como um 

problema de mercado. O acesso, no âmbito da universidade, é bastante razoável: 

existem 3 laboratórios com bom acesso à internet, rede wi-fi, 2 laboratórios multimídia, 

data-show nos departamentos que podem ser usados na sala de aula e para os 

professores que possuem o título de doutor é oferecido um computador com acesso à 

web. 

Apesar deste cenário tecnológico que envolve os alunos, nem todos, quando 

entram na universidade, já sabem navegar na internet e obter dados em bancos de 

informações. Muitos, geralmente os mais novos, sabem procurar informações. CR16 

admite que as disciplinas, mesmo aquelas que não estão diretamente vinculadas às TIC, 

precisam ser ofertadas na sua relação com a cultura digital. Ele entende que os 

professores apresentam um discurso ajustado à cultura digital, mas na prática 

concretizam uma „escola analógica‟. Pensa que é preciso refletir sobre este problema, 

sendo que um ponto a merecer destaque refere-se à compreensão de quem são os nossos 

alunos: de que realidade eles se originam? Para ele a inserção do aluno na cultura digital 

depende do que cada um consegue concretizar. Ou seja, não cabe padronização na 

questão da inclusão digital dos licenciandos. 

Considera a inclusão digital um problema de renda e isto tem a ver com a origem 

dos alunos que é a baixada fluminense, reconhecidamente local de exclusão social e 

digital. Esta inclusão também passa pelo fato de que a quase totalidade desses alunos 

trabalha, sendo muitas vezes no comércio, onde o horário das atividades interfere na 

presença escolar. Ainda que as aulas fiquem disponíveis na internet, muitos só podem 

ter acesso às mesmas na própria universidade. Aqui também interfere o fato de um 
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número significativo não ter internet em casa, ou quando possuem, esta não conta com 

banda larga.  

Quanto às possibilidades que visualiza para fazer a inclusão digital de seus 

alunos, CR16 fala da importância de levá-los à prática („colocar a mão na massa‟), por 

meio de oficinas que se concretizam na perspectiva da troca de informações / 

interatividade. A partir da prática conclui com as questões teóricas. 

Por fim, acha que é muito complexo obter mudanças no curso, mas que as 

mesmas precisam ser pensadas a partir da dimensão de impacto. Vale pensar nos 

impactos da cultura digital sobre o mundo contemporâneo, do mesmo modo que outros 

já discutiram o impacto da escrita na vida do homem. 

  

. A inclusão digital na instituição C na perspectiva dos Coordenadores do Curso de 

Pedagogia 

 

Nesta instituição de ensino conseguimos entrevistar dois professores que tinham 

funções de coordenação. Um deles era vice-coordenador do Curso de Pedagogia do 

campi de Seropédica, doravante designado pela sigla CR17; o outro era coordenador da 

Pedagogia oferecida no campi de Nova Iguaçu, aqui registrado como CR18. 

 

As respostas que se seguem foram dadas por CR17. A primeira pergunta da 

entrevista indagava sobre as oportunidades que o Curso de Pedagogia cria para os seus 

alunos, no sentido de promover a relação deles com diferentes mídias, visualizando-as 

na perspectiva crítico-pedagógica. Ao que ele respondeu: 

 

- nós estamos trabalhando [...] uma discussão curricular, interrompida em função da 

greve nas Universidades Federais. [...] Estão em pauta muitas discussão sobre a 

qualidade do ensino superior no Brasil. [...] O nosso curso é muito jovem e desde que 

foi criado já passou por duas reformulações curriculares; a primeira turma foi criada 

em 2007, [...] e eu estou desde a primeira turma, acompanhando a primeira turma, e 

naquele momento histórico o curso tinha duração de três anos e meio, sendo oferecido 

no noturno.  Em 2009 houve uma reorganização curricular e o curso passou a ter 4 

anos ou seja, oito períodos. [...]  Nós participamos há pouquíssimo tempo de um fórum 

FONAP - Fórum Nacional de Pedagogia, onde tivemos uma idéia de como os cursos de 

Pedagogia estão organizados no Brasil,  até para entender como o nosso curso se 

coloca diante das demandas que estão presentes na educação contemporânea, dentre 

elas a questão das tecnologias que estão presentes nas diretrizes curriculares, e que 

aparecia, no nosso curso, de forma muito transversal. Tópicos Especiais em Educação 

a Distância, disciplina optativa, talvez seja a única disciplina onde a gente faz uma 
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discussão mais específica, sobre tecnologia.  Nesse momento a gente pensa que essa é 

uma das disciplinas que deveria ser demandada como obrigatória, [...] Isso é uma 

discussão que ainda está em gestação. O professor que ministra esta disciplina, foi 

professor do Mídias em Educação, curso oferecido pela instituição [...]. O curso de 

Pedagogia é noturno, [...]; a maioria de suas alunas são jovens trabalhadores [...]. Elas 

promovem semanas acadêmicas, e se envolvem em atividades diversas. A gente tem 

aqui o cinema da Pedagogia; elas trazem os vídeos pra cá e fazem um debate aberto 

sobre esses vídeos, que vale não só para o curso de Pedagogia, mas também para 

outras licenciaturas. O cine-debate trata de temáticas da Educação. [...] Eu percebo 

que essas tecnologias, especialmente na disciplina voltada para a EAD, sofrem um 

estudo mais sistematizado do ponto de vista didático-pedagógico, o que envolve 

conhecimentos sobre o seu uso. A utilização do ponto de vista metodológico, como 

equipamento, ou meio, está presente em várias disciplinas, mas sem sombra de dúvidas 

é necessário você garantir um espaço do ponto de vista de uma disciplina para 

discussão e utilização dessas estratégias. [...] houve uma reformulação no programa 

analítico da Didática e as tecnologias aparecem como elementos constituintes do 

programa desta disciplina, mas é pouco; eu penso que seja pouco, é importante você 

garantir outros espaços para além dessa utilização transversal; outros espaços para 

utilização dessas tecnologias, porque uma coisa é você utilizá-las, outra coisa é você 

refletir sobre o seu uso; são coisas distintas. [...] Então, nesta perspectiva, os alunos  

têm contato com as diferentes mídias, inclusive pelo uso dos professores em várias 

disciplinas, até porque, aqui no Instituto nós temos, em todas as salas de aula, esses 

recuros disponíveis, como data show.  Você pode entrar nas salas, levar o seu netbook, 

você tem várias tecnologias, até as tecnologias consideradas ultrapassadas, como o 

episcópio [...]. 

 

Depreendemos da fala desse coordenador que os modos pelos quais o Curso de 

Pedagogia da Instituição C promove a relação crítico-pedagógica com as mídias são 

diversos, a saber: (a) discussão curricular em processo sobre o Curso de Pedagogia; (b) 

participação de docentes no Fórum Nacional de Pedagogia (FONAP) para conhecer o 

„estado da arte‟ deste curso em termos nacionais; (c) oferta da disciplina tópicos 

especiais em EAD, a qual se constitui em espaço específico de discussão da aplicação 

das tecnologias na educação, havendo um sentimento de que a mesma deve se 

transformar em disciplina obrigatória; (d) realização de semanas acadêmicas voltadas 

para a discussão de vídeos e filmes; (e) uso transversal das TIC em várias disciplinas do 

currículo do curso na perspectiva metodológica; (f) inserção, no programa de Didática, 

de conteúdos voltados especificamente para as TIC; (g) existência nas salas de aula dos 

recursos tecnológicos que podem ser acessados pelos docentes e discentes. Cabe 

salientar que este coordenador entende que o fato dos alunos possuírem os seus próprios 

instrumentos tecnológicos (celular, net book) contribui decisivamente para esta relação 

com as mídias.  
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Na continuidade das perguntas indagamos: que mudanças em termos de valores, 

posturas e modos de se relacionar com as tecnologias o senhor (a) identifica em seus 

alunos do Curso de Pedagogia? CR17 assim se expressou: 

 

- mudanças em termos de valores. O que eu tenho observado no curso de Pedagogia é 

uma realidade, em termos desses alunos, muito interessante. São alunos jovens 

trabalhadores, desde aquela aluna que concluiu o curso normal e veio fazer Pedagogia, 

até aquela senhora, de 60 – 65 anos, cujo sonho era fazer este curso. A composição 

diferenciada das turmas se dá por força do ENEM e da reserva de vagas para alunos 

oriundos da escola pública, ou seja, por conta de outras configurações mais 

democráticas, que incluem principalmente o acesso de camadas mais populares. Essas 

novas configurações se expressam mais nitidamente no curso de Pedagogia. Os nossos 

alunos, estou me atrevendo a fazer aqui uma análise de 80-90%, são oriundos das 

classes populares mais baixas, ou seja, são alunos muito pobres. Há, pois, uma 

reconfiguração das Licenciaturas; é muito evidente. A manutenção desses alunos na 

universidade é muito dificultada, eles precisam de bolsa, participam de projetos de 

pesquisa, porque do contrário ocorre a evasão. Isto é uma realidade que a gente 

identifica. Mesmo sendo alunos pobres, com uma diversidade de idades muito 

interessante, eu acho muito legal, porque são experiências diferentes, em etapas de vida 

diferentes [...].Eu percebo nessas alunas uma aproximação com as mais diversas 

tecnologias. Às vezes estou projetando um filme e dá um problema na configuração; 

logo aparece uma aluna que procura ajudar. [...] Apesar de ter atuado em outro curso 

de Pedagogia antes de vir para esta instituição e ter ministrado cursos de Educação em 

nível de Especialização, percebo que os alunos daqui são mais prestativos e 

colaboradores. [...] A universidade pública ainda mantém uma excelência na produção 

acadêmica porque os recursos, mesmos que parcos, ainda existem para se desenvolver 

um bom trabalho. Assim, percebo que elas estão muito inseridas no cenário das 

tecnologias: estão ali no celular, a outra está com o netbook, não me incomoda em 

nada, desde que a finalidade seja para a aula. Eu estava em uma aula discutindo as 

causas do autismo com uma aluna, que são ainda complexas e difíceis de serem 

entendidas, quando, ao mesmo tempo, uma aluna acessou a internet e descobriu um 

trabalho publicado sobre a questão. Observo, então que elas dialogam muito bem com 

essa realidade, interagem muito bem e, muitas das vezes, como penso que sou aprendiz 

de minha prática, estou aprendendo o tempo inteiro com eles, penso. [...]. Existem 

propostas tão interessantes com o uso do celular, como fotografar imagens para 

construir vídeos de animação.  As tecnologias estão aí, o importante é saber o uso que 

vocês estão dando para elas, agora negar essas tecnologias eu acho que é alienar o 

próprio processo educacional, e penso que elas (as alunas) estão completamente 

imersas e dialogam muito bem com essas tecnologias. 

 

 Admitimos que este coordenador não respondeu especificamente à questão, mas 

depreendemos que faz uma análise interessante sobre a relação dos alunos com as 

tecnologias. Para ele, embora os discentes sejam oriundos das camadas mais pobres da 

sociedade, conseguem vencer as barreiras do domínio tecnológico e, muitas vezes, até 

ensinam ao professor o „como fazer‟. Afirma que não se importa com a presença desses 

dispositivos móveis em suas aulas; o que mostra a sua abertura à cultura digital. 
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 A terceira pergunta da entrevista considerou os dispositivos móveis: “um dos 

recursos tecnológicos que mais tem contribuído para mudanças significativas no mundo 

do trabalho (aí se incluindo o trabalho educacional) é o dispositivo móvel (celular, 

noteboock, tablet, iPad, iPhone, blackBerry). Como o Curso de Pedagogia prepara seus 

alunos para o desafio da mobilidade educacional (o conhecimento hoje não acontece 

exclusivamente na sala de aula) apoiada por dispositivos móveis?” Face à pergunta 

CR17 respondeu: 

 

- na disciplina Didática, como eu falei, a gente contempla essa discussão quando entra 

em Métodos de Ensino. Os livros didáticos na área de Didática, trazem como métodos 

de Ensino, mas eu me atrevendo mais uma vez, eu sou um pouco audacioso. [...] eu 

penso que essa discussão se dê de forma mais sistematizada, em forma de conteúdo, 

como discussão curricular, na disciplina Tópicos Especiais em Educação a Distância, 

porque essa disciplina pressupõe o uso desses dispositivos móveis educacionais. Como 

eu já mencionei, esses dispositivos são usados não como dispositivos, mas como  meios 

para atingir os objetivos de cada aulas nas diversas disciplinas, Alfabetização, 

Educação a Distância, e em Didática.  

 

 Inferimos que a discussão sobre os dispositivos móveis se insere na disciplina 

Didática, na parte que trata de métodos de ensino; o coordenador admite que a discussão 

é mais aprofundada na disciplina que aborda a EAD. Entende que os dispositivos são 

meios para a consecução dos objetivos educacionais. 

 

  A quarta pergunta voltou-se para as tecnologias digitais na sua relação com a 

interatividade. Assim, indagamos: quais são as principais atividades que os docentes do 

Curso de Pedagogia desenvolvem para transformar o curso em um significativo espaço 

de trocas? CR17 respondeu: 

 

- o nosso curso tem facebook, e isso é muito interessante, você vai lá em Pedagogia, na 

página da instituição, você encontra esta rede social que aglutina, professores e alunos. 

Então, por exemplo, nós estamos em greve, mas nem por isso deixo de fomentar as 

questões. Há pouco postei várias mensagens como: oportunidades de estágio. Tudo o 

que está no mural, que é bem atualizado, também é jogado na rede. Nós temos o orkut, 

outra rede social, mas parece que a conta foi cancelada. O facebook é um espaço mais 

dinâmico e cria redes. O twitter, me parece, que nós temos. Além disso, temos o fóruns 

de Pedagogia que são os espaços das semanas acadêmicas e inclusive a nossa última 

Semana de Pedagogia foi sobre o uso das tecnologias, Tecnologias, Educação e 

Trabalhos, [...] quando a gente discutiu se as tecnologias substituem ou não substituem 

o trabalhador; se elas são aliadas ou se elas são um movimento dual, em oposição ao 
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educador, ou seja nessa perspectiva, o professor não necessariamente o educador, o 

professor, o educador pode ser seu pai. Os espaços de interativos estão sobretudo 

constituídos nessas redes sociais, nós temos o cine clube da Rural; temos aqui um 

espaço chamado Pedagogia vai ao cinema, onde a gente trás os vídeos com temáticas 

educativas, depois a gente comenta, cria espaços de interlocução, sobre esse vídeos via 

facebook. Toda vez que tem um filme, a gente coloca lá, não só para os alunos da 

Pedagogia, mas para as demais Licenciaturas, para atrair. Que eu me lembre nesse 

momento, são esses os espaços de troca; em outros, como por exemplo em nossas 

orientações de PIBIC e PROIC, a gente tem  privilegiado o encontro presencial; 

quando não dá certo, nos valemos do Skype. A gente também mantém contato por e-

mail; todos os nossos alunos de Pedagogia estão tão imersos no e-mail, há mala direta 

o tempo todo para eles. Nós temos um e-groups, onde todos os alunos são cadastrados 

semestralmente; quando tem uma mensagem mandamos com cópia para todo mundo. 

Tem, também, o quiosque, a gente entra no quiosque e manda mensagens para eles, a 

universidade disponibiliza isso. O quiosque é um meio de comunicação 

interessantíssimo, que nada mais é do que, um espaço dentro da página da Rural onde 

há a interlocução a distância para com os alunos. A gente posta e-mails, vídeos, etc. Eu 

penso que essas ferramentas são as que nós estamos utilizando nesses espaços de 

interlocução com os alunos.  

 

 Por esta resposta, percebemos que existem diversas ações para favorecer, com 

apoio das tecnologias, a interatividade entre os atores do Curso de Pedagogia, a saber:  

(a) redes sociais: Facebook, Orkut e Twitter; (b) espaços específicos de discussões 

acadêmicas: Fórum da Pedagogia, Semana da Pedagogia, A Pedagogia vai ao cinema 

(Cine-clube); (c) interfaces de comunicação acadêmica: e-mails, o quiosque, os e-

groups, as malas diretas e o uso do skype em complemento a aulas e orientações de 

estudo. 

 

Na quinta pergunta da entrevista buscamos saber que discussões o Curso de 

Pedagogia propõe aos seus alunos sobre este processo de transformação das cidades 

(ciber/cidades)? 

 

- a gente não faz essa discussão do ponto de vista dessa concepção de cibercidades, 

mas sim em relação à contemporaneidade, a esse momento da modernidade, como diz 

lá o Bauman, da pós-modernidade fluída [...] Quando eu penso que a gente está 

discutindo educação contemporânea, penso que estamos discutindo contextos que 

geram e são gerados, que, por exemplo, nesse evento em que a gente discutiu 

tecnologia e trabalho e Educação,, na semana de Pedagogia, nossa!!! Certamente a 

discussão não com essa categoria cibercidade, mas a gente discutiu a tecnologia nas 

diversas dimensões humanas, como é que a gente dialoga desde o momento de trabalho 

Pedagógico via Educação, a formação do trabalhador pela educação e a relação das 

tecnologias como hoje é um cenário que eu costumo dizer que é inexorável.  Nós 

estamos em um momento em que as tecnologias constituem a própria subjetividade 

humana. [...] Então sem sombra de dúvidas quando a gente está discutindo 



152 

 

cibercidades, a gente está discutindo a relação de tecnologias num cenário da 

contemporaneidade, não estamos discutindo alienados de pensar esse movimento de ser 

e estar no mundo, seja a escola, a sociedade, seja a cidade estão todos imbricados , 

amalgamados num mesmo processo e a gente privilegia discussões sempre a educação 

no cenário da contemporaneidade. Então eu penso que esse cenário da cibercidade está 

contemplado. 

 

 Podemos depreender que, apesar do professor não considerar a categoria 

„cibercidade‟, há uma discussão que focaliza o cenário da contemporaneidade, no qual 

todos os espaços se entrelaçam: a cidade, a sociedade, a escola, a família em íntima 

relação com as tecnologias. 

 

  Em seguida apresentamos a indagação: como a instituição tem se preparado para 

favorecer a inclusão digital dos licenciandos? 

 

- no caso do curso de Pedagogia, a oferta de disciplina existe mais em caráter optativo. 

O uso dessas tecnologias do ponto de vista metodológico é feito por professores de 

diversas disciplinas para enriquecimento das experiências metodológicas desses 

alunos. Se alunos não tiveram professores que utilizaram, na sua formação, esses 

equipamentos, eles terão mais dificuldades quando forem lecionar. Esses professores 

podem cair no autoritarismo: é o professor (a) que diz o que você deve utilizar, mas ele 

mesmo não enriquece a experiência metodológica do seu aluno. Trata-se da negação 

da experiência do outro: tecnologia é para vocês, eu já estou velho para usar a 

tecnologia, se ele está velho para as tecnologias, ele está velho para a educação, a 

educação é um fenômeno que se constrói no cotidiano, se faz educação no cotidiano. 

Eu acho que é uma questão para pensar. 

 

 O favorecimento da inclusão digital dos alunos é feito por meio da disciplina de 

EAD e das demais nas quais ocorre a utilização dos equipamentos pelos professores. A 

apropriação das tecnologias pelos professores cria um ciclo virtuoso que envolve os 

futuros professores. Foi interessante o registro lembrando que educação é um fenômeno 

que se constrói no cotidiano, donde se subentende que cabe ao professor que ainda não 

domina as tecnologias procurar se esforçar para obter este domínio, inserindo-se na 

cultura digital e, com os seus conhecimentos acumulados, produzir a crítica necessária à 

relação do homem com as tecnologias. 

 

Por último, solicitamos a CR17 os comentários que gostaria de apresentar sobre 

a problemática da inserção dos licenciandos do Curso de Pedagogia na cultura digital? 
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- a minha única preocupação é que eu não tenho clareza; eu penso que, achar é muito 

pouco, sem compromisso com o conhecimento. Pensar é uma categoria crítica, eu 

penso que há uma categoria muito importante e diz respeito à necessidade de que eles 

reflitam sobre as tecnologias não como fim em si mesmo, mas, sobretudo, como um 

meio, pensando nas finalidades e nos objetivos educacionais. Eu penso que este aspecto 

deve estar muito claro para o nosso aluno, porque  do contrário a gente cai num lugar 

comum, supondo que a boa aula é aquela que usa a tecnologia e não aquela em que 

tecnologia se constituiu num meio para se atingir um objetivo. [...] Nessa perspectiva, o 

nosso curso tem esse cuidado; é um curso pensado no sentido do enriquecimento das 

experiência dos alunos. Por isso nós privilegiamos o uso dessas tecnologias  em 

diversas disciplinas, para além das disciplinas nas quais se discute aplicação. Mas não 

se trata apenas da utilização, mas sim da concepção que está por trás dessas 

tecnologias como espaços mais sistematizados. É importante que eles tenham clareza 

de que a técnica, sobretudo do lugar que eu penso da teoria crítica de Adorno , a 

técnica como diria Adorno ela é uma extensão do braço humano, ela não pode se 

configurar num braço humano, do contrário a gente anula o próprio sentido da 

humanidade.  

 

Extraímos da resposta de CR17 uma ideia básica: o uso das TIC nos processos 

educacionais precisa ser entendido como um meio, estando para além das disciplinas, ou 

seja, não pode ser concebido como uma mera utilização.  

 

 Os dados que se seguem referem-se às respostas de CR18, coordenadora do 

Curso de Pedagogia de Nova Iguaçu, a quem foram feitas as mesmas perguntas da 

entrevista anterior. 

 De início indagamos: que oportunidades o Curso de Pedagogia cria para os seus 

alunos no sentido de promover a relação deles com diferentes mídias, visualizando-as 

na perspectiva crítico-pedagógica? A coordenadora esclarece que: 

 

- eu acho que é um desafio preocupante, porque se a gente pensar do ponto de vista 

histórico, a relação da Pedagogia com as inovações tecnológicas não é nova [...] O 

falar/ ditar ainda rege o trabalho pedagógico, não é uma questão de você substituir  

uma técnica por outra, mas sim de refletir sobre o trabalho docente que não consegue 

avançar nesse sentido [...]. Em termos de incorporação de novas tecnologias a gente 

tem esse „pé no freio‟ como uma marca do ensino brasileiro, um ensino ditado que se 

nas próprias universidades, na forma de se discutir o conhecimento [...]. O que eu 

quero dizer é que o curso de Pedagogia aqui da Instituição se propõe a enfrentar essa 

questão. É um curso novo, um curso que tem 6 anos, um curso que já nasce com essa 

preocupação. A gente tem um currículo que foi modificado em 2006 e em 2009. Uma 

das questões que a gente tem enfrentado é justamente o lugar, a posição concreta, 

física, que a disciplina tecnologia ocupa. Você deve ter visto no fluxograma que a 

disciplina é no sétimo período; a gente tem repensado no sentido de trazê-la para os 

anos iniciais. A segunda preocupação, como você deve ter visto na nossa página 
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virtual, a gente tem um quiosque e como recebemos alunos que não têm nem e-mail, em 

um primeiro momento cabe torná-lo usuário desse recurso [...] pois, hoje, se a gente 

pensar nas mídias, elas atravessam a nossa vida pessoal, então o que a gente tem 

discutido aqui é como vamos inserir esse aluno nessa prática e quanto mais jovem e 

mais qualificado melhor. [...] A gente tem o programa PARFOR; nele enfrentamos a 

dificuldade das alunas que são professoras com muitos anos de profissão e possuem 

outra vivência. É preciso, então, fomentar a troca de informações e ir nivelando as 

diferenças geracionais na relação com a mídia. O quiosque é um elemento que provoca 

um exercício do uso dos e-mails; as turmas, de um modo geral, têm os seus grupos de e-

mails. No meu facebook existem vários grupos de estudantes que expressam as suas 

experiências de vida. 

 

A resposta nos leva a perceber que as oportunidades deste curso (oferecido no 

campi de Nova Iguaçu) para promover a relação dos alunos com as mídias são as 

seguintes: (a) a (re)organização da grade curricular, trazendo a disciplina que trata 

especificamente das tecnologias para o início da proposta; (b) inserção dos alunos no 

espaço virtual do „quiosque‟, o que os obriga a interagir com a instituição; (c) 

programas de formação de professores (PARFOR), que envolvem docentes experientes 

como alunos, em interação com os colegas que já possuem domínio tecnológico dos 

recursos digitais; e (d) a vivência dos alunos nas redes sociais, especialmente no 

Facebook (inclusive no dos professores) e nos e-groups. 

 

Na continuidade da entrevista, indagamos: que mudanças em termos de valores, 

posturas e modos de se relacionar com as tecnologias identifica em seus alunos do 

Curso de Pedagogia? 

- acho que é isso que eu estou dizendo, a mudança ela vem com a experiência, pela 

significação do objeto na vida do sujeito. Quando um aluno chega aqui e precisa 

utilizar o quiosque, fazer a sua matrícula, toda a sua vida estudantil é feito pelo 

quiosque, então ele necessariamente precisa incluir esse recurso na sua vida, ele vai se 

familiarizando aos poucos, na tem como ele não usar, eu não tenho e-mail, mas nem 

que seja para ele fazer matrícula, para ver se os seus pedidos foram acatados ou não, 

então eu acho que esse é um recurso que contribui. 

 

Fica claro que: na medida em que o aluno se depara com um ambiente 

educacional perpassado pelas tecnologias digitais, automaticamente se vê obrigado a  

inserir-se no contexto. Portanto, para alguns a mudança pode ser radical, no sentido de 

ter que assumir a cultura digital. 
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A terceira pergunta da entrevista abordou os dispositivos móveis: como o Curso 

de Pedagogia prepara seus alunos para o desafio da mobilidade educacional (o 

conhecimento hoje não acontece exclusivamente na sala de aula) apoiada por 

dispositivos móveis? Face à pergunta CR18 respondeu: 

 

-o que a gente vem fazendo é fazer uso pelas redes sociais, a gente tem cada vez mais o 

aumento desses recursos na sala de aula, mas tudo tem o seu lado para o bem e para o 

mal, mais uma vez eu quero ressaltar que o uso advém de um entendimento daquilo 

para o momento. Quantas vezes eu uso vídeos nas minhas aulas, vídeos do youtube, a 

gente tem rede wifi nas salas, a gente projeta direto, e isso ajuda, alguns alunos veem  

pelo seu próprio aparelho, com seu monitor, e isso aumentas as possibilidades de 

trabalho, desde que isso seja compreendido como tal [...] O compartilhamento da 

informação, vê pela compreensão desse uso, porque você pode estar mandando um 

torpedo, durante a aula pro seu namorado, eu acho que como profa. não sou eu que vai 

apontar para ele, constranger, eu acho que não me cabe, as pessoas ficavam 

escrevendo poesias durante a aula, foge da compreensão do sujeito. (Eu: o palestrante 

falou, quem nunca mandou um torpedo, um msm na sala de aula? eram aqueles 

bilhetinhos que circulavam pela a sala de aula,) A atitude não mudou, o que muda são 

esses recursos, é fazer com que os alunos entendam, vocês são prof. e estão fazendo 

isso na minha aula, eu acho que a responsabilidade é de cada um, eu não tenho como 

controlar isso, é discutir isso a importância tem uma gama de possibilidades em um 

único aparelho, você pode perder o objetivo daquele trabalho, você tem iPhone, tablet, 

agora cada um na sua hora, no seu momento e eu tenho que ter muita clareza disso, 

mas isso também passa por relações de poder de status, hoje cada um tem um aparelho 

menor, isso aconteceu Tb com o caderno de capa dura de capa mole, isso faz parte da 

rotina da sala de aula, e a gente tem que ter tranqüilidade para lidar com ela. 

Explicando que a geração que está em sala de aula é a geração internet, e ele espera 

que o professor faça uso de algum recurso tecnológico , e ele não está fazendo, ou 

fazendo pouco,) Professora essa é a diferença geracional, e tem outras questões que 

marcariam aí essa diferença, assim como nós prof. que não somos nativos e 

aprendemos, alguns são filhos de uma geração de nativos, isso passa também pelo 

entendimento de mundo. A gente era mais binário, fazia uma coisa de cada vez, e eles 

hoje fazem várias coisas ao mesmo tempo, e aí até que ponto tem que frear, e como 

você dosar isso, mostrar que não dá para fazer sempre tudo ao mesmo tempo. [...] 

 

 Embora a resposta tenha fugido à pergunta, encontramos na narrativa algumas  

questões interessantes. A primeira refere-se aos comportamentos que são „reciclados‟; é 

o caso dos bilhetes de papel que, hoje, se transformam em bilhetes virtuais / digitais; a 

segunda diz respeito à atenção, que na contemporaneidade é muito mais dispersa, uma 

característica da geração net; e, por fim, a terceira tem a ver com a questão da 

motivação, que sempre foi uma preocupação docente. Nesta direção, cabe indagar: 

como manter os alunos concentrados, engajados, no que a sala de aula da atualidade 

pode oferecer? 
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 Na sequência foi apresentada a seguinte indagação: quais são as principais 

atividades que os docentes do Curso de Pedagogia desenvolvem para transformar o 

curso em um significativo espaço de trocas (espaço de interatividade)? Disse ela: 

 

- é uma questão interessante, e que não é fácil de responder. Precisamos saber o que é 

interação e que relações elas estabelecem e essas diversas formas de relação com o 

outro. Eu trabalho com a linguagem numa perspectiva Backtiniana, de interação, numa 

perspectiva de entendimento das práticas, das próprias relações com o outro, o que a 

gente está chamando de interação aqui, às vezes, você tem interação em sala de aula e 

não está ali com o aluno, que posição em sala de aula, não tem nenhuma relação com 

os conhecimentos anteriores, você tem interação em buscar diversas fontes, mas você 

não está ali naquela interação, é uma questão que me preocupa quando a gente fala de 

interação, nas redes, eu acho que tem muita solidão em termos dessa interação, são 

coisas assim que eu tenho muito afastamento em nome dessa interação. Estar 

conectado será que ele está interativo? Interação, a gente está junto em alguma ação, 

está em movimentação, em conjunto com alguém. Hoje o que acontece, no facebook 

tinha uma fala muito interessante, com relação à toda movimentação política que a 

gente vem fazendo,  com relação à greve em que os alunos vêem fazendo, e uma aluna 

postou uma coisa muito interessante, ela disse, sobre uma vigília que vai ter de hoje 

para amanhã, em Seropédica e ela convocando e ela dizia que a convocação não era só 

pelo face, e que não bastava estar em movimento trocando, informações, comentando, 

sem o físico, então essa interatividade me chama atenção nesse sentido. Por exemplo, 

nas atividades que a gente faz, a gente tem na semana acadêmica, vídeo conferência 

com o curso de Pedagogia lá de Seropédica, a gente tem essas trocas; assim do ponto 

de vista do uso do recurso, da interação, mas eu acho que, por trás do uso do recurso 

precisa ter, um entendimento do que seja interatividade. 

 

 Fica explícito que a respondente coloca em discussão o conceito de interação, 

admitindo que a solidão é uma característica das relações virtuais. Destaca, também, 

que o fato de um sujeitos estar conectado não significa interatividade. Considera que a 

interatividade virtual não dispensa a relação social presencial e, por fim, dá centralidade 

à Semana Acadêmica como espaço privilegiado para as trocas entre os alunos do curso 

em tela. 

 

 A quinta pergunta da entrevista se dirigiu para as discussões que o Curso de 

Pedagogia propõe aos seus alunos sobre o processo de transformação das cidades 

(ciber/cidades). 

 

- eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que falta tanta coisa ainda para 

gente ser cidade que ainda está longe de ser cibercidade, eu acho que esse desafio é um 

dos maiores, a gente sai do ambiente escolar, sem esse recurso pedagógico, e a gente 

toma isso como um entendimento de sociedade, de sociedade brasileira, de saneamento 

básico, das diferenças sociais, e eu tenho muito medo disso se tornar um discurso, e em 

nome disso a gente não faz isso nem aquilo. (eu e a Professora, conversando: a questão 
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do professor não transpor para sua prática pedagógica uso das tecnologias digitais, 

anos 80, 2000, e a professora, fala nos anos 50 a gente vai ter um pouco essa 

preocupação,) a gente tem uma educação muito conservadora, a gente vai esbarrar 

sempre na mesma questão de que dessa dificuldade que é professora? Eu me tornei 

professora na época do construtivismo, e eu me lembro bem da dificuldade que foi, esse 

entendimento, essa aceitação, de reconhecer os avanços, você entender o que é uma 

teoria, o que é um método, essas diferenças, então eu acho que, depois do 

construtivismo a gente teve a discussão de gênero, do pessoal do letramento, a gente 

tem hoje novamente a respeito dos discursos, e a até hoje a alfabetização é pelo método 

silábico, que é uma tecnologia do séc. 18, e isso é duro da gente pensar que ainda e eu 

volto lá na primeira questão que a experiência. Você compra pela internet, e baixa um 

exercício para o seu aluno e no máximo xeroca, ele ainda só não é mimeografado, mas 

em muitas escolas ainda usam este recurso, não é você querer, pegar, é do trabalho 

docente, está imbricado no trabalho docente. O seu trabalho pode contribuir bastante 

no sentido de enfrentar essa contradição que existe entre a compreensão do trabalho, 

do que seja, as práticas que compõem esse trabalho docente, e a relação com a vida, 

Paulo Freire fala isso, o quanto que é difícil, estabelecer uma relação direta em que o 

que a gente fala, e o que a gente faz. Caminhar nesse sentido de buscar uma coerência, 

uma relação entre o que se faz  e o que se fala é que é um desafio mesmo, para todos 

nós. A escola é do século 19, professor do século 20, alunos do século 21. A professora 

diz que a escola pode ser considerada do século 17. A professora cita um sociólogo 

Português, que fala sobre as contradições, das instituições escolares, e ele conta uma 

piadinha a respeito disso que uma pessoa andando pela cidade ficou assustada com as 

modificações ocorridas, quando entra numa igreja dá uma relaxada, mas quando entra 

na escola se sente em casa. É assustador!!! Então como é que a gente enfrenta isso, 

você tem que pensar do ponto de vista geral e não do particular. Quando as TIC vêm 

para as escolas elas não estão afastadas, imunes à todas essas contradições como 

qualquer outra instituição escolar que a gente vive dentro da instituição escolar. É um 

desafio, e o curso vai enfrentando isso, dentro da instituição escolar. E o curso de 

Pedagogia ele tem esse agravante, porque ele forma os futuros professores, gestores, 

nós temos uma responsabilidade mais imediata, em enfrentar isso, não só com apenas 

como os modos de fazer respondendo aos como os, de que forma se faz isso, mas a 

forma o como será um resultado entendimento daquela reflexão, e eu acho que uma 

questão primordial é ouvir o aluno, porque ele é muito mais competente no uso dessas 

tecnologias não é apenas saber manusear o aparelho, mas é a lógica que existe, qual é 

a lógica, como se processa o conhecimento, o pensamento frente a esse objeto, porque 

não é uma máquina de escrever moderninha, é uma outra lógica, eu acho que é nessa 

lógica que a gente tem que trabalhar, e aí eu acho que a interação aí pode ser mais 

importante, para se criar a interatividade, quando você passa a ouvir  seu aluno, que já 

é usuário disso, e que já tem esse raciocínio, e a gente tem que aprender com eles. 

 

           Esta resposta evidencia a não aceitação da respondente em relação à categoria 

„cibercidade‟. Para ela, as cidades não são nem cidades. Há, no entanto, um ponto 

interessante destacado: a necessidade do professor compreender como se dá a lógica do  

conhecimento na cultura digital. E quem entende sobre isto é o aluno. Daí a importância 

da interação /interatividade do professor com seus alunos. 

            



158 

 

A pergunta seis se voltou para o foco principal da pesquisa, indagando: como a 

instituição tem se preparado para favorecer a inclusão digital dos licenciandos? 

 

- a gente tem duas salas, tem os laboratórios de informática, a internet, wifi, os 

laboratórios ainda não são suficientes, mas a gente tem dado aulas nos laboratórios, eu 

não diria que é o ideal mas estamos caminhando, e o professor das disciplinas de 

tecnologia é uma pessoa bem responsável por isso, muitos trabalhos meus são 

trabalhos por vídeos, pode ser uma mídia digital, pode ser um vídeo, pode ser algum 

movimento diferente disso, enquanto que isso para mim pode ser mais elaborado, 

entender o que é um vídeo, que não é sair por aí gravando, eu trabalho com as 

memórias docentes e como que a gente vai estabelecendo essas relações, entre gravar 

um depoimento e que reflexões a gente faz depois disso, acho que é esse o caminho que 

a gente está avançando. 

 

 Na fala desta professora encontramos as seguintes ações direcionadas para o 

favorecimento da inclusão digital dos alunos da Pedagogia: (a) salas equipadas; (b) 

laboratórios de informática; (c) rede wifi; (d) disciplinas de tecnologias que, entre outros 

aspectos, visam a produção de vídeo; e (e) reflexões sobre a produção realizada. 

 

 Por último, pedimos à CR18 que apresentasse outros comentários sobre a 

problemática da inserção dos licenciandos do Curso de Pedagogia na cultura digital? Ao 

que ela respondeu: 

- acho que as reflexões que eu tinha que fazer eu já fiz, e enfrentar essa questão 

relevante, já é um bom começo de partida, porque isso vai estar mexendo com as 

relações de poder, com o lugar de dizer dentro da sala de aula, quando você não é o 

único a dizer em sala de aula, o que você tem algo a dizer mas o que o aluno tem a 

dizer também é importante, a gente vai rompendo com o conceito da tábula rasa de que 

o aluno é esvaziado de conteúdo e a gente tem um aluno pleno, recheado de conteúdo 

com as suas experiências e que isso tem que estar a serviço, da aprendizagem e não 

apartado dela, afastado dela. Você provocar essa troca de conhecimento, dos alunos, 

os seminários desde os anos 80. Reconhecer que a palavra do colega tem valor, é muito 

importante. 

 

Para CR18 o fato de se discutir a cultura digital já configura um avanço. É 

fundamental que os professores reconheçam os conhecimentos e as experiências de vida 

de seus alunos, para romper o conceito de tábula rasa. 

 

 Com esta fala de CR18, encerramos a apresentação das respostas obtidas junto 

aos sujeitos da pesquisa. Dada à riqueza das informações, optamos por não relacioná-

las, neste momento, à abordagem teórica anteriormente apresentada. A opção pelo 
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registro quase que integral das falas se pautou na consideração de que era importante 

mantê-lo na perspectiva de figura e não de fundo
40

. No capítulo que se segue, no qual 

realizamos o confronto teoria-prática, procuramos inverter a posição, colocando as falas 

sintetizadas na perspectiva de fundo e a teoria que a elas diz respeito na dimensão de 

figura. Por fim, no ultimo capítulo, novamente damos destaque às falas, buscando por 

seu intermédio responder às questões de estudo, o que as dimensiona, novamente, na 

perspectiva de figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 A relação figura-fundo é discutida na teoria da „gestalt‟ 
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5. A INCLUSÃO DIGITAL DO LICENCIANDO DE PEDAGOGIA: 

REALIDADE E TEORIA 

 

Conforme mencionado, este capítulo tem por objetivo final integrar os três 

conjuntos de respostas obtidas em cada instituição na forma de uma síntese analisada à 

luz da teoria integrante do capítulo 3. Para obter esta síntese, consideramos que seria 

necessário o „enxugamento‟ dos comentários apresentados ao longo capítulo 4 em 

relação a cada pergunta respondida pelos participantes. Assim, o presente capítulo se 

inicia com três seções, a saber: (a) realidade x teoria na instituição A; (b) realidade x 

teoria na instituição B; e (c) realidade x teoria na instituição C. Nestas seções foram 

inseridos contrapontos teóricos. 

Na quarta seção, que integra essas realidades, buscamos oferecer uma visão de 

como as instituições aqui consideradas tratam a inclusão digital dos licenciandos de 

Pedagogia. Sabemos que as universidades públicas reconhecidas, constituem „modelos‟ 

para outras instituições, daí a importância dos resultados aqui expressos. 

 

5.1 REALIDADE X TEORIA NA INSTITUIÇÃO A 

 

Na instituição A, tivemos a colaboração de 12 docentes, a maioria deles (10) 

responsáveis por disciplinas não relacionadas às TIC.  

Entre os docentes das disciplinas não relacionadas às TIC, observamos que 6 não 

têm o propósito de aliar o desenvolvimento de suas atividades ao uso das tecnologias 

digitais; destes cabe destacar a postura de 4 que fazem „blindagem‟ em duas dimensões, 

a saber: 2 blindam para si e para os alunos (são aqueles que desconsideram as TIC); 2 

blindam para si, porém encorajam os alunos ao uso. Os outros dois usam em situações 

rotineiras: o datashow como substituto do retroprojetor ou do quadro de giz e em 

atividades de pesquisa que envolvem a busca de dados na internet; ambos podem ser 

visualizados como profissionais que tentam uma inter-relação com a cultura digital, ou 

seja, estariam em uma fase de transição, de familiarização com as tecnologias digitais. 

Neste conjunto de 10 docentes, apenas 2 expressam uma preocupação com o uso 

das tecnologias relacionado a um cenário mais amplo: o cenário da cibercultura, da 

„sociedade do conhecimento‟, que envolve a produção de conhecimento agregando  

diferentes linguagens, redes sociais, produção de material e diversidade cultural. Eles 

percebem as tecnologias como possibilidade de inclusão e difusão de conhecimento. 
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Entre as estratégias que estes 2 usam para aliar a sua disciplina às TIC situam-se: (a) uso 

do datashow; (b) pesquisa na internet; (c) uso de e-mail; (d) redes sociais; (d) trabalho 

com imagens e músicas; e (e) participação em blogs. Embora não tenha sido recorrente, 

surgiu a preocupação com a autoria do aluno. 

Quanto aos 2 professores que são responsáveis por disciplinas que têm como 

foco específico a relação educação – TIC, observamos que ambos situam seus alunos 

como sujeitos possuidores de „intimidade‟ com o computador e a internet, o que facilita 

o desenvolvimento de suas atividades. Podemos supor que, pelo fato das disciplinas 

desses docentes serem obrigatórias, as possibilidades de observação do envolvimento 

dos alunos com as tecnologias se ampliam. Esses docentes visualizam a relação dos 

seus alunos com a cultura digital e indicam que todos, minimamente, possuem o 

telefone móvel. Muitos têm tablets e notes. Apesar dessa inserção dos alunos na cultura 

digital, há uma diferença marcante entre os objetivos de ambos direcionados para a 

apropriação das tecnologias. Um deles não dá centralidade às atividades online, 

preocupando-se, fundamentalmente, com questões / discussões críticas que envolvem a 

formação docente na sua relação com as TIC. O outro procura um caminho centrado na 

prática reflexiva, que inclui a produção de conteúdos, textos de filmes para a internet, 

diálogos nas redes sociais e construção da autoria.  

Esta síntese pode ser visualizada no gráfico que se segue. 

Gráfico 1 - Intenção dos docentes em relação à integração das 

tecnologias no contexto de sua disciplina – instituição A 
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Pelo gráfico podemos observar que, dos 12 docentes, 6 aparecem sem o 

propósito específico de uso das tecnologias (2 fazem blindagem radical; 2 concretizam 

uma blindagem parcial - apenas para si; e 2 utilizam de forma simples, na perspectiva de 

substituição de recurso, ou seja, em vez do retroprojetor, o conteúdo é apresentado em 

powerpoint). Já outros 2 evidenciaram preocupação de aliar o conteúdo de sua 

disciplina ao cenário cibercultural; e, por fim, os 2 que são responsáveis por disciplinas 

relacionadas às TIC integram as atividades de suas disciplinas à cultura digital com 

discussões e práticas aliadas às tecnologias. Os dois que não responderam podem ser 

visualizados como docentes refratários à questão em estudo.  

Depreendemos, assim, que no conjunto de 12 docentes apenas 4 (33%) estão 

realmente focados na inserção de seus alunos na cultura digital. 

 Esta inferência nos leva a admitir que a maioria dos docentes neste grupo ainda 

não percebeu a presença da cibercultura na realidade contemporânea, provocando 

mudanças radicais nas relações sociais e no imaginário humano. Eles ainda concretizam 

uma prática que dificulta o imbricamento entre as subjetividades dos alunos e a 

tecnologia (LÉVY, 1995). Os alunos, em idades variadas (conforme os próprios 

professores indicaram), convivem diariamente com uma realidade cada vez mais 

vinculada ao pensamento imagético e desterritorializada (pensamento sem fronteiras). 

No entanto, os professores, ao não usarem as tecnologias por que elas não fazem parte 

da sua proposta de trabalho, acabam por desconsiderar a mutação constante, 

característica do novo milênio, e que envolve a produção do conhecimento em sua 

intensa relação com as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais (LÉVY, 

2008).  

 A constatação aqui apresentada tem sido abordada em outros trabalhos, pois, 

como afirmam Costa e Tonus (2010), a formação docente no mundo contemporâneo 

constitui um verdadeiro desafio na medida em que os seus formadores pouco ou quase 

nada usam das tecnologias nas suas práticas pedagógicas. Cabe, assim, dizer que a 

escola continua apartada do „devir tecnológico‟ da humanidade (TOFTS, apud 

FELINTO, 2008). Para ilustrar este aparthaid, transcrevemos algumas falas 

- Eu não faço uso sistemático de tecnologia da informação em minhas disciplinas. 

 

- Não uso nenhuma tecnologia digital no desenvolvimento da minha disciplina. A minha 

aula segue o modelo tradicional – exposição oral e quadro branco, leitura de textos 

impressos e discussão. 
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- Nem discuto o tema da cibercultura em minhas disciplinas. 

 

- Não uso tecnologias digitais no desenvolvimento da minha disciplina.  

 

- Não trabalho na área. 

 

No que tange às dificuldades encontradas por esses docentes para promover a 

inclusão digital de seus alunos, verificamos que vários desconsideram este problema por 

praticarem a „blindagem‟. Outros, no entanto, percebem as dificuldades aliando-as: (a) 

ao aluno – falta de tempo para frequentar os laboratórios de informática da faculdade; 

dificuldade de acesso às tecnologias, domínio restrito de interface; dificuldade de leitura 

na tela; predominância da preferência pelo texto impresso; (b) ao próprio desempenho 

docente – posição refratária às tecnologias digitais e conhecimentos tecnológicos 

insuficientes, e (c) à instituição – inadequação dos espaços físicos para abrigar os 

equipamentos obtidos via projetos de captação de recursos materiais. 

Cabe destacar que os docentes, de um modo geral, não centralizam as 

dificuldades nem no próprio desempenho, nem na instituição. Muitos até afirmam que 

no âmbito institucional há um progresso contínuo no sentido de melhoria dos seus 

espaços tecnológicos. Outros consideram seus conhecimentos suficientes para fomentar 

a inclusão digital, afirmando, ainda, que o despreparo docente nesta área não atrapalha o 

avanço dos alunos.  

 

Ilustramos as dificuldades por meio do diagrama 1 
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A prática da „blindagem‟, conduzida por alguns professores, denota a 

dificuldade desses personagens em se integrarem à nova realidade da educação em 

tempos de cibercultura. Não podemos desconsiderar, como assinala Tapscott (2010), o  

fato de que o sistema educacional, em muitos lugares, se encontra extremamente 

defasado, com um modelo de ensino baseado na perspectiva da sociedade industrial 

(foco no professor, aulas padronizadas, ensino unidirecional, aluno trabalhando sozinho, 

conteúdo ministrado devidamente assimilado). Esta defasagem acaba contaminando as 

práticas docentes e provoca um desequilíbrio entre o docente da geração X (baby 

boomer – cultura de massa) e o aluno da geração Y (geração digital – um sujeito que 

interage com o mundo virtual em alta velocidade).  

Supomos que este desequilíbrio pode inibir o professor na sua relação com as 

tecnologias, pois tendo sido sempre acostumado a ser o centro do processo, agora se 

depara com um aluno que já não o vê mais como o detentor do conhecimento. Cabe, 

também, imaginar que a blindagem pode funcionar como uma „proteção‟ para o 

docente, típica da posição: „este problema não é meu‟. 

Há, no entanto, uma consideração de Perrenoud (2000) que é pertinente à 

situação que encontramos (blindagem e dificuldades de inclusão digital localizadas 

prioritariamente no aluno e na instituição), que merece aqui ser retomada. Diz este autor 

que a responsabilidade dos educadores com a educação está para além das escolhas 
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individuais, o que exige do docente buscar, com empenho, as competências exigidas 

para o desempenho de suas atividades didáticas, entre essas a competência tecnológica.  

Algumas falas dos docentes revelam a intenção de se manterem desconectados 

das questões que atravessam o campo educacional face à presença intensa e extensa das 

tecnologias na sociedade contemporânea 

- Como não uso as tecnologias digitais na minha disciplina, não tenho como listar 

dificuldades que encontro para promover a inclusão digital de meus alunos. 

 

- Se as alunas não estiverem lá, a minha aula é cuspe e giz. Eu sou básica, realmente 

não domino as tecnologias. 

 

 Em contrapartida, encontramos falas de docentes que sugerem a intenção de 

inserir seus alunos na cibercultura, enfrentando os desafios existentes no curso. Nesta 

direção, destacamos aqui três falas: 

 

- Nas minhas disciplinas discutimos bastante a questão das mudanças contemporâneas, 

a configuração da chamada sociedade do conhecimento e a produção e conhecimento 

relacionada a diferentes linguagens, dentre elas, a audiovisual que me interessa [...] 

produção imagens na disciplina se associa a possibilidade de produzir outras imagens 

[...], utilizamos redes sociais, e-mail, produção de material, etc.  

 

- As tecnologias da informação são hoje fundamentais neste sentido. Encorajo meus 

alunos a usá-las de diversas maneiras.  

 

- Procuro verificar se os alunos dispõem de recursos em casa para acessar a internet 

[...] dou atividades que necessitam acesso e manuseio de recursos digitais. Verifico que, 

atualmente, mesmo sendo oriundos de classes populares, os alunos têm formas de 

acessar e o fazem muito bem na maior parte dos casos. 

 

Em relação ao conceito de inclusão digital, observamos que os 2 docentes de 

disciplinas relacionadas às TIC referem-se aos seus alunos como „incluídos‟, pois eles 

entram no curso sabendo navegar: acessam diferentes suportes e as informações que 

neles circulam. Quando esta inclusão não é plena (produção autoral, uso cidadão, 

finalidades éticas e democráticas) o aluno é visto em processo de transição. O principal 

questionamento levantado por esses dois docentes sobre a inclusão digital referiu-se à 

produção criativa (idem), que para um deles apresenta íntima relação com a bagagem 

que o aluno possui. 

No âmbito dos 10 docentes de disciplinas não relacionadas às TIC, verificamos 

que a maioria (6) percebe que o uso competente da tecnologia é a prioridade; trata-se, 

pois, de uma visão instrumental (domínio, uso com competência). Outros 2 avançam no 
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conceito, inserindo os aspectos: produção e circulação da informação produzida e níveis 

que determinam o „continuum‟ da inclusão. Apenas um docente percebeu a 

complexidade da inclusão digital na sua estreita relação com a „sociedade da 

informação‟, ou seja, com a cibercultura. Esses dados podem ser representados 

graficamente. 

 

Gráfico 2 - Percepção dos docentes de disciplinas não relacionadas às TIC em relação à 

inclusão digital de seus alunos – instituição A 

 

O gráfico indica que 3 docentes percebem a inclusão digital como produção / 

circulação da informação (autoria), em estreita relação com a cibercultura; e 6 docentes 

abordam a inclusão digital na perspectiva instrumental. Um docente não respondeu. 

Portanto, mais da metade desses docentes apresenta uma visão de inclusão 

digital como meio, ou seja, desconectada da realidade cibercultural. A perspectiva 

instrumental de tecnologia compromete a sua dimensão de artefato constitutivo do 

mundo contemporâneo (inerente). Há alguns anos todos viviam sem telefones celulares; 

hoje, é quase impossível viver sem esta tecnologia, por que ela passou a ser parte do 

nosso universo vivencial.  

Em nossa abordagem teórica destacamos que incluído digital é o sujeito que faz 

uso crítico e criativo do computador e internet (Rondelli, 2003). A importância desta 

inclusão pode ser percebida quando se faz um paralelo com a defesa da alfabetização 

inicial. Para Young (2006), a inclusão digital equivale a „alfabetização digital‟; trata-se 

da aprendizagem indispensável à participação na vida em sociedade e isto demanda não 
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só boa alfabetização inicial, como capacidade de interagir com as mídias digitais: 

encontrar as informações desejadas, saber qualificá-las (avaliá-las), depurar o que é útil. 

Ainda segundo este autor, vivemos em um mundo no qual não basta apenas possuir as 

habilidades fundamentais da leitura e da escrita; a estas se agregam a capacidade de 

conectar-se em e à rede para realizar pesquisas, trabalhos e ainda desfrutar de 

possibilidades de lazer. 

Separamos algumas falas que revelam a visão instrumental dos professores em 

relação ao uso das tecnologias digitais.  

- Na minha opinião, o aluno está incluído no mundo digital quando ele mostra domínio 

de qualquer tecnologia digital.  

 

- É aquele que ao encontrar uma máquina com uma arquitetura diferente sabe procurar 

e encontrar os comandos de ação. 

 

 Por outro lado, também, conseguimos visualizar percepções que revelam a 

compreensão da complexidade da inclusão digital, como podemos observar a seguir.             

 

- Trata-se de um aluno que começou a explorar as virtualidades infinitas deste 

instrumento. É, sobretudo, um aluno que é incluído, desde o início, num uso crítico 

destas tecnologias. Isto só é possível se o uso for produtivo e não meramente 

“consumidor”. A perspectiva, a meu ver, deve ser a formação de pessoas capazes de se 

apoderar do instrumento para aumentar suas capacidades de autoria ou, para usar 

uma palavra atual, para seu empoderamento. Cada avanço é importante e multiplica as 

possibilidades da informática servir à democratização.  

 

Sobre as mudanças que podem ser introduzidas no curso de Pedagogia com 

vistas a potencializar a inclusão digital de seus alunos, verificamos que, no conjunto dos 

12 docentes, além de um que não apresentou resposta, 2 afirmaram que não cabiam  

sugestões, pois consideram que a inclusão digital já está sendo concretizada (faz parte 

da realidade institucional). Cinco ofereceram sugestões que englobam os seguintes 

aspectos: (a) a melhoria do ensino básico e no processo seletivo de alunos ao curso de 

Pedagogia, de modo a garantir a permanência na universidade, o que provavelmente tem 

relação com a questão da competência no uso das tecnologias digitais; (b) melhoria nos 

processos de gestão (programas de desenvolvimento de recursos humanos, mudanças 

em valores e atitudes, busca de inovações teórico-metodológicas, ampliação dos 

recursos disponíveis) com vistas ao trabalho colaborativo de docentes e alunos; e (c) 

aperfeiçoamento da formação dos professores, o que inclui cursos de informática e 

aprofundamento das questões epistemológicas que envolvem as tecnologias digitais. 
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Outro docente falou da complexidade da inclusão digital, pois conseguiu perceber a sua 

relação com uma formação que busca ser a mais completa possível.  

Ainda no grupo dos docentes de disciplinas não relacionadas às tecnologias, 

encontramos um que defendeu a inserção no currículo de disciplinas especificamente 

voltadas para a questão das TIC nos processo educacionais. 

Já os dois professores de disciplinas relacionadas às tecnologias ofereceram 

diversas sugestões de mudanças: (a) centralidade em práticas e políticas voltadas para as 

tecnologias com base em uma visão crítica das mesmas; (b) promover e envolver os 

professores em reuniões e discussões voltadas para a reflexão sobre o embricamento das 

tecnologias com os projetos político-pedagógicos e as diretrizes curriculares do curso; 

(c) investimento nos projetos político-pedagógicos, entrelaçando as questões da escola e 

da cultura digital; (d) ampliação da nuvem informacional acadêmica que garanta a 

socialização do conhecimento produzido; (e) maior integração entre os departamentos 

para discutir a problemática das tecnologias na educação; (f) ampliação da formação dos 

professores, pois estes não podem desconsiderar a presença das tecnologias nos 

cotidiano da escola; (g) elaboração de projetos institucionais com vistas à captação de 

recursos para a melhoria das instalações existentes na instituição; (h) garantir acesso 

diversificado às tecnologias (wifi, internet, banda larga); (i) desenvolver no corpo 

docente uma postura política em relação às TIC, de modo que estas não sejam vistas / 

abordadas na perspectiva de „fetiche‟. 



169 

 

Gráfico 3- Envolvimento dos docentes com a indicação de sugestões para pontencializar 

a inclusão digital dos licenciandos em Pedagogia 

 

Como podemos observar, os números neste gráfico são os seguintes: 1 não 

respondeu à pergunta; 2 disseram que não cabiam sugestões, pois a inclusão digital já 

está posta; 9 (75%) ofereceram sugestões variadas (antes da entrada do aluno na 

universidade, relativas ao processo de seleção; na gestão da universidade e do curso, em 

relação ao currículo e à formação dos professores); 1 não ofereceu sugestões, mas 

destacou a complexidade da inclusão digital (formação ampla, rica e crítica). Fica 

evidente, então, o comprometimento desses docentes com a busca de melhoria no 

processo de inclusão digital de seus alunos. Nas falas desses docentes também se 

expressa uma insatisfação com esta questão, a qual é coerente com o destaque dado à 

complexidade da problemática no campo educacional. 
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No diagrama 2 são apontadas as sugestões de mudanças oferecidas por 

professores de disciplinas não relacionadas e relacionadas, vinculadas à instituição 

A.

 

 

As mudanças sugeridas pelos docentes, nas suas diferentes dimensões, a saber: 

institucional e relativas à formação do professor, apresentam ampla relação com o que 

se encontra inserido nas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, quando neste 

documento se define que cabe ao pedagogo a “produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares” 

(BRASIL, CNE/CP, 2006, Art. 4º/III, p.2).   

Cabe admitir que as mudanças indicadas como necessárias à inclusão digital dos 

licenciandos passam, necessariamente, pela elaboração / discussão do projeto político- 

pedagógico do curso de Pedagogia. Uma discussão dessa natureza não poderá prescindir 

de uma reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e formação na cibercultura, 

mais especificamente sobre as questões advindas da mutação contemporânea da relação 

com o saber (LÉVY, 2008).  

A fala que se segue vai nesta direção, ou seja, aponta a necessidade de uma 

discussão ampla, envolvendo a relação projeto político-pedagógico / diretrizes 

curriculares. 

- É preciso ter mais encontros entre professores e as áreas para trazer isso como 

intencionalidade. Com os colegas de linha de departamento de pesquisa, o que há são 

iniciativas particulares, mas deveria ter essa discussão no Projeto Político Pedagógico, 

e o que está nas diretrizes curriculares. Eu nunca fui a uma reunião para discutir essa 

questão; a Faculdade de Educação é responsável pelas disciplinas pedagógicas de 

todas as licenciaturas; nossa área de Didática se reúne todos os semestres. 
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 Diante desta síntese, depreendemos que os docentes da instituição A ainda 

precisam avançar na discussão sobre a relação educação – TIC. Embora visualizando 4 

professores bastante engajados na problemática, ficou evidente que dos 12 docentes 

entrevistados, 8 se distribuem entre os que são resistentes às tecnologias ou que 

apresentam propósitos pouco nítidos quanto à necessidade de tornar o professor um 

incluído digital. 

É de se esperar que os 4 docentes que têm clareza quanto à educação em tempos 

de cibercultura possam criar uma base mais sólida para a mobilização de alunos e 

professores no uso crítico das TIC. 

 

5.2 REALIDADE X TEORIA NA INSTITUIÇÃO B 

 

 Na instituição B contamos com a participação de 9 docentes, sendo 6 

responsáveis por disciplinas não relacionadas às tecnologias, 2 de disciplinas 

relacionadas e um coordenador de curso. Neste grupo encontramos 1 sujeito que 

afirmou nunca ter usado as tecnologias digitais. 

 Sobre o entrelaçamento de suas disciplinas com as tecnologias, observamos que 

5 docentes de disciplinas não relacionadas às TIC, de alguma forma, têm este objetivo. 

As formas pelas quais ocorre o entrelaçamento são as seguintes: (a) usando o percentual 

de 20 a 35 % da carga horária de sua disciplina em atividades online; (b) permitindo / 

aceitando que os alunos utilizem notes e tablets em suas aulas; (c) criando links com 

materiais de estudo para os alunos; (d) organizando grupos de estudo na internet 

(postagem de textos e discussões); apresentação de tarefas semanais, postadas em 

ambiente virtual; (e) valendo-se de blogs e vídeo-conferências para aulas, reposição de 

aulas e sessões de tira-dúvidas; (f) concretizando conversas semanais com os alunos via 

e-mail; (g) usando power  point e imagens de interesse à disciplina; (h) usando o 

facebook e twitter. 

 Já os dois docentes de disciplinas relacionadas às tecnologias destacaram, de 

início, que seus alunos além de serem incluídos digitais possuem as mais diversas 

tecnologias (TV, computador conectado à internet, smartphones e tecnologias 

associadas – players com áudio e vídeo, câmera digital, GPS, tablets). O entrelaçamento 

de suas disciplinas às tecnologias passa pela discussão crítica da contemporaneidade 

atravessada pela cultura digital (vantagens, desvantagens, riscos e abusos do mundo 

digital), pela pesquisa e produção de interfaces na rede, aliando teoria e prática. Ambos 
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destacam que os alunos entram no curso com os conhecimentos tecnológicos básicos 

(acessar bases de dados, redes sociais, etc). O domínio reflexivo da tecnologia ocorre 

durante o curso. 

Essas estratégias são, a seguir, representadas no diagrama 3. 

 

 

Assim, depreendemos que 7 (78%) professores desta instituição evidenciam 

propósitos de relacionar as suas disciplinas às TIC. Os demais 2 (22%) não se 

expressaram quanto a este propósito por dois motivos: um não respondeu e o outro 

exerce a função de coordenador. Esses dados são sumarizados no gráfico a seguir. 
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Gráfico 4 - Intenção dos docentes em relação à integração das tecnologias no contexto 

de suas disciplinas – instituição B 

 

 A intenção explícita de um conjunto significativo de docentes da instituição B 

(78%) em integrar suas disciplinas às tecnologias nos remete a Lemos e Lévy (2010). 

Tais professores conseguem perceber que há uma nova relação entre as tecnologias e os 

processos sociais e comunicacionais. Ao colocarem seus alunos em processos de 

diálogo, de interatividade, com vistas a levá-los a pensar colaborativamente, valendo-se 

de redes sociais, eles potencializam a inserção na vida social, política, econômica e 

cultural. É de se supor que esses docentes compreendam que a tecnologia intelectual ou 

inteligência artificial inserida nos computadores e na rede (com ênfase no hipertexto) 

modifica funções cognitivas humanas (KERCKHOVE, 2009).  

 Neste grupo, inversamente ao anterior, a prática da blindagem não é tão usual e 

o fato dos professores se aproximarem (inclusive pedagogicamente) das redes sociais 

diminui o desequilíbrio entre os imigrantes digitais (docentes) e os nativos (alunos). 

Cabe admitir que os docentes, ao se apropriarem das novas modalidades 

comunicacionais específicas da cultura digital, acabam por (re)criar suas práticas 

pedagógicas, „mixando‟ ensino presencial e online. Assim, estes professores estão 

afinados com a necessidade de esforço constante de ajustamento pedagógico para dar 

conta dos desafios que marcam a cibercultura (PERRENOUD, 2000). 

 Por meio de algumas falas no âmbito deste grupo, podemos perceber o 

compromisso dos professores com a inserção de seus alunos na cibercultura. 

- Faço blogs, reponho aulas por chat e videoconferência, quando estou em Congresso 

ou atividade acadêmica não prevista e não encontro horário comum para reposição ao 

vivo, sempre dou aulas de reforço e de enriquecimento curricular para os alunos que 
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querem por videoconferência, atendo sempre por email, facebook, redes sociais em 

geral.  

 

- A gente manda tudo por e-mail, eu faço questão de distribuir o programa e a 

bibliografia, eixos principais de trabalho, tudo isso é enviado para os alunos. Eu 

mando os textos, mando o roteiro de leitura dos textos, mando roteiro de elaboração 

dos trabalhos, fica um escrito enviado que pode ser guardado só pela internet. Com 

relação à minha disciplina Didática da Língua Portuguesa, a gente concebe que o 

ensino da língua portuguesa deva se pautar, fazer o seu planejamento de que ele vai ser 

o professor da língua portuguesa, são os gêneros discursivos [...] cada vez mais 

aparecem gêneros  voltados para a internet, a gente já teve facebook, uma 

apresentação sobre twitter, quando se falou sobre o gênero carta se falou sobre o e-

mail, então cada vez mais as TIC estão sendo levadas para dentro das apresentações 

das disciplinas.  

 

 Quanto às dificuldades de promover a inclusão digital dos licenciandos, 

encontramos 4 docentes (44%) que não percebem dificuldades neste sentido, pois para 

eles, além de existirem boas condições de acesso aos laboratórios de informática, nos 

quais se encontram computadores ligados à internet (banda larga), os alunos, em sua 

maioria, entram no curso com domínio das tecnologias. Eles também relatam que os 

mais velhos se entrosam rapidamente com a ajuda dos colegas. As dificuldades que 

podem aparecer se devem, prioritariamente, à inexistência da tecnologia em casa. 

 Os 2 (22%) de disciplinas relacionadas às TIC visualizaram dificuldades por 

parte dos alunos, entre essas citaram: perda de tempo com informações irrelevantes; 

desconhecimento de processos que permitam a seleção de informações pertinentes; 

desconhecimento de uma língua estrangeira (de preferência o inglês). 

 No que tange ao desempenho docente, as dificuldades se concentram na falta de 

formação em Informática; no pouco tempo disponível para acompanhar as postagens 

dos alunos; no desconhecimento de procedimentos técnicos básicos com os quais 

possam enfrentar os „colapsos‟ momentâneos dos equipamentos digitais; e na falta de 

integração entre as disciplinas. 

 Em relação à infra-estrutura institucional os docentes destacam: falta de 

laboratórios de informática para os alunos; inexistência de técnicos para os reparos 

necessários e de urgência, falta de equipamentos nas salas de aula, obsolescência das 

máquinas, manutenção precária de equipamentos, horários restritos de uso dos 

laboratórios, poucos máquinas, uso do laboratório atrelado às disciplinas voltadas para 

as tecnologias e programas de ensino ultrapassados. 
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 Essas perspectivas podem ser visualizadas a seguir no diagrama 4.  

 

 

 

As respostas dos docentes da instituição B são semelhantes às dos professores da 

instituição A, quando abordam as mudanças que se fazem necessários para promover a 

inclusão digital. Cabe, no entanto, sinalizar que, quando dizem que „seus alunos são 

incluídos digitais‟, se aproximam da posição de Tapscott (2010), no sentido de perceber 

que se trata de uma geração que cresce em um mundo digital e impõe um novo modo de 

lidar com a informação, tanto nas instituições de ensino como nas empresas. Isto, com 

certeza, traz enormes desafios à educação; assim, não é mais possível separar a escola 

da cultura digital.  

Nas falas dos docentes aparecem as percepções de que os alunos são incluídos 

digitais. Vejamos: 

- Nenhuma, só quando não têm computador, o que é raro, mas ainda acontece nos 

cursos de menor poder aquisitivo da Universidade, como é o caso de Pedagogia.  

 

- Os alunos estão prontos para isso, para o jovem seria até vergonha dizer que não está 

incluído, não tem aluno que ainda não esteja; às vezes eles dizem que é o computador, 

mas como desculpa. Acho que eles estão totalmente incluídos. 

 

Na continuidade de nossa síntese, abordamos a questão do conceito de inclusão 

digital apresentado por esses professores. Oito sujeitos ofereceram respostas, as quais 

nos permitiram delimitar três posições distintas: (a) para 3 (37%) deles os alunos estão 

incluídos, na medida em que possuem celulares, se comunicam pela escrita virtual, ou 

acessam as tecnologias de um modo geral; (b) outros 3 (37%) expressam uma visão 

mais abrangente, que vai muito além do acesso e uso: implica em domínio da linguagem 

digital em suas diferentes facetas, usando em favor de si como cidadão, especialmente, 
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na transposição para diferentes campos de conhecimento; (c) por último, estão os 2 

(26%) docentes de disciplinas relacionadas às TIC que percebem a inclusão digital em 

uma perspectiva de processo: o domínio reflexivo das tecnologias perpassa o curso 

todo. Somente ao seu final é possível falar de inclusão digital. Com esses dados foi 

possível construir o gráfico que se segue. 

Gráfico 5 - Percepção dos docentes em relação à inclusão digital de seus alunos – 

instituição B 

 

Voltamos à Rondelli (2003) quando situa os 4 passos da inclusão digital. Para 

esta autora a inclusão completa só acontece quando o sujeito é capaz de transferir 

conhecimentos, interagindo criticamente com as informações obtidas, evidenciando o  

exercício de sua cidadania. Portanto, nas respostas desses docentes percebemos o 

conceito de inclusão digital vinculado às etapas que a autora estabelece. Para uns acesso 

e uso já garantem a inclusão; no entanto, isto é apenas um primeiro degrau. Para outros, 

a inclusão vai além, alcançando o sujeito plenamente na sua relação com a vida social, 

especialmente quando ocorrem processos de opressão (FREIRE, 1987). E por fim, há a 

visão de inclusão digital como processo em expansão face não só à intensa 

obsolescência / renovação das tecnologias e do conhecimento, como pelo fato de que 

hoje o docente tem de estar em continua formação. 

As falas que se seguem evidenciam a gradação do conceito de inclusão digital na 

sua relação com o proposto por Rondelli, indo da perspectiva instrumental à dimensão 

de uso crítico, buscando o exercício da cidadania. 

- É um aluno que tem pleno acesso às tecnologias e que sabe utilizá-las; 
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- É o que domina os meios digitais e os articula aos conteúdos desenvolvidos. 

- É o estudante que possui instrução adequada para acompanhar um processo 

educativo, que utilize recursos digitais, que seja capaz de realizar trabalhos, pesquisas, 

leituras e formações complementares ao ensino formal [...]. Penso também que para ser 

considerado incluído, o estudante deve ter acesso aos recursos, seja no ambiente de 

ensino, seja em seu local de moradia. Isto nem sempre ocorre; vários estudantes 

encontram problemas para acessar internet nos espaços universitários, dificuldades 

para imprimir materiais, dentre outras.  

 

- É o aluno que tem o equipamento, ter hoje em dia não é tão difícil, em que pese os 

investimentos financeiros que você tem que fazer para isso, mas enfim, estão mais 

acessíveis, então não basta ter; tem de dominar essa linguagem em sua diferentes 

facetas e nesse processo de dominar usá-la a favor do que ele faz, enquanto estudante, 

profissional,  pessoa. Então, se ele está numa rede social, que ele consiga de fato 

estabelecer uma rede de relações. [...] o que eu entendo por uma pessoa incluída 

digitalmente é aquela que consegue operar com isso tudo, operar não no sentido de 

mexer lá, mas no sentido de falar, ouvir, escutar, se posicionar, e a partir disso se 

formar porque você está no espaço de diálogo de debate, que é formador de opinião, 

então inclusão digital para mim é isso.  

 Todos os docentes desta instituição (B) apresentaram sugestões para promover, 

de forma mais eficaz, a inclusão digital dos licenciandos. Em um primeiro momento 

identificamos dois grupos: (a) no primeiro encontra-se aquele (1) que defende a 

inserção, no currículo do curso, de disciplina específica voltada para a integração do 

aluno ao conteúdo da informática (informática educativa); (b) no segundo estão os que 

postulam a perspectiva da transversalidade da informática educativa em todas as 

disciplinas do currículo (ao todo 8 docentes, incluindo o coordenador do curso). 

 As sugestões oferecidas se projetam basicamente em duas dimensões. A 

primeira envolve a cultura institucional que deve buscar uma mudança de mentalidade 

dos professores, levando-os a refletirem criticamente sobre a cibercultura, de modo que 

possam perceber a relevância da inclusão digital na perspectiva de „princípio 

educativo‟: o aluno não deve usar a tecnologia como um meio ou fim em si mesmo, mas 

como elemento inerente ao seu processo de conhecimento. Os professores precisam 

trazer as tecnologias para dentro de suas disciplinas e promover o diálogo com os 

técnicos em Informática. Todas essas questões têm como „pano de fundo‟ a (re)visão do 

Projeto Político-Pedagógico institucional, o qual deveria dar atenção à inclusão digital, 

valorizando-a, favorecendo a mudança de mentalidade dos professores. A própria 

coordenadora admite que a inclusão digital perpassa as disciplinas que não colocam em 

centralidade a relação educação-TIC. 
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A segunda dimensão se volta para aspecto operacional, destacando problemas no 

uso dos laboratórios (necessidade de ampliar horários, equipamentos, atualizar 

hardwares e softwares; abrir o espaço para disciplinas que não se ocupam 

especificamente das tecnologias).  

Essas sugestões nos permitiram perceber inquietações que se inserem no 

cotidiano desses professores, entre estas: a necessidade de discussões sobre a temática 

por ser uma realidade do mundo contemporâneo; a preocupação com a euforia que 

muitos expressam em relação ao uso das TIC na educação; e o descompasso entre os 

conhecimentos dos docentes e os dos alunos em relação ao domínio das tecnologias. 

Tais sugestões são a seguir sumarizadas no diagrama 5. 

 

Como vimos na teoria, Sorj e Guedes (2005) esclarecem que a exclusão digital é 

múltipla, indo além do número de computadores por proprietários ou de pessoas com 

acesso à internet. Eles salientam a necessidade de objetivos públicos (educacionais) 

voltados para a universalização do acesso à internet e democratização da informação, 

por ser, hoje, a inclusão digital requisito indispensável ao emprego. Este ponto de vista 

vai ao encontro da inclusão digital como princípio educativo. Na mesma linha de 

raciocínio encontra-se Buzato (2003) ao falar de „letramento digital‟ como processo que 

ultrapassa codificar e decodificar a escrita, usar teclados, interfaces gráficas e 

programas de computador. Para este autor, letramento digital implica a capacidade de 

localizar, filtrar e avaliar criticamente a informação eletrônica, construindo/dando 

significado para a mesma. Trata-se, assim, de capacidade multidimensional por incidir 

sobre os diferentes recursos midiáticos presentes na internet. 
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 Duas falas dos docentes são aqui apresentadas para evidenciar a preocupação 

com a mudança de mentalidade e a transversalidade. 

- Em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade: os professores precisam se abrir 

para as tecnologias. Além disso: ampliar os horários de uso do laboratório, aumentar 

quantidade de máquinas, ampliar o uso do laboratório para quaisquer disciplinas, 

atualizar programas e hardware.  

- Transversalidade. Integração das disciplinas/atividades que trabalham a utilização 

das tecnologias digitais com as demais disciplinas que compõem o currículo. Percebe-

se no currículo, embora o discurso seja diferente, que as tecnologias digitais são 

tratadas como conteúdo (finalidade) e não como recurso/ferramenta disponível.  

  

 Em uma visão abrangente do pesquisado na instituição B, depreendemos que os 

professores participantes revelam uma intenção positiva no sentido de situar seus alunos 

no contexto da cibercultura. Eles defendem a transversalidade das tecnologias no 

currículo, embora tenha ficado evidente que ainda esbarram na necessidade de mudança 

de mentalidade. Em outras palavras, depreendemos que  o discurso da relação educação 

– TIC está instalado, mas como prática é pouco corriqueira. 

 

 

5.3 REALIDADE X TEORIA NA INSTITUIÇÃO C 

 

Na instituição C 18 docentes participaram da pesquisa, sendo 14 responsáveis 

por disciplinas não relacionadas às tecnologias, 2 vinculados a disciplinas relacionadas 

às tecnologias e 2 coordenadores do curso de Pedagogia.  

Sobre a articulação de suas disciplinas com as TIC, logo de início, encontramos 

três docentes afirmando que não usam as tecnologias digitais e um dizendo que usa 

como suporte. Os demais (10 docentes - 71%) afirmaram que fazem uso, o que 

consideramos relevante tendo em vista que são professores de disciplinas não 

relacionadas às TIC. As práticas mais comuns neste entrelaçamento foram as seguintes: 

(a) tecnologias assistivas, audiovisual (desenho animado);  (b) tarefas digitalizadas; (c) 

textos das disciplinas postados no quiosque, e-mails, powerpoint,  de datashow, captura 

de vídeos (d) imagens, filmes, curta-metragens, jogos digitais; (e) pesquisa e download 

na internet, construção de textos, tabelas e gráficos em programas de computador; (f) 

produção de imagens, vídeos/documentários; fóruns, wiki, redes sociais, hipertextos.   

Já os dois professores de disciplinas relacionadas às TIC informam que o 

entrelaçamento se dá por meio das tarefas escolares, com vistas à integração dos alunos  
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na cultura digital. Entre as práticas pedagógicas desenvolvidas nesta direção, se 

destacam: (a) busca de informações contidas na internet; (b) produção de textos; (c) 

construção de uma plataforma digital voltada para a área de Educação; (d) oficinas. 

Percentualmente, registramos esses dados do seguinte modo: 12 (67%) utilizam 

as TIC em suas práticas pedagógicas; e 6 (33%), por diversas razões, não fazem uso. 

Neste último grupo se incluem os 2 coordenadores do curso. 

Duas falas desses docentes expressam a preocupação com a inserção das 

tecnologias em suas atividades pedagógicas. 

- Vivemos atualmente num mundo onde a produção do conhecimento tecnológico é 

cada vez mais intensa e veloz. Nesse sentido, tento, na organização de algumas 

disciplinas da Pedagogia fazer essas necessárias articulações e a leitura crítica do que 

são essas tecnologias digitais.  

 

- As tecnologias digitais podem ser usadas de diversas formas e para alcançar diversos 

objetivos: (a) pesquisa e download na internet; (b) construção de textos, tabelas e 

gráficos em programas de computador; (c) trabalhar com objetos de aprendizagem, 

tais como imagens, vídeos e jogos digitais para o entendimento de conceitos; (d) 

trabalhar a produção de imagens, vídeos/documentários e jogos para estimular a 

criatividade do aluno; (e) uso da web 2.0 e sua aplicação no ensino-aprendizagem de 

forma colaborativa. As ferramentas colaborativas de aprendizagem (fóruns, wiki, redes 

sociais) podem ser usadas, principalmente, no processo de construção de textos digitais 

(hipertextos), leitura e o seu entendimento. As ferramentas colaborativas possibilitam a 

criação de novos ambientes de aprendizagem que estimulem uma maior interação e a 

autonomia da aprendizagem. Através desse recurso, o aluno pode construir um texto 

digital e fazer o seu upload na rede.  

 

Pretto (2006), como um dos autores que enfocamos em nosso estudo teórico, nos 

fala do analfabeto digital como “aquele que não possui qualquer familiaridade com o 

mundo da informática, [...] a ponto de se estabelecer uma analogia com a incapacidade 

de ler e escrever, carência esta que nem de longe pode ser tolerada”.  Assim, 

percebemos como relevante a intenção desse percentual significativo de docentes (67%) 

no sentido de buscarem a inclusão digital de seus alunos por meio da inserção das 

tecnologias em suas atividades pedagógicas. Os estudiosos desta temática admitem que 

a inclusão digital tornou-se condição básica para o alcance da cidadania plena e para a 

inclusão social dos indivíduos.  

Quanto às dificuldades encontradas pelos docentes da instituição C para 

promover a inclusão digital de seus alunos, encontramos a seguinte situação: (a) 5 

docentes (28%) não responderam à indagação ou se expressaram de forma imprecisa, aí 

se incluindo os coordenadores; (b) 6 docentes (33,3%) assumiram que as dificuldades 
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eram de ordem pessoal; (c) outros 6 (33,3%) registraram que não encontravam qualquer 

dificuldade; e (d) um docente (5,5%) indicou que tinha „todas as dificuldades‟.  

Esta configuração aparece no gráfico que se segue. 

 

Gráfico 6 -  Posição dos docentes em relação às dificuldades encontradas para 

promover a inclusão digital dos alunos – instituição C 

 

Algumas falas são representativas dessas posições, cabendo destacar que a 

inexistência de dificuldades tem muito a ver com a inclusão digital dos alunos.  

- A maior parte dos alunos sabe usar a tecnologia, mas a usa muito mais para 

atividades de lazer e comunicação com amigos do que de fato para produzir 

conhecimento, realizar pesquisas acadêmicas e construir, no meu caso, práticas 

alternativas para, por exemplo, atuar com alunos deficientes múltiplos e etc. 

 

- São poucos os alunos que possuem dificuldades, visto que a tecnologia tem inserido as 

pessoas neste meio de maneira muito veloz, isto devido, principalmente, às redes 

sociais. 

 

- Considero-me uma usuária mediana das tecnologias. Não desenvolvi muitas 

atividades com esses recursos notadamente por falta de tempo em alguns momentos. 

Mas, no geral, considero que não tenho dificuldades com os recursos em si, mas com o 

acesso a eles na estrutura (ou falta dela) da universidade; 

 

- Não costumo encontrar dificuldades nesse sentido. 

 

 No que tange ao conceito de inclusão digital expresso pelos professores da 

instituição C, percebemos três posições: a primeira relacionada a uma perspectiva 

meramente instrumental (o acesso e manuseio das tecnologias garantem a inclusão 

digital); a segunda vai bem além desta dimensão instrumental, na medida em que situa a 

inclusão digital em sua relação com a produção textual e/ou hipertextual, com a criação 
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de soluções profissionais, artísticas e outras, que incluem o uso diferenciado de 

softwares, havendo destaque para a produção de material didático para os alunos. Inclui 

mudança na mentalidade do usuário da tecnologia, a qual redunda em desenvolvimento 

intelectual, ampliação do conhecimento, capacidade de lidar com as diferentes 

linguagens tecnológicas e de se apropriar das potencialidades da internet, com vistas à 

pesquisa, debates, participação em fóruns virtuais, produção de vídeos, captação de 

músicas e resolução de eventuais problemas que envolvem os equipamentos eletrônicos. 

Para os que se enquadram nesta posição a inclusão digital envolve uma leitura crítica 

das tecnologias; e a terceira situa o termo inclusão digital como inadequado, pois 

entende que as transformações nesta direção ocorrem independentemente do uso das 

tecnologias, envolvendo: mudanças de atitudes, ampliação da auto-estima, valorização 

das aprendizagens realizadas e maior interação com o mundo. 

 Essas posições podem ser visualizadas no diagrama 6, que se segue. 

 

 

  

Algumas falas são, a seguir, transcritas para ilustrar as três posições expressas pelos 

docentes da instituição C sobre o conceito de inclusão digital. 

(a) falas na perspectiva instrumental: 

- Um aluno que possui o mínimo de acesso ao computador e à internet. 

- Não sei dar esta definição.  Acho que hoje em dia ser “incluído digital” difere 

imensamente de pessoa para pessoa. Para mim, um aluno que domine minimamente os 

cabos de um computador para conectá-los ao aparelho de data show já é super 

incluído digitalmente. 

 

(b) falas com visão mais ampla: 

- Que têm acesso à internet com banda larga; que domina as ferramentas básicas de 

auxílio à produção textual e/ou hipertextual; que é capaz de criar soluções 
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profissionais, artísticas, etc, fazendo uso de softwares. 

 

- O aluno incluído é aquele que utiliza essa ferramenta para o seu desenvolvimento 

pessoal, pena que alguns utilizem de forma errada, que utilizem apenas redes sociais, 

jogos e afins. Considero que um bom uso dessas tecnologias deveria começar pela 

mudança da mentalidade de seu usuário, explorando suas ferramentas para o 

desenvolvimento intelectual e considerando como um instrumento potencial de 

ampliação do conhecimento. 

 

- Não basta ter acesso aos recursos computacionais e as redes, mas principalmente 

dominar recursos básicos de edição de textos, imagens, comunicação em rede, bem 

como busca e seleção de conteúdos na rede mundial. Além de saber como utilizar os 

recursos digitais, as múltiplas linguagens que estes articulam, considero “incluído” 

principalmente aqueles que dominam, ao menos, num nível básico, a produção de 

conteúdos com esses recursos, bem como conseguem resolver problemas que 

equipamentos e programas mais usados apresentam no uso cotidiano. 

 

(c) fala que considera o termo inadequado: 

- Não acho que esse termo seja adequado, inclusive como pesquisadora do termo 

“inclusão” faço outro tipo de análise sobre termos dessa natureza. 

 

A questão da inclusão digital de licenciandos em Pedagogia se complexifica 

quando voltamos ao conceito de cibercultura de Tofts (2002, apud Felinto, 2008) o  qual 

aponta para a preocupação com a apropriação das novas concepções de tecnologias 

relacionadas à vida humana. Segundo este autor trata-se de “uma nova ontologia que 

aponta o devir tecnológico da humanidade” (p.15). Para ele, a cibercultura exprime a 

emergência, ainda em processo e, portanto, não inteiramente apreensível, de novas 

concepções sobre a vida humana: uma vida que se encontra imbricada à tecnologia. 

Portanto, a escola do novo milênio, esteja ela em qualquer nível de ensino, não pode 

desconsiderar a relação do homem com as tecnologias, especialmente aquelas que o ser 

humano passou a tratar como parte de sua própria existência (como, por exemplo, o 

telefone celular), o que demanda a necessidade de inclusão digital. 

 

 Por fim, os docentes da instituição C apontaram as mudanças que se fazem 

necessárias para promover a inclusão digital dos licenciandos.  Foram destacadas: (a) 

presença de um laboratório de informática vinculado ao curso; (b) existência de 

equipamentos de qualidade e de pessoal de apoio; (c) adequada capacitação dos 

docentes; (d) políticas públicas focadas neste problema (aí se incluindo as 

universitárias); (e) elaboração de projetos voltados para a criatividade; (f) discussões 

sobre o tema; (g) inserção da temática inclusão digital nas diferentes disciplinas do 
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currículo; (h) criação de disciplina específica para tal problemática; (i) conscientização 

de docentes e alunos para a importância da temática; e (j) incentivo ao uso das 

tecnologias.  

 O diagrama 7 resume as mudanças propostas pelos docentes da instituição C. 

 

 

5.4 A INCLUSÃO DIGITAL DO LICENCIANDO DE PEDAGOGIA: SÍNTESE DOS 

ACHADOS DA PESQUISA 

 

Conforme mencionamos no início deste capítulo, nesta seção buscamos oferecer 

uma visão integrada da realidade encontrada nas três universidades escolhidas como 

lócus do estudo. Esta visão se projeta para os aspectos que foram „dissecados‟ nas 

entrevistas, na sua globalidade, a saber: (a) integração das tecnologias à disciplina 

lecionada; (b) dificuldades para concretizar a inclusão digital dos alunos; (c) conceito de 

inclusão digital; e (d) propostas de mudanças com vistas a garantir a inclusão digital do 

licenciando. 

Assim, no que tange à integração das tecnologias à disciplina lecionada, 

verificamos que a maior parte dos sujeitos (24 – 62% dos 39 participantes da pesquisa) 

se preocupa e/ou concretiza a integração das tecnologias em suas disciplinas; em outras 

palavras, estão, minimamente, interessados na inserção dos alunos na cultura digital. No 

âmbito desses 24 se inserem 6 professores de disciplinas que estão diretamente 

relacionadas às TIC; estes têm, necessariamente, como foco esta relação. Os demais 

(18) são de disciplinas não relacionadas às TIC, o que nos leva a inferir que as 

tecnologias passam por essas disciplinas, significando a presença de uma 

„transversalidade‟.  Admitimos, no entanto, pelos usos mencionados por esse grupo de 

18 sujeitos, que esta „transversalidade‟ ainda é precária, pois ela se concentra na 

perspectiva instrumental da tecnologia. Com base nos depoimentos oferecidos, os 
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professores reconhecem as limitações para promover a inclusão digital, seja do ponto de 

vista do aluno, da instituição, ou do próprio preparo docente para enfrentar os desafios 

da era informacional. 

Verificamos que a integração é feita por meio de diversas estratégias, a saber: (a) 

uso do powerpoint e datashow; (b) pesquisa na internet; (c) uso de e-mail; (d) uso de 

redes sociais; (d) trabalho com imagens, músicas, vídeos, jogos digitais; (e) participação 

em blogs; (f) utilização do percentual de 20 a 35 % da carga horária da disciplina em 

atividades online; (g) liberação do acesso a notes e tablets durante as aulas; (h) criação 

de links com materiais de estudo para os alunos; (i) organização de grupos de estudo na 

internet (postagem de textos e discussões); (j) apresentação de tarefas semanais, 

postadas em ambiente virtual; (k) utilização de videoconferências; (l) acesso a facebook 

e twitter; (m) uso de tecnologias assistivas, audiovisual (desenho animado); (n) tarefas 

digitalizadas; (o) construção de tabelas e gráficos em programas de computador; (p) 

produção de imagens, vídeos/documentários; (q) participação em fóruns e wiki; (r) uso 

do hipertexto; (s) construção de plataforma digital; (t) oficinas sobre conteúdos 

pertinentes à inclusão digital. 

Cabe por último destacar que no âmbito dos 6 docentes de disciplinas 

relacionadas às TIC, sobressaem as discussões críticas que envolvem a formação 

docente no contexto da cibercultura. Tal discussão passa pela prática reflexiva que 

inclui a produção de conteúdos, textos de filmes para a internet, diálogo nas redes 

sociais e construção da autoria.  

 

Em relação às dificuldades para concretizar a inclusão digital dos alunos, 

constatamos que diversos professores desconsideram a existência de problemas neste 

âmbito. Muitos admitem que os alunos já entram na universidade como „incluídos 

digitais‟; ou seja, como possuidores de conhecimentos bem mais amplos do que os dos 

próprios professores. Esta percepção interfere na compreensão das dificuldades. Nesta 

visão de „aluno incluído digital‟ se embute a dimensão instrumental da tecnologia. No 

nosso entendimento, é possível que este aluno já tenha acesso e saiba utilizar com 

destreza as principais interfaces da rede (o que dá impressão de „incluído digital‟); no 

entanto, falta a discussão mais ampla sobre o significado complexo que envolve este 

conceito. Outros afirmaram que as dificuldades se diluem pela existência de bons 

laboratórios com fácil acesso, dando ainda destaque à troca experiências entre alunos 

(novos / mais velhos). 
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Por outro lado, diversos docentes levantaram dificuldades envolvendo três 

dimensões, a saber: alunos, docentes e instituições.  

Da parte dos alunos as dificuldades foram as seguintes: (a) falta de tempo para 

frequentar os laboratórios de informática da faculdade; (b) dificuldade de acesso às 

tecnologias; (c) domínio restrito de interface; (d) dificuldade de leitura na tela; (e) 

predominância da preferência pelo texto impresso; (f) perda de tempo com informações 

irrelevantes; (g) desconhecimento de processos que permitam a seleção de informações 

pertinentes; (h) desconhecimento de uma língua estrangeira (de preferência o inglês). 

Nas dificuldades dos docentes foram salientadas: (a) falta de formação em 

Informática; (b) pouco tempo disponível para acompanhar as postagens dos alunos; (c) 

desconhecimento de procedimentos técnicos básicos com os quais possam enfrentar os 

„colapsos‟ momentâneos dos equipamentos digitais; (d) falta de integração entre as 

disciplinas; (e) posição refratária às tecnologias digitais; e (f) conhecimentos 

tecnológicos insuficientes. 

Por fim, nas dificuldades relativas à infra-estrutura institucional sobressaem: (a) 

falta de laboratórios de informática para os alunos; (b) inexistência de técnicos para os 

reparos necessários e de urgência: (c) falta de equipamentos nas salas de aula; (d)  

obsolescência das máquinas; (e) manutenção precária de equipamentos; (f) horários 

restritos de uso dos laboratórios; (g) poucos máquinas; (h) uso do laboratório atrelado às 

disciplinas voltadas para as tecnologias; (i) programas de ensino ultrapassados; (j) 

inadequação dos espaços físicos para abrigar os equipamentos obtidos via projetos de 

captação de recursos materiais. 

 

Sobre o conceito de inclusão digital, em todas as instituições pesquisadas, ele 

aparece em 3 dimensões: a primeira reflete uma perspectiva meramente instrumental 

(acesso e manuseio das tecnologias); a segunda ultrapassa esta dimensão, incluindo 

atividades mais complexas como a produção textual e/ou hipertextual, a criação de 

soluções profissionais, artísticas; o uso diferenciado de softwares. No caso do professor 

engloba a produção de material didático para os alunos. Neste segundo estágio, se torna 

fundamental a mudança na mentalidade do usuário da tecnologia, percebendo que por 

meio de seu adequado uso potencializa-se o desenvolvimento intelectual, a ampliação 

do conhecimento, a capacidade de lidar com diferentes linguagens e de se apropriar das 

interfaces da internet, com vistas à pesquisa, debates, participação em fóruns virtuais, 

produção de vídeos, captação de músicas e resolução de eventuais problemas que 
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envolvem os equipamentos eletrônicos; a terceira posição salienta a necessidade de uma 

leitura crítica das tecnologias, pois entende que as transformações nesta direção ocorrem 

independentemente do uso das tecnologias, envolvendo: mudanças de atitudes, 

ampliação da auto-estima, valorização das aprendizagens realizadas e maior interação 

com o mundo. 

 

Por último, no que tange às mudanças sugeridas para promover mais 

adequadamente a inclusão digital dos alunos, encontramos propostas direcionadas, 

fundamentalmente, para dois aspectos, conforme se observa a seguir. 

(a) cultura institucional: 

- melhoria do ensino básico e do processo seletivo de alunos ao curso de Pedagogia, de 

modo a garantir a permanência na universidade; 

- investimento (revisão) nos projetos político-pedagógicos, entrelaçando questões da 

escola à cultura digital;  

- valorização da inclusão digital, de modo a favorecer mudanças na mentalidade de 

professores, gestores e dos próprios alunos (com estes a ênfase se desloca para a crítica 

aos usos abusivos da tecnologia); 

- políticas públicas focadas neste problema (aí se incluindo as universitárias); 

- maior integração entre os departamentos de ensino para discutir a problemática das 

tecnologias na educação;  

- envolver os professores em reuniões e discussões voltadas para a reflexão sobre o 

imbricamento das tecnologias com os projetos político-pedagógicos e as diretrizes 

curriculares do curso; 

- elaboração de projetos voltados para a criatividade que envolvam o uso das 

tecnologias digitais;  

- inserção no currículo de disciplinas especificamente voltadas para a questão da TIC 

nos processo educacionais; (criação de disciplina específica para tal problemática); 

- incentivo ao uso das tecnologias;  

- discussões sobre o tema com os alunos;  

- inserção da temática inclusão digital em diferentes disciplinas do currículo;  

- centralidade em práticas voltadas para uma visão crítica das tecnologias;  

- reflexão critica sobre a cibercultura, de modo a favorecer a inclusão digital na 

perspectiva de princípio educativo; 
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- melhoria nos processos de gestão (programas de desenvolvimento de recursos 

humanos, mudanças em valores e atitudes, busca de inovações teórico-metodológicas, 

ampliação dos recursos disponíveis) com vistas ao trabalho colaborativo de docentes e 

alunos; 

- ampliação da formação dos professores com o aprofundamento de questões 

epistemológicas que envolvem as tecnologias digitais, de modo a ultrapassar a 

perspectiva de „fetiche‟; 

- perpassar, de forma concreta, a inclusão digital nas disciplinas que não dão 

centralidade à relação educação – TIC, de modo que o aluno se aproprie da tecnologia 

como elemento inerente ao seu processo de conhecimento. 

 

(b) aspectos operacionais:  

- elaboração de projetos institucionais com vistas à captação de recursos para a melhoria 

das instalações existentes na instituição; 

- proporcionar acesso diversificado às tecnologias (wifi, internet, banda larga); 

- ampliação da nuvem informacional acadêmica que garante a socialização do 

conhecimento produzido;  

- melhorar o uso dos laboratórios (ampliar horários e o número de equipamentos; 

atualizar hardwares e softwares; abrir o espaço para disciplinas que não se ocupam 

especificamente das tecnologias); 

- presença de laboratório de informática vinculado estritamente ao curso de Pedagogia;  

- existência de equipamentos de qualidade e de pessoal de apoio;  

 

 As sugestões aqui apresentadas evidenciaram as inquietações dos docentes 

referentes à inclusão digital. Elas oferecem pistas bastante relevantes sobre os desafios 

(dificuldades) existentes, hoje, na formação de alunos do curso de Pedagogia, como 

também expressam as perspectivas (possibilidades concretas, por que se baseiam na 

vivência do dia a dia desses docentes) em termos de políticas para que essas três 

instituições (e por extensão outras que tenham problemas similares) possam tornar mais 

pedagógica a inclusão digital.  

 No capítulo que se segue, buscamos responder às questões de estudo desta 

pesquisa. 
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6. CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

 Partimos do pressuposto que uma tese se conclui quando o pesquisador se sente 

apto a se aproximar de respostas plausíveis para as questões de estudo apresentadas 

inicialmente. Entendemos, também, que tais respostas, na maioria das vezes, não 

esgotam todas as nuances da problemática enfocada. É com este „pano de fundo‟ que 

tecemos as conclusões do estudo. 

 Quando iniciamos a pesquisa, tínhamos como hipótese a presença da 

transversalidade da inclusão digital na prática de docentes do curso de Pedagogia, 

conforme orientação contida nas suas Diretrizes Curriculares. A pesquisa, no entanto, 

nos revelou a fragilidade dessa transversalidade em todas as três instituições que se 

constituíram em contexto de estudo, na medida em que a inclusão digital, para a maioria 

dos sujeitos, quando é trabalhada, se dá de forma superficial, relacionada ao acesso e 

uso das tecnologias, ou seja, tende a ocorrer na perspectiva instrumental. Foram poucos 

os professores que registraram a sua preocupação com a autoria a partir das 

possibilidades criadas pela rede e com uma visão crítica sobre o uso que produz a 

alienação do sujeito (uso que situa as TIC como fetiche). Esta fragilidade perpassa 

nossas respostas às questões de estudo. 

 

 A primeira questão buscava identificar as disciplinas oferecidas na Licenciatura 

de Pedagogia nas 3 instituições pesquisadas, que se voltam para o uso pedagógico das 

tecnologias digitais. No desdobramento desta indagação, buscamos saber como os 

professores desenvolvem as atividades de ensino-aprendizagem com vistas à inclusão 

digital de seus alunos. 

 A partir de pesquisa documental, que tomou por suporte as informações contidas 

nas páginas virtuais das 3 instituições, obtivemos as seguintes respostas: (a) na 

instituição A são oferecidas duas disciplinas, a saber: Tecnologias e Educação e  

Educação Continuada e as Perspectivas em Redes de Conhecimento, ambas 

obrigatórias;  (b) na instituição B são disponibilizadas 4 disciplinas, sendo 3 optativas: 

Educação a Distância, Informática Aplicada à Educação, Educação e Novas 

Tecnologias; e 1 obrigatória: Educação e Comunicação I; e (c) na instituição C são 

ministradas 2 disciplinas, uma obrigatória: Informática na Educação e outra, optativa:  

Tópicos Especiais em Educação a Distância. 
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 Este resultado nos leva a concluir que a instituição A é a que investe mais do 

ponto de vista de criar um espaço demarcado que focaliza a inclusão digital, por força 

de manter no currículo do curso de Pedagogia duas disciplinas obrigatórias, que 

discutem esta temática sob os mais diferentes ângulos. As respostas das duas docentes 

responsáveis por essas disciplinas nos permitiram visualizar as preocupações de ambas 

no sentido do uso reflexivo do potencial pedagógico das tecnologias digitais aliado a 

uma crítica constante sobre as relações de dominação que se estabelecem entre o 

homem e técnica. Essas docentes adentram pelo último patamar da inclusão digital que 

é o da crítica, imprescindível para o futuro professor, especialmente o pedagogo que vai 

atuar junto a crianças (ensino infantil e fundamental) e junto a alunos de escolas 

Normais.  

 No que se refere às atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas pelos 

professores com vistas à inclusão digital de seus alunos, detectamos que, mesmo sendo 

variadas, tendem a privilegiar „acesso e uso com domínio‟. Nesta direção, os 

professores se valem de powerpoint / datashow; pesquisa na internet; e-mail; redes 

sociais; trabalho com imagens, músicas, vídeos, jogos digitais; blogs; carga horária 

online; notes e tablets durante as aulas; links com materiais de estudo; grupos de estudo 

na internet (postagem de textos e discussões); tarefas postadas em ambiente virtual;  

videoconferências; facebook e twitter; de tecnologias assistivas, audiovisual (desenho 

animado); tarefas digitalizadas; tabelas e gráficos em programas de computador; 

produção de imagens, vídeos/documentários; fóruns e wiki; hipertextos; plataformas 

digitais; oficinas digitais. 

 Transpareceu nas falas que dois fatores contribuem para o uso instrumental das 

tecnologias: o primeiro diz respeito à falta ou precária formação dos professores em 

relação à apropriação das tecnologias em seu sentido abrangente que envolve uso 

crítico; o segundo refere-se ao fato de que eles (os docentes) por terem consciência da 

sua incompletude no domínio tecnológico, delegam aos alunos muitas das tarefas que 

envolvem a inclusão digital. Segundo alguns respondentes, os alunos ainda estão em 

processo de formação: sabem acessar e usar, mas não são capazes de criticar o que se 

insere no bojo do domínio que possuem. Acrescenta-se a estes fatores a problemática 

das dificuldades institucionais em termos de infra-estrutura operacional (laboratórios e 

pessoal de apoio). 
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Esses fatores precarizam ainda mais a transversalidade da inclusão digital; isto 

ficou evidenciado nitidamente em falas de docentes que afirmaram que não se ocupam 

desta questão.  

 

A segunda e terceira questões de estudo, se voltaram para as possibilidades e 

dificuldades encontradas pelos professores para transformar seus alunos em „incluídos 

digitais‟. Iniciamos pelas dificuldades, pois estas inquietam mais os docentes.  

Foi interessante notar que alguns professores, provavelmente por que possuem 

uma visão instrumental das tecnologias, não configuram a existência de dificuldades, 

especialmente aqueles que afirmam que seus alunos já entram na universidade como 

„incluídos digitais‟; ou seja, como possuidores de conhecimentos bem mais amplos do 

que os dos próprios professores. Outros entendem que as dificuldades se diluem pela 

existência de bons laboratórios com fácil acesso, dando ainda destaque à troca 

experiências entre alunos (novos / mais velhos). Essas perspectivas nos levam a supor 

que esses professores se colocam à parte da problemática da inclusão digital, seja pelo 

fato de admitirem a boa performance do aluno nesta área, seja pela existência dos 

recursos necessários ao acesso. 

Por outro lado, constatamos que diversos docentes têm preocupação com as 

dificuldades, relacionando-as a três dimensões, a saber: alunos, docentes e instituições. 

No âmbito dos alunos situaram os seguintes entraves: falta de tempo para frequentar os 

laboratórios de informática da faculdade; dificuldade de acesso às tecnologias; domínio 

restrito de interfaces; dificuldade de leitura na tela; predominância da preferência pelo 

texto impresso; perda de tempo com informações irrelevantes; desconhecimento de 

processos que permitem a seleção de informações pertinentes; desconhecimento de uma 

língua estrangeira (o inglês). No plano dos docentes ficou registrado: falta de formação 

em Informática; pouco tempo disponível para acompanhar o desempenho virtual dos 

alunos; falta de integração entre as disciplinas no que se refere ao uso das TIC; posição 

refratária às tecnologias digitais; e conhecimentos tecnológicos insuficientes. E, por 

último, nas dificuldades institucionais foram destacadas: falta de laboratórios de 

informática para os alunos; inexistência de técnicos para os reparos; falta ou escassez de 

equipamentos nas salas de aula; obsolescência das máquinas; manutenção precária de 

equipamentos; horários restritos de uso dos laboratórios; uso do laboratório atrelado às 

disciplinas voltadas para as tecnologias; programas de ensino ultrapassados; 
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inadequação dos espaços físicos para abrigar os equipamentos obtidos via projetos de 

captação de recursos materiais. 

As respostas sobre as dificuldades nos levam a inferir que essas instituições 

enfrentam um problema complexo para promover a inclusão digital de seus alunos, uma 

vez que envolve uma multidimensionalidade de aspectos. Não se trata apenas de 

dificuldades referentes a uma dimensão (aluno, ou professor, ou instituição), mas 

compreende todas essas, sendo que por trás delas ainda se inscrevem outras como a 

questão das políticas públicas, dos investimentos em educação, da formação de 

professores, a cultura da resistência à inovação, etc. Portanto, há muito a ser pensado, 

feito e repensado nesta área nos contextos pesquisados. 

Entendemos que as dificuldades levantadas oferecem significativas pistas para 

mudanças dirigidas à inclusão digital dos alunos. Não encontramos qualquer professor, 

sujeito de nossa pesquisa, afirmando que a inclusão digital era algo dispensável; ao 

contrário, todos, até aqueles que concretizavam processos de „blindagem‟, situaram a 

necessidade do futuro professor se inserir na cultura digital. Assim, há um „dever de 

casa‟ a ser feito e que pode tomar como referência a vivência desses professores aqui 

registrada. A pergunta orientadora deste „dever de casa‟ será: o que podemos fazer com 

nossos alunos, com nós mesmos docentes e com nossa instituição para fomentar a 

inclusão digital?  

Ao pesquisarmos a inclusão digital dos alunos ficou explícita a necessidade de 

inclusão digital dos professores e de apoio em termos de infra-estrutura. E é nesta 

perspectiva mais ampla que o „dever de casa‟ poderá se concentrar. 

Sobre as possibilidades encontradas pelos professores para transformar seus 

alunos em incluídos digitais, verificamos que muitos deles já concretizam práticas que  

favorecem tal intenção e, nesta direção, buscam conciliar os conteúdos trabalhados na 

sala de aula com informações encontradas na internet, visando pesquisa, produção 

individual e/ou colaborativa. Também foi detectado que alguns docentes se valem da 

produção de vídeos / filmes postados na internet, principalmente os que se encontram na 

base youtube. A utilização desses vídeos aparece em duas dimensões: a primeira, mais 

simples e mais usual, serve para a obtenção de informações; a segunda vai além, 

provocando discussões sobre determinados temas e constituindo exemplificação para 

produções dos alunos (aqui se trata, inclusive, de aprender outra linguagem: a da 

comunicação audiovisual). Complementarmente, muitos professores se apropriam de 

redes sociais, buscando inserir seus alunos em discussões de interesse acadêmico. A 
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pesquisa não aprofundou os motivos que levam os professores a se valerem dessas 

redes, mas tornou evidente que eles percebem vantagens na possibilidade de aglutinar 

seus alunos nesses espaços. Independente dos motivos, esta aglutinação „empurra‟ os 

alunos para a cultura digital, estimulando-os a perceberem que as redes sociais não 

precisam ficar atreladas a futilidades e podem emergir como espaço de diálogo 

acadêmico.  

Quanto à questão da autoria, ainda que não tenha sido muito destacada pelos 

professores, quando aparece, expressa a perspectiva de processo que se consolida ao 

longo do curso, amparado pelas tecnologias digitais. Em diversas falas encontramos a 

dimensão de „mundo sem fronteiras‟, cada vez mais online, e que instiga professores e 

alunos a se envolverem com a cibercultura. 

Não podemos desconsiderar que o fato de todas as três universidades estarem 

com seus processos acadêmicos de comunicação online, demanda de alunos e 

professores a integração a esses sistema para que a vida universitária possa acontecer.  

Poucos docentes mergulham nas possibilidades que possuem para promover a 

inclusão digital de seus alunos, ultrapassando a visão instrumental das tecnologias. Este 

mergulho envolve a discussão crítica do que está por trás das mesmas (consumo, uso 

para finalidades supérfluas ou fúteis, alienação em diferentes aspectos). Em outras 

palavras, ainda é incipiente a discussão crítica sobre a utilização das tecnologias nos 

processos educacionais do curso. Isto significa que o aluno, mesmo levando em 

consideração que toda formação é processo, ainda sai do curso com lacunas nesta área. 

Podemos admitir que, quando o professor também não é um incluído digital, as 

repercussões sobre a consecução das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Pedagogia ficam significativamente afetadas, especialmente no que diz respeito à 

problemática da transversalidade da inclusão digital (intenção de inserir, de forma 

complementar, a cultura digital em todas as disciplinas do currículo). 

 

A quarta questão de nossa pesquisa se relacionou às condições criadas por essas 

instituições no sentido de promover a inclusão digital dos alunos de Pedagogia.  

Visualizamos, nitidamente, dois grupos: o primeiro formado por aqueles que 

afirmam que as instituições vêm, paulatinamente, melhorando e ampliando as suas 

condições estruturais em termos de laboratórios e pontos de rede sem fio. Neste grupo 

se incluem os professores que registraram a obtenção de recursos tecnológicos e bolsas 

a partir de projetos aprovados por órgãos de fomento; e o segundo grupo integrado 
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pelos docentes que consideram as condições institucionais bastante precárias neste 

aspecto. No conjunto de todas as respostas relativas a cada uma das instituições, 

encontramos, recorrentemente, a „denúncia‟ de que a manutenção dos equipamentos 

constitui problema bastante sério: equipamentos obsoletos; manutenção precária, 

inexistente ou morosa; falta de técnicos para apoio nas dificuldades do dia a dia. 

Em algumas poucas situações, as instituições aparecem como instâncias onde o 

planejamento do acesso / uso dos recursos ocorre sem planejamento adequado, beirando 

a improvisação. Já os coordenadores participantes da pesquisa entendem que, dentro das 

possibilidades (recursos financeiros) existentes, são atendidas as prioridades que se 

apresentam. Para eles a educação é fenômeno que se constrói no cotidiano e cabe ao 

professor que ainda não domina as tecnologias buscar obter este domínio. 

Não encontramos registros que apontassem estímulos institucionais concretos 

dirigidos à formação continuada dos docentes na problemática em tela. Muitos 

respondentes pontuaram a necessidade de aprofundamento na apropriação das 

tecnologias digitais. 

Neste cenário, onde também se incluem as dificuldades tecnológicas dos 

docentes (bastante mencionadas), foi muito raro o registro indicando que iriam, por 

motivação própria, buscar formação complementar dirigida à apropriação pedagógica da 

cultura digital.  

Entendemos, como foi sugerido por alguns poucos professores, que se torna 

indispensável a prática de reuniões internas, envolvendo os departamentos, direcionadas 

especificamente para a relação educação – TIC. Um dos respondentes foi enfático no 

sentido de dizer que sem esta prática se torna muito difícil levar a cultura e a inclusão 

digital às diferentes disciplinas do currículo, tendo por base um projeto articulado neste 

sentido. 

 

A quinta questão de estudo teve por finalidade obter o entendimento dos 

participantes sobre „ser incluído digital‟. Percebemos que o conceito de inclusão digital, 

na maior parte das respostas, foi associado às suas primeiras etapas: acesso e uso. 

Diversos professores, no entanto, aí se incluindo aqueles que não são responsáveis por 

disciplinas que têm como foco a relação educação – TIC, perceberam este conceito na 

perspectiva de processo. Ou seja, como algo que começa instrumental no início do curso 

e se complexifica na medida em que as disciplinas vão sendo integralizadas e surgem 

vivências significativas (seminários, semanas acadêmicas, discussões de filmes, 
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oficinas, entre outras, que inserem o aluno na cultura digital). Encontramos poucas 

percepções apontando para a visão de que a inclusão digital, face ao aparecimento 

contínuo das inovações tecnológicas, está sempre em transição. 

Alguns professores registraram a sua capacidade de trabalhar com alunos em 

etapas diferenciadas em termos de inclusão digital. Em outras palavras (quando o 

professor não concretiza processos de „blindagem‟), eles conseguem trabalhar com a 

diversidade da turma e apostam na socialização de conhecimentos que ocorre entre 

alunos, especialmente a que envolve alunos jovens e mais velhos
41

. Cabe admitir que a 

presença da cultura digital na formação do licenciando vai levar os docentes ao 

desenvolvimento de práticas mais flexíveis, que vão se ajustando aos diferentes perfis 

tecnológicos encontrados em sua turma de alunos. 

 

A última pergunta se concentrou nas mudanças que se faziam necessárias ao 

curso de Pedagogia para garantir a inclusão digital dos licenciandos. Como a resposta a 

esta questão foi detalhada no capítulo anterior (seção 5.4), optamos por trazer nesta 

parte, aspectos que se incluem em um artigo recente que aborda a Alfabetização 

Midiática e Informacional. Este artigo corrobora a defesa que fazemos quanto à 

necessidade de inclusão digital do licenciando de Pedagogia.  Nele, Wilson (2012, p. 

16) relembra que a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizada em 2007, discutiu a necessidade 

de explorar novas iniciativas para apoiar o desenvolvimento da Alfabetização Midiática 

e Informacional (Media and Information Literacy -MIL) e que, posteriormente, em 

2011, este mesmo organismo apresentou um currículo nesta área, visando a formação de 

professores no sentido de capacitá-los a construir uma maior compreensão sobre as TIC.  

No referido currículo, a MIL foi definida como  

competencias esenciales – habilidades  y actitudes – que permiten a los 

ciudadanos interactuar con los medios de comunicación y otros 

proveedores  de información de manera eficaz y desarollar el 
pensamiento crítico y las aptitudes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para la socialización y la puesta em práctica de ciudanía activa. 

 

                                                
41 Este intercâmbio entre alunos que sabem mais e alunos que sabem menos pode ser visto como uma 

expressão daquilo que Lev Vygostsky, psicólogo bielo-russo, designou e conceituou como „zona de 

desenvolvimento proximal‟, ou seja, é o conjunto de conhecimentos que a pessoa tem a potencialidade de 

aprender, mas, por algum motivo, ainda não consegue processar. Trata-se do conhecimento fora de seu 

alcance atual, mas potencialmente atingível. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desenvolvimento_proximal, acessado em 10.01.2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bielorr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desenvolvimento_proximal
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No documento que apresenta o currículo para a MIL também são destacados o 

uso ético das tecnologias, a participação democrática e o diálogo intercultural. 

Esta concepção, de diversas maneiras, se expressa no pensamento dos 

professores pesquisados e de autores que fundamentaram a análise dos dados obtidos, 

na medida em que inclui: a competência tecnológica visualizada na perspectiva de 

habilidades e atitudes, o uso crítico das informações obtidas, o desenvolvimento da 

cidadania e o diálogo entre as culturas, todos esses aspectos integrados, constituindo um 

todo.  

Ainda segundo Wilson (idem), a alfabetização midiática e informacional vai ao 

encontro da perspectiva de Freire e Macedo (1987, apud WILSON, p. 16) no sentido de 

que “faculta a los estudiantes [...] a leer la palabra y el mundo”, para que seja capaz de 

“analizar y evaluar la información y sus representaciones del mundo, transmitidas a 

través de los médios de comunicación”. 

Complementando esta parte conceitual que aposta nesta modalidade de 

alfabetização, Wilson situa fatores que demandam uma atenção especial em termos de 

MIL. São eles: (a) a proliferação das telecomunicações globais, com destaque para o 

fato de que há uma concentração da propriedade e do seu controle; (b) os estudos que 

evidenciam a imbricação dos jovens com as tecnologias, levando-os a concentrarem a 

maior parte de seu tempo diário no acesso ao que se encontra na rede; (c) a necessidade 

de saber como os jovens interagem com as tecnologias digitais para poder ajustar a MIL 

aos interesses e necessidades desses sujeitos na sua vida cotidiana; (d) o crescimento 

exponencial de informações no âmbito da rede; (e) o controle (explícito e implícito) que 

grupos exercem sobre o acesso e as mensagens dirigidas aos cidadãos; (e) o 

reconhecimento do direito à comunicação via rede, como terceira geração dos Direitos 

Humanos. 

Tais fatores reforçam a necessidade urgente de programas e propostas de 

formação de professores em Alfabetização Midiática e Informacional. Wilson (idem) 

também salienta que não tem sido usual esta formação; ele a considera necessária,   

visualizando-a como desafio presente com vistas ao futuro.     

Não podemos deixar de reconhecer que há uma interface entre a proposta da 

MIL e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, quando neste 

documento se enfatiza a importância desta formação, conforme destacado no capítulo 1. 

Nossa pesquisa nos evidenciou que as mudanças mais sugeridas pelos 

participantes no sentido de fomentar a inclusão digital do futuro pedagogo dizem 
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respeito à: (a) oferta de infra-estrutura tecnológica de qualidade; (b) mudanças na 

mentalidade dos professores; (c) instalação de uma cultura de permanente diálogo entre 

os docentes e entre estes e os gestores com vistas a definir projetos articulados que 

envolvam a relação educação – TIC; e (d) propostas de formação dos docentes 

centralizados no conhecimento pedagógico das TIC. Portanto, as mudanças se 

encontram em dois planos: no institucional e na docência. 

Pelos dados coletados e resultados obtidos, vistos em uma perspectiva integrada, 

podemos admitir que a transversalidade é muito frágil. Esta fragilidade tem a ver com:  

a visão dos professores sobre inclusão digital, ainda muito concentrada na perspectiva 

instrumental; a inexistência de domínio tecnológico ou manuseio precário das 

tecnologias por parte dos professores; a resistência dos docentes ao uso das tecnologias; 

a falta de tempo (dos docentes e dos alunos) para interagir com calma com as 

tecnologias; a precariedade dos equipamentos tecnológicos, aí se incluindo: 

manutenção, atualização; a frágil defesa institucional (inclusive no texto dos projetos 

pedagógicos) em relação à importância da relação educação–tecnologias digitais.  

Esses são aspectos que sobressaem e que nos levam a recomendar que os dados 

aqui apresentados sejam apreciados pelas universidades pesquisadas e por outras que se 

interessem por esta questão. Não podemos deixar de frisar que os resultados se apóiam 

nas falas dos docentes, a maioria refletindo dificuldades, desafios e acertos já obtidos 

neste tema. 

No nosso entendimento, em um momento como o atual quando as tecnologias 

digitais estão entrando (ainda não entraram plenamente) no contexto educacional, supor 

que a inclusão digital vai se fazer pela transversalidade de temas e ações que se 

relacionam com o domínio operacional e crítico das tecnologias, dá margem a que 

lacunas profundas permanecem nesta inclusão. Nesta perspectiva, defendemos a 

presença de disciplinas voltadas especificamente para a relação educação – tecnologias. 

Esta presença será transitória, até que chegue o momento em que possamos ver a 

circulação natural das tecnologias digitais no âmbito escolar, assim como aconteceu 

com outras tecnologias, com destaque para o livro, hoje um instrumento naturalizado 

não só na educação como em diversos setores da vida social. 

As dificuldades do curso na questão da inclusão digital de seus principais atores 

(alunos e professores) também são reflexo da sua trajetória marcada por indefiniões 

quanto ao perfil profissional de seu egresso. No cerne da discussão pedagogo 

generalista x pedagogo especialista, com a determinação mais recente de dar 
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centralidade à docência, emergem problemas que dificultam a consecução das suas 

diretrizes curriculares, entre estes podemos situar uma compreensão bastante limitada 

sobre as tecnologias digitais como artefatos culturais que tanto são produzidos pelo 

homem, como o produzem até nas situações mais corriqueiras de sua vida. Esta situação 

amplia ainda mais a necessidade de reflexão acadêmica sobre a inclusão digital. 

Terminamos esta pesquisa valorizando os participantes que deixaram de lado 

suas atividades para nos atender. Se aqui ficaram registradas informações relevantes, 

que podem contribuir para a discussão da inclusão digital na formação de professores, 

devemos isto a estes personagens envolvidos com uma problemática tão complexa. 
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ANEXO 1 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS PROFESSORES DE 

DISCIPLINAS RELACIONADAS COM AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
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Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Doutorado em Educação 

Roteiro de Entrevista  a ser aplicado com Professor de disciplinas relacionadas às TIC, 

com atuação no Curso de Pedagogia. 

 

I- Caracterização Básica do Entrevistado. 

. Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino    (   ) Outro 

. Faixa Etária: 

  (   ) 20- 30 anos 

  (   ) 31- 40 anos 

  (   ) 41- 50 anos 

  (   ) 50 anos ou mais 

. Titulação:  

  (a) Curso superior em: _________________________________________________ 

  (b) Especialização em: _________________________________________________ 

  (c) Mestrado em: ______________________________________________________ 

  (d) Doutorado em: _____________________________________________________ 

  (e) Pós- doutorado em:__________________________________________________ 

. Anos de atuação no curso de Pedagogia:____________________________________ 

. Disciplina (s) ministrada (s): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

II- Dados Substantivos da Pesquisa. 

1. Quais são as tecnologias  digitais que seus alunos têm acesso: 

1.1 Particularmente? 

 

1.2 Na universidade? 

 

1.3 Como se dá o acesso a essas tecnologias na universidade? 

 

2. Quando seus alunos iniciam a sua disciplina, eles já sabem: 

2.1 navegar na internet, acessando bases de dados (minimamente o Google ou similar e 

redes sociais)? 
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2.2. procurar informações específicas? 

 

2.3. depurar as informações encontradas?     

 

 2.4. usar as informações depuradas nas tarefas escolares (produzem textos) ? 

 

2.5. usar com coerência – consistência a informação? (produzir extos com autoria /                                                   

       não pirateados?) 

 

3. De acordo com o que respondeu na questão anterior, você classificaria seus alunos 

como incluídos ou excluídos digitais? Por quê? 

 

4. Para que um sujeito seja considerado incluído digital, ele tem necessariamente de 

saber fazer circular na rede suas produções textuais (aí se incluindo os textos 

acadêmicos). Que atividades de ensino–aprendizagem o sr(a). desenvolve para 

promover a inclusão digital de seus alunos?  

 

5. Que dificuldades encontra para promover a inclusão digital de seus alunos? 

 

6. Que possibilidades encontra em sua disciplina, considerando também o contexto 

onde ela se desenvolve (o contexto da universidade / do Curso de Pedagogia) para 

promover a inclusão digital de seus alunos? 

 

7. Que mudanças podem ser implementadas no Curso de Pedagogia com vistas a 

garantir a inclusão digital do futuro pedagogo? 

 

8. Como a instituição tem se preparado para favorecer a inclusão digital dos 

licenciandos? Que sugestões daria para sua instituição no sentido de favorecer 

efetivamente a inclusão digital do licenciando em Pedagogia? 

 

9.  Que outros comentários gostaria de apresentar sobre a inclusão digital de alunos do 

Curso de Pedagogia? 

 

Agradecemos a sua colaboração 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS PROFESSORES DE 

DISCIPLINAS NÃO RELACIONADAS COM AS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Doutorado em Educação 

Roteiro de Entrevista a ser aplicado com professores de disciplinas não relacionadas às 

TIC 

 

I- Caracterização Básica do Entrevistado. 

. Sexo:  (   ) Masculino    (   ) Feminino    (   ) Outro 

. Faixa Etária: 

  (   ) 20- 30 anos 

  (   ) 31- 40 anos 

  (   ) 41- 50 anos 

  (   ) 50 anos ou mais 

. Titulação:  

(a) Curso superior em:  

___________________________________________________ 

(b) Especialização em:  

___________________________________________________ 

(c) Mestrado em: ________________________________________ 

 

(d) Doutorado em: _______________________________________ 

 

 

(e) Pós-doutorado em:____________________________________ 

 

. Anos de atuação no curso de Pedagogia: _____________________ 

 

. Disciplina (s) ministrada (s): ____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

II- Dados Substantivos da Pesquisa 

 

. Considerando que os Parâmetros Curriculares do Curso de Pedagogia determinam que 

o licenciando em Pedagogia deve estar apto a: 
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(a) “relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação nos 

processos didáticos – pedagógicos”, evidenciando domínio das TIC que se 

apresentam como adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas; e 

 

(b) “acompanhar o avanço do conhecimento e da tecnologia na área” (educacional), 

indagamos: 

1- como o Sr(a) alia o desenvolvimento do conteúdo de sua disciplina ao uso das 

tecnologias digitais?  

 

2- pode apresentar alguns exemplos de como se vale das tecnologias digitais para 

desenvolver/organizar o conteúdo de sua disciplina?  

 

3- Que dificuldades encontra para promover a inclusão digital de seus alunos: 

.  em termos do próprio aluno:  

.  em relação ao seu domínio (do prof. ) dessas tecnologias: 

. em relação à infra-estrutura da sua instituição em termos de recursos 

tecnológicos e humanos:  

 

4- Como o sr(a) define um aluno incluído digital?  

 

5- Que mudanças podem ser implementadas no Curso de Pedagogia com vistas a 

garantir a inclusão digital do futuro pedagogo?  

 

6- Que outros comentários gostaria de apresentar sobre a problemática da inserção 

dos licenciandos do Curso de Pedagogia na cultura digital?  

 

Agradecemos a sua colaboração 
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS CORDENADORES DO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
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Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Doutorado em Educação 

Roteiro de Entrevista (Coordenadores) 

 

I- Caracterização Básica do Entrevistado. 

. Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino    (   ) Outro 

. Faixa Etária: 

  (   ) 20- 30 anos 

  (   ) 31- 40 anos 

  (   ) 41- 50 anos 

  (   ) 50 anos ou mais 

. Titulação:  

  (a) Curso superior em: _____________________________________________ 

  (b) Especialização em: _____________________________________________ 

  (c) Mestrado em: _________________________________________________ 

  (d) Doutorado em: ________________________________________________ 

  (e) Pós- doutorado em:_____________________________________________ 

. Anos de atuação no curso de Pedagogia:_______________________________ 

. Disciplina (s) ministrada (s): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

II- Dados substantivos da Pesquisa 

1- Vivemos em uma era midiática, onde ocorre, de forma intensa e extensa, a 

convergência das mídias (as mídias convivem e se alimentam mutuamente). Que 

oportunidades o Curso de Pedagogia cria para os seus alunos no sentido de  

promover a relação deles com diferentes mídias, visualizando-as na perspectiva 

crítico-pedagógica? [visualizando o potencial educativo das mídias ao mesmo 

tempo que concretiza uma crítica das mesmas]. 

 

2- Na atualidade podemos observar mudanças significativas no imaginário humano. 

Que mudanças em termos de valores, posturas e modos de se relacionar com as 

tecnologias o senhor(a) identifica em seus alunos do Curso de Pedagogia? 
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3- Um dos recursos tecnológicos que mais tem contribuído para mudanças 

significativas no mundo do trabalho (aí se incluindo o trabalho educacional) é o 

dispositivo móvel (celular, noteboock, tablet, iPad, iPhone, blackBerry). Como o 

Curso de Pedagogia prepara seus alunos para o desafio da mobilidade 

educacional (o conhecimento hoje não acontece exclusivamente na sala de aula) 

apoiada por dispositivos móveis? 

 

4- As tecnologias digitais favorecem a interatividade. Quais são as principais 

atividades que os docentes do Curso de Pedagogia desenvolvem para 

transformar o curso em um significativo espaço de trocas? 

 

5- Uma das marcas da contemporaneidade é a imbricação da cultura urbana com a 

cultura digital. As cidades cada vez mais se tornam „cibercidades‟ (a 

comunicação entre os cidadãos e entre os seus diferentes organismos e 

instituições se faz na rede/pela rede). Que discussões o Curso de Pedagogia 

propõe aos seus alunos sobre este processo de transformações das cidades 

(ciber/cidades)? 

 

6- Como a instituição tem se preparado para favorecer a inclusão digital dos 

licenciandos? 

 

7-  Que outros comentários gostaria de apresentar sobre a problemática da inserção 

dos licenciandos do Curso de Pedagogia na cultura digital? 

 

Agradecemos a sua colaboração 
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