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RESUMO 

O uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) como apoio ao 
ensino e à aprendizagem vem crescendo nos últimos anos, trazendo efetivas 
contribuições à educação, presencial ou a distância. Logo, para que os 
educadores possam utilizar as TIC em sua ação pedagógico, é necessário 
adquirir habilidades e competências básicas e, dessa forma, a formação inicial 
de professores na licenciatura passa a ser um lugar potencialmente 
significativo para a aquisição das mesmas. A formação inicial deve possibilitar 
ao aluno a interação com as TIC, de modo que possa integrá-las à prática 
pedagógica. A pesquisa foi realizada em uma disciplina ofertada no curso de 
Letras da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 2011. A abordagem do 
estudo é quanti-qualitativa, e foram utilizados procedimentos de uma pesquisa 
colaborativa. O trabalho teve o objetivo de verificar o impacto e a percepção 
dos alunos a respeito da inclusão das TIC nas disciplinas de formação inicial de 
professores. Assim, a pesquisa investigou os impactos que essa disciplina 
trouxe para os alunos. Os resultados obtidos apontam que a disciplina 
apresentou aos alunos as possibilidades pedagógicas que as TIC oferecem, 
além de momentos de reflexão sobre a práxis integrada às questões 
operacionais, dos recursos tecnológicos na construção de conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino superior (IES) estão transformando-se e 

incorporando cada vez mais em seus ambientes físicos e nas suas práticas 

pedagógicas os recursos tecnológicos. Por esse motivo, a formação do 

professor não pode estar distante das transformações da educação, por meio 

da incorporação das tecnologias da informação e comunicação (TIC), uma vez 

que os mesmos deverão estar preparados para essa nova situação, e 

consequentemente para utilizar as TIC em sua práxis.  

De acordo com Niebielski[8]:  

 

(...) quando observamos a prática pedagógica tradicional, em geral, 
constatamos que tal prática não condiz com a realidade das novas 
dinâmicas da sociedade do conhecimento, e não tem atendido 
satisfatoriamente as novas demandas educacionais, assim, faz-se 
necessário empreender reformulações nas formas de ensinar, 
aprender e produzir conhecimento, dinamizando os novos espaços do 
conhecimento nas IES, e desenvolvendo metodologias compatíveis 
com os novos recursos digitais da comunicação. 

 

Diante desse novo cenário, várias iniciativas estão sendo tomadas, 

como a disponibilização de recursos pelo Ministério da Educação (MEC) para 

aquisição de equipamentos e projetos de formação de professores para as 

instituições de ensino superior (IES), para promover a aproximação entre 

docente e discente por meio das tecnologias e inovar o processo de ensino e 

aprendizagem. Também as IES têm investido em programas de capacitação, 

bem como incentivado docente e discentes para utilização dos 20% da carga 

horária das disciplinas a distância; e nos cursos de licenciatura aumenta-se, 

cada vez mais, a discussão sobre qual seria a melhor maneira de incorporar as 

TIC ao currículo (CAPES [3]). 

Segundo Araújo[2], os futuros professores muitas vezes saem dos cursos 

de formação com uma carência teórica e prática desses conhecimentos 

tecnológicos, sendo confrontados, de imediato, a uma geração de alunos que 

está inserida em um universo tecnológico, a chamada “geração digital”. Essa 

geração, apesar de já terem nascido imersos no universo das tecnologias 

digitais, necessita desenvolver uma postura crítica diante das questões e 

consequências dessa nova Sociedade da Informação. 
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De acordo Valentecom [9], a preparação docente para a utilização das 

novas tecnologias sugere muito mais do que fornecer conhecimento sobre 

computadores. Implica, também, num processo de ensino que crie condições 

para a apropriação de conceitos, habilidades e atitudes, que ganham sentido 

na medida em que os conteúdos abordados possuam relação com os objetivos 

pedagógicos e com o contexto social, cultural e profissional de seus alunos. Em 

outras palavras, devem-se criar condições para que o professor saiba 

contextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua formação em 

sua realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus 

alunos e os objetivos pedagógicos que busca atingir. 

Assim, entende-se que as tecnologias de informação e comunicação 

devem ser incorporadas à proposta pedagógica de um curso de formação de 

professores como elemento estruturante das dinâmicas das diversas disciplinas 

que constituem o curso.  

 

2. AS TIC E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Segundo Kenski[5], sabemos que as TIC são essenciais para a nova 

forma de pensar e produzir conhecimento. Sendo assim, tais recursos só vêm a 

somar no processo de ensino e aprendizagem, pois não basta apenas que os 

docentes se apoiem no domínio das tecnologias, mas procurem incorporar o 

conhecimento técnico ao conhecimento pedagógico, onde os dois devem 

caminhar juntos. E para que isso aconteça, torna-se necessário que os 

educadores aliem os conteúdos curriculares e os recursos tecnológicos em 

situações organizadas e coerentes, construindo um aprendizado significativo. 

Logo, as tecnologias devem ser pensadas e utilizadas de forma a enriquecer os 

trabalhos dos professores. 

Dessa forma, a incorporação das TIC no currículo de formação dos 

professores visa preparar profissionais autônomos, reflexivos e capazes de 

adaptar suas estratégias didáticas.  

Não é possível pensar a educação nos tempos atuais sem discutir sobre 

mudanças estruturais na forma de construir o conhecimento pela mediação 

tecnológica no trabalho docente. Para Moore e Kearsley[7], apropriar-se dos 

recursos tecnológicos de que dispomos pode permitir a construção de uma 

prática educativa diferenciada e de qualidade. No entanto, isso apenas será 
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possível após modificações na formação inicial docente e em sua ação 

pedagógica, avaliando as formas tradicionais de ensino e adaptando-as às 

demandas sociais, culturais, políticas e econômicas da sociedade atual. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa foi realizada em uma disciplina ofertada no curso 

de Letras da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 2011. A abordagem 

da pesquisa é quanti-qualitativa, e foram utilizados procedimentos de uma 

pesquisa colaborativa, fundamentados em Ibiapina[4] e Magalhães[6].  

A coleta de dados ocorreu por meio de observações e questionários on-

line. O trabalho teve o objetivo de verificar o impacto e a percepção dos alunos 

a respeito da inclusão das TIC nas disciplinas de formação inicial de 

professores. Assim, investigou-se, por meio de observações no ambiente 

virtual de aprendizagem - nas aulas presenciais e com questionários on-line -, 

os impactos que essa disciplina trouxe para os alunos. 

A disciplina acompanhada foi a eletiva de “Tecnologias e Ensino de 

Língua Portuguesa”, ofertada no curso de licenciatura em Letras no semestre 

de 2011.2, e da qual havia 24 alunos matriculados. A ementa da disciplina 

aponta para uma reflexão sobre as práticas sociais construídas a partir do uso 

das TIC e a sua implicação para o ensino e aprendizagem em Língua 

Portuguesa. Segundo a professora ministrante, a elaboração da ementa teve 

como base o uso das TIC e a atuação docente, pensadas não somente pelo 

uso técnico dos ambientes virtuais e dos diversos recursos tecnológicos 

disponíveis, mas principalmente para possibilitar a discussão sobre o uso 

reflexivo desses recursos. 

A disciplina ficou estruturada da seguinte forma na plataforma: 

 

MÓDULO 1 – Conhecendo o ambiente e o curso. 

MÓDULO 2 – Analisando objetos culturais. 

MÓDULO 3 – Produzindo objetos de aprendizagem.  

MÓDULO 4 – Aprendendo a produzir um áudio.  

MÓDULO 5 – Aprendendo a produzir um vídeo.  
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Foi abordado durante a disciplina o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) como auxiliar pedagógico para cursos presenciais, explorando e 

conhecendo os recursos do Moodle e analisando o potencial pedagógico das 

ferramentas. Em outro módulo, foi abordada a utilização das mídias em sala de 

aula, vendo questões relacionadas aos diversos materiais de áudio e 

audiovisual, acessíveis aos professores do ensino superior para a realização 

de seu trabalho pedagógico. 

Também foram apresentadas formas inovadoras na utilização das TIC 

nas atividades educacionais, discutindo-se a sua utilização pedagógica e 

analisando-se a influência desses recursos na aprendizagem e prática docente. 

Dentre as ferramentas e recursos vistos, os alunos conheceram o software 

Audacity (edição de áudio) ao criar um arquivo de áudio para usá-lo em sala de 

aula e no ambiente virtual de aprendizagem; também foi apresentado o 

software Camtasia (criação de vídeo-aula) para a produção e uso de mídias 

audiovisuais nas atividades educacionais. Cada um dos módulos tem em sua 

proposta: textos para leitura, material complementar e atividades, com 

indicações para consultas e pesquisas na internet por meio de sites e vídeos. 

Existem também: fóruns, para discussões de temas abordados; glossário, para 

apresentação de termos e expressões desconhecidas; e o calendário, com 

indicação dos prazos para entrega das atividades. Foram utilizados recursos 

multimídia para a montagem da disciplina, como: imagens e vídeos, além de 

diversos links da internet. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Havia 24 alunos matriculados inicialmente na disciplina, sendo 18 que 

participaram ativamente das aulas e atividades da disciplina, e destes, 12 

responderam ao questionário on-line. 

Por meio dos Gráficos 1 e 2, pode-se traçar o perfil tecnológico da 

turma. 
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Gráfico 1. Acesso dos alunos a computadores. 

 

 

Gráfico 2. Acesso dos alunos à internet. 

 

Ao analisar o perfil desse grupo de alunos, no qual 100% já acessavam 

a internet e somente 1 não possuía computador, constata-se que a inclusão 

das TIC nas disciplinas ocorre naturalmente para os mesmos, apesar de alguns 

professores apresentarem receio na utilização das TIC por diversos motivos, 

como falta de domínio, insegurança, entre outros. Na prática, percebe-se que 

os alunos não apresentam essas dificuldades, mesmo não conhecendo as 

ferramentas e os softwares a serem utilizados. 

Um dos questionamentos levantados foi a respeito do impacto da 

utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se perceber no 

Gráfico 3 a seguir que os alunos conseguem inferir os benefícios da utilização 

das TIC nas aulas. Nos depoimentos feitos pelos estudantes, a aluna A relatou 

que “A utilização de alguns recursos facilitaram a compreensão, por exemplo, 

utilização de vídeos e áudios acerca de determinado conteúdo, isso despertou 

a atenção e estimulou a aprendizagem.” 
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Gráfico 3. Importância das TIC na compreensão do conteúdo da disciplina. 

 

A utilização das TIC apenas para oferecer ao aluno uma forma 

diferenciada de apresentar conteúdos pode não ser suficiente para garantir a 

motivação do aluno e um melhor entendimento do conteúdo. Segundo 

Almeida[1], é preciso criar um ambiente que favoreça a aprendizagem 

significativa ao aluno, que desperte a disposição para aprender, 

disponibilizando informações pertinentes de maneira organizada e no momento 

apropriado. A aluna B falou que 

O uso das TIC potencializou o processo de ensino-aprendizagem, 
pois como estudante desta disciplina a minha interação foi maior do 
que em outras disciplinas do Curso de Letras. Além disso, a troca de 
informações e experiências através de debates nos fóruns tornou a 
aprendizagem mais significativa. (Depoimento aluna B) 

 

Outro questionamento feito aos alunos foi sobre a utilização das TIC em 

outras disciplinas do curso (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Importância da utilização das TIC nas disciplinas do curso. 

 

É interessante observar que todos os futuros professores utilizaram as 

mídias propostas e, portanto, tiveram domínio das ferramentas e conheceram 

as possibilidades existentes para elaborar novas estratégias. A melhor 
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ferramenta tecnológica não surtirá o efeito esperado se os alunos não se 

sentirem confortáveis e perceberem sua importância. Do mesmo modo que um 

professor que não compreende as mudanças na aquisição do conhecimento 

provocadas pelas tecnologias não conseguirá apropriar-se dos benefícios 

proporcionados. Isso fica evidente no depoimento da aluna C:  

 

A produção de material foi a grande novidade para mim. Acredito que 
a os professores tem uma tendência a julgar que tecnologia em sala 
de aula é só o som e o vídeo, mas não. Podemos ir muito além, os 
jogos, a interação foi o mais interessante. E há a possibilidade de os 
estudantes não necessariamente estarem presentes na sala de aula 
para executar ações para uma determinada atividade. Enfim, outras 
possibilidades são possíveis e penso que é isso que fica: é simples, 
só precisamos ser um pouco mais curiosos e faremos alunos também 
curiosos e pensantes. (Depoimento aluna C) 

 

Sobre o AVA utilizado na disciplina, pode-se observar no Gráfico 5 que a 

maioria dos alunos, apesar de não conhecer o Moodle, não teve problemas em 

utilizar a plataforma. Pois, não foi detectada nenhuma grande dificuldade por 

parte dos alunos pesquisados em utilizar o Moodle e se adaptar à proposta da 

disciplina. 

 

 

Gráfico 5. Conhecimento dos alunos sobre a plataforma Moodle. 

 

Segundo relato da professora ministrante, os principais problemas e 

impedimentos encontrados para o desenvolvimento da disciplina foram: o 

acesso à internet na sala de aula e a pouca disponibilidade de laboratórios na 

instituição. Além disso, no seu entender, há a necessidade de que haja mais 

formações e capacitações específicas para a integração das TIC no processo 

ensino. 
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Os alunos reconhecem a importância da temática para a sua formação e 

avaliam que essa é uma área que merece ser melhor explorada. Afinal, para 

que a tecnologia possa ser incorporada nos processos educacionais, é 

necessário compreender as características constitutivas desse novo meio, suas 

potencialidades e limitações em relação às formas de interação e construção 

de significados.  

As TIC são o objeto de estudo desta disciplina e foi de fundamental 
importância ter contato direto com as mesmas. Pois aprendemos as 
suas funções na educação, e em especial na área em que atuamos 
como também, aprendemos a utilizá-las de forma a proporcionar aos 
nossos alunos aulas mais dinâmicas e lúdicas. (Depoimento aluna D) 

 

Ao analisar os depoimentos dos alunos, identificou-se que alguns deles 

veem que a experiência com as tecnologias representa a possibilidade da 

aprendizagem de novos conhecimentos e, também, reconhecem sua utilização 

como um apoio didático para a atividade docente. Entende-se que, ao abordar 

as possíveis formas de utilização das TIC, os cursos de formação de 

professores podem contribuir para que o docente possa inserir-se na realidade 

escolar. 

Com base nessas observações, para que o futuro professor possa se 

apropriar dessas tecnologias e fazer um uso criativo, significativo e reflexivo 

delas, a instituição deve oferecer a esse aluno a base teórica e prática a 

respeito do assunto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de levar os alunos das licenciaturas a conhecer e aplicar 

diversos recursos tecnológicos e mídias favoreceu para um repensar das suas 

futuras práticas em sala de aula. A disciplina proporcionou aos futuros 

professores a oportunidade de discutir e refletir sobre a melhor forma de se 

utilizar tais recursos na sala de aula, a fim de favorecer a aprendizagem.  

A reflexão realizada no decorrer da disciplina levou os futuros 

professores a terem um novo olhar em seus planejamentos de aula, com 

relação ao uso das ferramentas tecnológicas. Nesta perspectiva, constatou-se 

que a disciplina foi relevante para os alunos, pois as ações de identificar, refletir 

e reavaliar o uso das TIC na prática proporcionou aos alunos momentos de 

aprendizagem significativa. 
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Finalmente, constatou-se que a integração das tecnologias ao currículo 

é de total importância e necessária. Este uso deve estar implícito na prática do 

professor e em seu fazer pedagógico, a fim de tornar suas aulas um momento 

de prazer, discussão e construção do conhecimento.  
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