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Resumo

Esse estudo visa refletir acerca do processo de formação do professor de Ensino Superior, partindo da
premissa de que a universidade, como local histórico de construção do conhecimento, deve se aproximar da
sociedade na qual está incluída, possibilitando uma análise crítica das mudanças que têm ocorrido na
contemporaneidade e que têm fomentado as reflexões acerca da necessária mudança na formação dos
futuros professores a partir do desenvolvimento de estratégias didáticas utilizando as TIC, desenvolvidas
pelos professores universitários, explorando, com criticidade, os recursos tecnológicos disponíveis e o
potencial da web social, a web 2.0, possibilitando oferecer uma formação que vise o desenvolvimento da
cidadania, o desenvolvimento da pessoa em seu sentido amplo, e não apenas os aspectos profissionais.
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Abstract

This study aims to reflect on the teacher training process of Higher Education, on the premise that the
university, as a historic site of knowledge construction, must approach the society in which it is included,
providing a critical analysis of the changes that have occurred in contemporary times and are encouraged to
reflect on the necessary changes in training future teachers from the development of teaching strategies
using ICT, developed by university professors, exploring the technological resources available, with critical
sense, and also the potential of the web social, web 2.0, enabling provide training to promote the
development of citizenship, a person&39;s development in its broadest sense, not only the professional
aspects.
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1 Introdução

As incessantes transformações ocorridas no cenário global têm gerado mudanças nos contextos econômico,
cultural e social. Tais mudanças impulsionadas pela ubiquidade das TIC têm favorecido a reflexão acerca da
necessidade de renovação nas práticas dos professores de todos os níveis de ensino e fomentado as análises
acerca da identidade desse profissional, que possui, entre outras, a responsabilidade de contribuir para a
formação dos futuros professores que desenvolverão suas atividades em um cenário no qual as TIC estão
onipresentes. Essa crescente capilaridade das TIC implica na adoção de novas estratégias
didático-pedagógicas que contemplem os recursos disponíveis e permitam inovar, não apenas na inserção de
novas ferramentas, mas, sobretudo, em novas maneiras de usá-las pedagogicamente.
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Nesse contexto, a formação de professores e o processo de ensino e aprendizagem têm sido objeto de
inúmeras pesquisas acadêmicas que objetivam conhecer, compreender e analisar o potencial das tecnologias
da informação e da comunicação (TIC) para a educação, em um cenário ainda fortemente marcado pela
transmissão do saber, herdado pelos modelos clássicos de formação.
Essas reflexões acerca da incorporação das TIC no cenário educacional e as demandas contemporâneas para
a formação do professor geram alguns questionamentos fundamentais, a saber: Quais as competências
necessárias para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que atenda às demandas cotidianas?
A incorporação das TIC no processo de ensino e aprendizagem contribui para a melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem dos alunos?
Quais competências e habilidades os professores precisam ter para lidar com propriedade com as TIC?
Como os professores percebem a importância da utilização das TIC no cotidiano das salas de aula?

Esse estudo destaca a questão acerca da formação de professores para o ensino superior, tendo como base
teórica os argumentos de autores como Masetto (1998), Ramos (2010), Mauri e Onrubia (2010), Bernabé
(2012), entre outros, enfatizando a necessidade de desenvolvimento e adoção de metodologias e estratégias
didáticas por professores universitários, sobretudo aqueles que são responsáveis pela formação dos futuros
professores. Busca-se também conhecer como os professores utilizam as TIC para o seu aprendizado e como
as incorporam no seu cotidiano profissional, partindo da premissa de que o professor não pode ignorar as
mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea. Uma transformação que tem impulsionado uma
renovação na própria universidade, visto que, seu papel de lócus do conhecimento não pode ignorar o clamor
de uma sociedade pela abertura ao novo e que pode, pela primeira vez, gerar significativas alterações em seu
processo histórico de formação profissional.

2 A GÊNESE DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

As primeiras universidades genuinamente brasileiras surgiram em 1808, ano da transmigração da família real
e da corte portuguesa no Brasil, com a criação do Curso Médico de Cirurgia, na Bahia, e em novembro do
mesmo ano, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, no Hospital Militar do Rio de Janeiro. Novos cursos foram
surgindo lentamente nesse cenário e buscavam atender às demandas da elite, como a oferta dos cursos
jurídicos em São Paulo e Olinda (MASETTO, 1998; MELO e SANTOS, 2011).
As demandas que impulsionaram o surgimento dos primeiros cursos superiores geraram, concomitantemente,
a necessidade de contratação dos profissionais para exercerem a docência universitária. Os primeiros
professores nomeados para a função eram profissionais de renome, contratados para ensinar sua profissão a
seus alunos. O modelo inicial era apoiado no padrão francês de universidade napoleônica, cujos currículos
eram seriados e estanques, com foco exclusivamente na formação de profissionais.
A partir da década de 50 são criadas as universidades federais e multiplicam-se as estaduais, municipais e
particulares, mas foi na década de 70, que houve uma imensa expansão da rede de ensino superior, cujas
matrículas passaram de 300.000 para um milhão e meio (MELO e SANTOS, 2011).
De acordo com Masseto (1998), até a década de 70, a contratação dos professores universitários era feita
mediante a exigência apenas do bacharelado, além da prática competente da sua profissão. Uma situação que
pode ser explicada pela crença de que para ser professor bastava dominar, conhecer sua profissão e
transmiti-la aos seus alunos, por meio de aulas expositivas ou palestras acerca do tema em questão. Para a
autora, tal premissa explica o significativo percentual de professores sem a formação pedagógica presente
nos quadros das universidades.
Uma segunda grande expansão da rede de ensino superior ocorre a partir de 1995, com a pressão pelo
aumento de vagas e pela ineficiência do Estado em ampliar a oferta de vagas na rede pública. Essa fase se
caracteriza pelo tímido crescimento da rede pública e pela predominante expansão da rede privada e a
mercantilização do ensino. Em 2007, o Censo do Ensino Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontava a existência de 249 instituições de Educação
Superior da rede pública e 2032 da rede privada (INEP, 2009).
Observa-se que um dos grandes desafios a serem enfrentados pela universidade pública tem sido a sua
democratização, e, nesse sentido, diversas ações foram implementadas, entre as quais podem ser
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destacadas: a interiorização, com a criação de novos Campi; a diversificação, através de diferentes
modalidades de ensino, como a valorização da Educação a Distância (EAD), os cursos sequenciais e os
emergenciais de formação de professores; e as novas formas de financiamento do ensino superior, como o
PROUNI.
Nesse ínterim, em meio ao crescimento da oferta dos cursos superiores, as reflexões acerca da necessária
formação para a docência ganharam novo impulso e vigor a partir da ênfase que passou a ser dada ao
desenvolvimento de competências próprias e inerentes ao exercício da profissão docente, assim como ocorre
em qualquer outra profissão. Sob esse prisma, o exercício da docência passou a ser objeto de reflexões
acerca do desenvolvimento de competências e habilidades que não podem ser restringidas apenas aos
diplomas de bacharelado ou afins.
Essa nova ótica para a formação e profissão docente possibilita compreendê-la como um processo sistemático
e organizado que envolve, tanto aqueles que estão inseridos na profissão, quanto aqueles que estão se
preparando para exercê-la. Nesse sentido, se faz necessário compreender tanto o lugar do conhecimento
pedagógico quanto o do conhecimento específico no exercício da função docente. Conhecer quais os novos
papeis a serem assumidos e desenvolvidos por professores e alunos inseridos nessa sociedade na qual se
observa a ubiquidade das TIC e a popularização das interfaces da web 20.

3 O PERFIL DO PROFESSOR EM TEMPOS DE WEB 2.0

Na sociedade contemporânea, o crescimento e a popularidade das TIC e da Web 2.0, a web social, favorecem
o desenvolvimento de um novo perfil do professor que, conforme Mauri e Onrubia (2010) possa aprender e
valorizar as TIC não apenas pelo seu potencial para representar o conhecimento, mas, sobretudo, por
representarem uma nova cultura de aprendizagem.
Entre os desafios que se colocam para o Ensino Superior, encontra-se a necessária incorporação das TIC nos
currículos, entretanto, não se trata de aprender a usar as TIC como uma disciplina a mais no currículo, mas
de aprender diferentes conteúdos curriculares com as TIC. Utilizando os seus múltiplos recursos para
impulsionar o processo de ensino e aprendizado. Nesse sentido, corroboramos com Masetto (1998) de que
não se trata de fazer melhor as coisas já conhecidas, mas da possibilidade de fazer coisas novas. Trata-se da
busca do desenvolvimento de competências e habilidades que impulsionem o desenvolvimento da autoria e da
utilização do potencial da web 2.0.
Tal perspectiva implica em superar o paradigma tradicional, ainda hegemônico, baseado na figura do
professor detentor do saber e distante dos seus alunos. O que, necessariamente significa (re) pensar o papel
e as competências docentes para lidar com necessidades atuais de formação assim como a organização da
sala de aula, que passa a não estar em um local predeterminado, já que o caráter ubíquo das TIC permite
uma reconfiguração nos espaços de aprendizagem (DEL MORAL e VILLALUSTRE, 2012). Para as autoras, na
sociedade contemporânea, o perfil do novo professorpassa acapitanear a mudançaa partir deuma
perspectivadeabertura à inovação, incorporando diferentes tecnologias e as ferramentasda Web 2.0, além de
outrosrecursosque contribuam para aotimização do processo deensino-aprendizagemna universidade.
Para Mauri e Onrubia (2010), o papel mais importante a ser desempenhado pelos professores é o de
proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolvimento sociocognitivo utilizando as TIC, permitindo que
eles possam: a) “procurar, selecionar e interpretar informação para construir conhecimento”; b) “desenvolver
capacidades de gestão do aprendizado, do conhecimento e da formação”; c) “identificar e valorizar o que há
de fútil nos elementos supostamente ‘universais’ que recebem pela via da distribuição de informação em uma
sociedade globalizada” (MAURI e ONRUBIA, 2010, p. 118-119).
O foco do processo de ensino e aprendizagem é o aluno, suas necessidades e aspirações. Entretanto, para
que ocorram mudanças concretas e que estas se traduzam em novas práticas educativas e novas estratégias
didáticas, faz-se mister que os programas de formação de professores estejam voltados para o
desenvolvimento e a promoção de novas orientações cujo foco seja a nova realidade e as contínuas mudanças
geradas pela crescente presença das TIC.
Del Moral e Villalustre (2012) enfatizam que, em tempos de Web 2.0, o professor necessita ser um
especialista em sua disciplina acadêmica, contudo, para enfrentar os desafios contemporâneos ele necessita,
além disso, desenvolver outras habilidades profissionais, tais como cognitiva, educacional, tecnológica, afetiva
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e comunicacional, a fim de possa ajudar o seu aluno a desenvolver seu potencial.
Essa reflexão acerca da incorporação das TIC na educação deve buscar compreender como os professores de
ensino superior têm buscado conhecer esses recursos, como os utilizam para aprender e como os incorporam
na sua prática, ou seja, qual o papel que as TIC exercem para esses profissionais no processo de ensino e
aprendizagem. Corroborando com Bernabé (2012, p. 77), enfatizamos que “Se há interesse em transformar a
educação, é mais necessário do que nunca mostrar interesse no conhecimento e no aprendizado dos
professores”. Não haverá mudanças significativas, se não houver uma preocupação genuína, acompanhada de
um olhar atento, tanto para a realidade da formação atualmente oferecida aos professores, quanto para
aquela que deveria ser oferecida, face às mudanças ocorridas na sociedade.
Desse modo, o foco da formação deve ser mobilizar os sujeitos a continuarem aprendendo em diferentes
cursos de formação. Tal perspectiva inclui a reflexão na e sobre a prática, o que não se trata apenas de
pensar e discutir, mas também de analisar o ensino e seus desdobramentos, buscando compreender os
problemas do ensino, analisando os currículos e a influência dos materiais didáticos nas práticas pedagógicas,
numa reflexão que associa teoria e prática.
Essa também é a opinião de Del Moral e Villalustre (2012), ao enfatizarem que as TIC podem contribuir para
o surgimento de espaços formativos com mais qualidade, mobilidade e diversidade, faz-se necessário que
todos os envolvidos no processo de educação preocupem-se em incorporar as TIC, conhecê-las e analisar o
potencial que possuem, como uma parte substancial da sua qualificação e preparação pedagógica. E o
desenvolvimento de práticas de formação universitária nos ambientes virtuais de aprendizagem podem
contribuir para gerar e desenvolver uma nova prática docente que promova a aprendizagem por meio da
utilização de diferentes recursos tecnológicos.
Durante a sua prática docente, o professor também deve repensar a sua formação e a repercussão desta no
desenvolvimento das suas atividades docentes, ciente do seu inacabamento, encarando esse período
formativo como um processo sistemático e contínuo que visa enfrentar as exigências psicológicas e
profissionais postas pela sociedade contemporânea.
Tal aspecto está diretamente relacionado às sucessivas transformações no cenário global, caracterizadas pelo
imprevisto e incerteza, enfatizado o caráter de formação ao longo da vida, premissa já defendida por
pesquisadores como Macedo (2005), para quem atuar na complexidade da sociedade contemporânea, é
preciso reconhecer que:

[...] para sermos bons professores, temos que incluir em nossa agenda de trabalho nossa condição de alunos,
Alunos no sentido de estarmos abertos para o desconhecido, que se dispõe a ampliar os recursos de
formação, que têm consciência de que não sabem tudo e que, por isso, investem em seu constante
aprimoramento pessoal e profissional (MACEDO, 2005, p. 52).

Reconhecer que a competência de ensinar está diretamente relacionada à de aprender, permite que possamos
enfrentar os problemas que surgem no contexto educacional, sem o risco de tornarmos obsoletos, de
praticarmos uma docência distante do contexto sócio cultural no qual os alunos estão inseridos e para o qual
têm direito de estarem sendo preparados.

4. AS TIC NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

É senso comum o aumento expressivo no número de pessoas conectadas e as mudanças na forma como a
informação tem sido produzida, codificada, armazenada, reproduzida e comunicada (ADELL, 2013). O próprio
conceito de TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação – tem sido redefinido para acompanhar as
sucessivas mudanças no campo da informática. Para Adell (2013, p. 26) elas são hoje “o sistema nervoso da
nossa sociedade”. Segundo Sanchez (2003), as TIC são um conjunto de recursos tecnológicos que, além de
produzir, disseminar e arquivar informações possibilita a manipulação de textos, sons e imagens.
Usar um recurso tecnológico para se comunicar e contar sua história é uma característica humana desde os
tempos primitivos. Imersos numa sociedade imagética, utilizar diferentes recursos didáticos na prática
pedagógica é algo inquestionável. Uma convicção que já podia ser notada na literatura do século XVII,
quando Comenius (1592-1670), em sua obra Obis Sensualium Pictus (1658), utiliza não apenas textos
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escritos, mas também figuras, para explicar o mundo por meio de palavras, conceitos e imagens.
Considerando que o lema desse importante educador era “ensinar tudo a todos”, a presença de imagens
associada aos textos era, possivelmente, uma estratégia para facilitar o alcance de tal objetivo.
Na escola, acostumamo-nos à presença da mídia impressa, como jornais, livros e revistas. As tecnologias
analógicas foram ganhando adeptos, mas seu uso no campo educacional não experimentou a revolução
causada pelas mídias digitais que fez a conversão de textos, sons e imagens para formatos legíveis pelo
computador (SANTAELLA, 2001).
A popularização da internet, o surgimento das novas mídias sociais e a geração de equipamentos portáteis
cujo poder comunicacional e informacional tornam-se cada vez mais amplificados, têm gerado uma nova
revolução. Um processo que tem favorecido a globalização dos mercados, a obsolescência de recursos e o
fluxo cada vez maior de bens, serviços e pessoas caracterizam a sociedade contemporânea.
A despeito desse caráter ubíquo das TIC e das facilidades de acesso à informação, o desafio que se impõe é
uma real apropriação desses recursos, de forma ativa, visando interpretá-las e utilizá-las corretamente.
Conforme Coll, Mauri e Onrubia (2010), os professores têm feito um uso bastante limitado das TIC, usando-as
com maior frequência para a busca e acesso à informação. No que se refere à prática pedagógica, os usos
que os professores pesquisados tem feito, em sua maioria, tem se resumido à prática de digitar textos e
preparar aulas, enfatizando uma vertente que embora seja senso comum, continua atual: a simples presença
das TIC no cenário educacional não é sinônimo de mudança e nem não apontam para práticas inovadoras.
Os dados apontados por Coll e Monereo (2010) são preocupantes visto que revelam usos decorrentes do
contexto educacional, em que o potencial das TIC tem sido subutilizado. Desse modo, o fato de poder acessar
mais e em menor tempo uma gama expressiva de informações não pode ser traduzida em um crescente
empoderamento do cidadão, sequer reflete o desenvolvimento da autoria, da autonomia ou atitudes
colaborativas e democráticas.
Monereo e Fuentes (2010) destacam como possíveis usos das TIC, o combate à infoxicação (intoxicação
informativa), visando contribuir para que os alunos aprendam a gerenciar as informações e utilizando-as na
realização de atividades enriquecedoras, construtivas e criativas. Para os autores, faz-se necessário que o
professor desenvolva uma prática pedagógica na qual os alunos possam desenvolver o senso crítico em
relação aos conteúdos que acessa, a fim de superar “certa aceitação acrítica e relativista que impregna a
sociedade-rede” (MONEREO e FUENTES, 2010, p. 347).
Uma mudança na forma de ver e utilizar as TIC implica no desenvolvimento de habilidades e competências
que dêem ao professor universitário a segurança necessária para formar os novos professores, tanto nos
cenários virtuais como presenciais, ou mesmo na mescla de ambos. Cabe ressaltar o uso das TIC como
ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, como meio usado por professores e alunos para
otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Em meio a essas reflexões, autores como Del Moral e
Villalustre (2012) elencam algumas funções para o exercício da docência universitária em tempos de web 2.0,
a saber: a) Promotores da participação ativa na construção do conhecimento dos alunos; b) Facilitadores da
aprendizagem; adequação de conteúdos ao ritmo do estudante; c) Criadores de cenários de trabalho
colaborativo: weblogs, wikis, webquests; d) Mediadores dos espaços de intercomunicação; e) Gestores e
organizadores dos espaços de aprendizagem; f) Avaliadores da aprendizagem; g) Assessores e orientadores,
buscando comunicação e interação contínua com os alunos, quer em cenário virtual ou presencial.
Observa-se que as novas demandas acrescentam novos papeis ao professor universitário, pois além dos já
tradicionaiscomo professor, pesquisador etutor, ele precisa ser orientador e mediador do processo de ensino e
aprendizagem com as TIC. Nesse cenário em que as informações estão ao alcance de um clique e que as
famosas googadas trazem milhares de informações em fração de segundos, o único papel que o professor não
precisa manter é o de repositário da informação. Mas saber orientar como encontrá-la, analisá-la, refiná-la e
refutá-la, se for o caso, promover trabalhos em grupo, gerir ambientes de aprendizagem, conhecer e indicar
dispositivos e aplicativos que favoreçam a aprendizagem, são alguns dos caminhos do novo professor, que
deve estar ciente de que de queo aluno é o foco, o centro do processo de ensino e aprendizagem, a razão de
seu trabalho e da sua função docente deve e é para o seu desenvolvimento enquanto cidadão que devem se
concentrar os esforços do professor contemporâneo.

5. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
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Numa sociedade marcada pela presença da TIC, a formação dos professores e ser desenvolvimento devem
ser objetos de contínuos esforços voltados para a valorização profissional dessa categoria, tendo como foco
uma atualização contínua que permita acompanhar tais mudanças e desenvolver uma prática pedagógica em
consonância com o seu tempo. Essa perspectiva direciona para a necessidade de revisar continuamente as
formas como os professores aprendem e qual o papel que as TIC podem desempenhar nesse processo.
Corroborando com Ramos (2010) e Bernabé (2012), faz-se necessário compreender como utilizar as TIC para
ensinar e aprender, com sentido crítico, não apenas como observadores, mas como criadores, como
produtores de conteúdo, desenvolvendo uma competência digital necessária para a construção da cidadania
na sociedade contemporânea.
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