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RESUMO:  
O presente artigo é decorrente de resultados parciais de uma pesquisa de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que 
está sendo realizada no âmbito das universidades públicas em Santa Catarina, mais 
especificamente em cursos de licenciatura. Reconhecemos que o público estudantil presente 
nas escolas é formado por integrantes de uma geração pós-internet, que demandam, pelo seu 
capital tecnológico, a inserção das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nas 
práticas educativas. Entendendo a importância do professor neste processo e o papel da 
formação inicial de professores para a vivência de experiências sobre o uso das TIC trazemos 
a preocupação de compreender e investigar quais os usos que estudantes e professores dos 
cursos de licenciatura fazem das TIC, tanto no contexto social quanto no de formação. 
Palavras-chave: formação inicial de professores, inserção das TIC na educação, redes e usos 
socias das TIC. 
 
ABSTRACT:  
This article presents the partial results of a masters’ degree research conducted in the 
Postgraduation Program in Education, from Santa Catarina University, Brazil (Programa de 
Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina), carried on 
within government universities in Santa Catarina State, particularly in teacher formation 
courses. We recognize that the students nowadays are from a post-internet generation, who 
demand, due to their technological capital, the insertion of the ICT (Information and 
Communication Technologies) in the educational practices. Recognizing the teachers’ 
relevance in this process, and the role of the their initial formation to experience the use of 
ICT, we bring our concern as to understand and investigate how students and teachers from 
the teacher formation courses from the government universities of Santa Catarina use the ICT, 
both in social and in formation contexts. 
Key-words: teachers’ initial formation, ICT insertion in education, networks and ICT social 
uses. 
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INTRODUÇÃO   

A discussão sobre o emprego ou não de tecnologias digitais na educação é parte de 

uma discussão maior, que desde a última década do século passado, tem procurado analisar 

sob diferentes enfoques a questão da presença das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) em vários contextos da vida social, econômica e cultural. 

Parece consenso (CASTELLS, 1999; JOHNSON, 2001; BRUNNER, 2005; KENSKI, 

2007) que vivemos numa sociedade da informação, numa sociedade tecnológica (VIEIRA 

PINTO, 2005) ou numa sociedade midiática (PIMENTA, 1999), onde constata-se o uso cada 

vez mais freqüente das tecnologias digitais em práticas cotidianas, que resultam em mudanças 

ou incorporações de novas práticas sociais (BORGES, 2007). O fato é que as tecnologias 

digitais assumiram na contemporaneidade o papel de “tecnologias”, no sentido amplo da 

palavra. E assumem também o papel de característica marcante das sociedades atuais, sempre 

atrelada a termos como “inovações”, “avanços”, “riqueza” – não meramente material, mas em 

termos de possibilidades.  

A sensação de que a internet e os recursos digitais disponíveis atualmente têm 

proporcionado uma série de transformações na forma como as pessoas interagem, relacionam-

se e compartilham informações, aliada a fatores como o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC); o barateamento dos recursos digitais, uma década atrás 

disponíveis apenas aos membros das classes econômicas A e B; a investida de empresas e 

organizações no mundo “virtual”, trazendo consigo o crescimento do comércio eletrônico e a 

popularização de produtos e serviços web e a popularização de redes sociais e aplicativos que 

facilitam a comunicação e o tráfego de informações via internet são alguns exemplos do 

panorama que desde a última década fundamentam a discussão que envolve as tecnologias 

digitais.  

Aliado a isso, temos assistido nos últimos anos a uma crescente globalização da 

economia (TAPSCOTT e WILLIAMS, 2008), que se fortalece também com as possibilidades 

das TIC no tráfego em tempo real de informações, transações, negócios, capital e serviços 

pelo que antes era chamada rede mundial de computadores, e que agora é entendida como 

uma rede social de relacionamentos, de pessoas conectadas. Mesmo que um grande número 

da população mundial ainda esteja à margem das possibilidades deste mundo virtualizado de 

informação, quando detemos o olhar mais atentamente à forma como as informações podem 

chegar às pessoas atualmente, é inevitável refletir sobre as possibilidades de inclusão e 

comunicação, que há duas décadas se tratava de reflexões um tanto quanto distantes. 

Conforme argumenta Martins (2008, p. 68), “parece ser consenso que vivemos a era do 
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excesso de comunicação, ao contrário de outras épocas de restrições de ordem política e 

tecnológica”. 

No âmbito da educação, as discussões mais profícuas são as de como empregar estas 

tecnologias nos processos educativos, quais os usos postos em prática, ou seja: quais as 

mudanças e competências que a inserção das TIC está provocando e consolidando entre 

estudantes e professores dos diferentes níveis de ensino. Os movimentos da sociedade da 

informação em favor das “inovações tecnológicas” apontam para a necessidade das 

instituições educacionais acompanharem os movimentos de mudança que estão conformando 

esta sociedade, sob pena de se tornarem obsoletas (PINTO, 1996; LÉVY, 1999; FRANCO e 

SAMPAIO, 2004).  

No atual contexto de inovação tecnológica, temos observado que, no Brasil, as 

políticas públicas postas em ação e expressas no discurso governamental nos últimos 15 anos, 

têm procurado dotar as escolas públicas com artefatos tecnológicos e promover formações de 

professores – inicial e continuada – que oportunizem a inserção das tecnologias no trabalho 

docente. Servem como exemplo dois grandes programas do Ministério da Educação, o 

PROINFO e o UCA3. Estas questões nos interessam, pois a revisão bibliográfica aponta que 

as tecnologias digitais estão presentes e vêm sendo utilizadas nas escolas, mas em menor 

intensidade do que em outros espaços da vida social, principalmente dos estudantes 

(SANCHO, 1998 e 2006, FRANCO e SAMPAIO, 2004, MARTINS e GIRAFFA, 2008). Os 

autores, em geral associam este fato ao distanciamento entre o estudante “nativo digital” e os 

professores “imigrantes digitais”; e em parte porque a instituição escolar não consegue 

visualizar as potencialidades do uso das TIC para o processo pedagógico. Consideram que a 

formação de professores, tanto inicial como continuada, necessita contemplar experiências de 

uso destas ferramentas para haver sua incorporação nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Nesta perspectiva, partimos do pressuposto que os movimentos da dita “sociedade da 

informação” pressionam as instituições – entre elas as instituições educativas – a 

incorporarem as TIC em suas práticas, assim como acontece em diferentes contextos da vida 

social. No atual contexto de “inovações tecnológicas”, assumimos a posição de que o 

desenvolvimento das TIC e sua aplicação nos processos educativos trazem possibilidades de 

inovação na prática pedagógica e podem contribuir com a qualidade da educação. Entretanto, 

entendemos que apenas a incorporação das TIC não é suficiente para promover a melhoria 

                                            
3
 Informações sobre estes dois programas podem ser obtidas no site do Ministério da Educação (MEC) através 

do endereço http://www.mec.gov.br. 
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desta qualidade. Não se trata apenas de uma questão de promoção de acesso aos recursos 

tecnológicos disponíveis, mas sim, uma questão de avaliar e saber como empregar tais 

recursos nas práticas educativas: é necessário avançar pela questão da qualidade de acesso, 

que envolve as possibilidades da rede social; indagar como os estudantes podem aprender 

mais e melhor com os usos das TIC. A partir daí, pensar propostas de uso destas ferramentas 

que permitam instaurar outros processos de aprendizagem, mais coetâneos com o tempo 

presente e suas necessidades. Entendendo a importância do professor neste processo e o papel 

da formação inicial de professores para a vivência de experiências sobre o uso das TIC, temos 

a preocupação em trazer à reflexão algumas indagações: quais os usos sociais que estudantes 

e professores de cursos de licenciatura fazem das TIC? Os professores dos cursos de formação 

inicial utilizam as potencialidades das TIC para a formação de seus alunos? Em caso positivo, 

como usam? Como o estudante (professor em formação) percebe esse uso das TIC? Este 

estudante atribui importância ao uso das TIC no seu processo de formação? Existe algum 

distanciamento entre os discursos presentes em docentes e estudantes sobre o uso das TIC na 

formação inicial de professores? Como os docentes dos cursos de licenciatura percebem a 

importância das TIC no processo de formação de professores? De que forma docentes e 

estudantes estabelecem relações entre o uso social e o uso acadêmico das TIC? 

Acreditamos que o público escolar contemporâneo é composto de integrantes de uma 

geração denominada “geração pós-internet” ou “nativos digitais” (PRENSKY, 2001) que 

convive e utiliza as tecnologias digitais disponíveis em diversos contextos de seu cotidiano, 

mas não da mesma maneira em seu cotidiano escolar. E, por isso mesmo, as políticas para a 

inserção das TIC nas escolas devem também contemplar a questão da formação inicial de 

professores, que crie condições para formar professores para lidar em consonância com as 

demais políticas de inserção de tecnologias nas escolas e também para criar estratégias e 

possibilidades de uso destas tecnologias diante desta nova geração de estudantes. 

 

GERAÇÃO PÓS-INTERNET E EDUCAÇÃO   

Podemos dizer que, para a geração que nasceu na última década do século XX  e que 

agora está na universidade, talvez as transformações tecnológicas que vivenciamos nas 

últimas décadas sejam sentidas de outra forma. Afinal, essa geração não conheceu um mundo 

sem telefone celular; é uma geração que cresceu ouvindo falar da internet e utilizando-a para 

as mais diferentes finalidades, desde jogos on-line a redes sociais4; é uma geração que 

                                            
4
 Sobre os impactos das redes sociais sobre as relaçoes sociais contemporâneas, ver as pesquisas de Raquel 

da Cunha Requero em Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Meridional, 2009. 
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“nasceu” produzindo e compartilhando conteúdos digitais, experiências e conhecimento em 

seus blogs5 e fotologs; que não precisou freqüentar cursos de informática, como as gerações 

anteriores, pois seu aprendizado sobre a tecnologia realiza-se de forma lúdica, por ensaio e 

erro, produzindo e compartilhando experiências on-line através de suas comunidades virtuais 

e redes de relacionamento. Para esta geração, o que talvez cause impacto de “transformações” 

seja a não-presença destas tecnologias nos processos educativos, como acontece em muitos 

casos. Esta geração é também chamada de “Geração Y”6  ou de “Geração C” – a geração da 

conectividade, do conteúdo, do compartilhamento e do conhecimento – mas também do 

consumo.  

Aqui – por posicionamento teórico e para evitar uma adesão aos posicionamentos 

ufanistas sobre as tecnologias digitais – optamos por denominar essa geração como “geração 

pós-internet”, pois acreditamos que, de modo amplo, as questões atinentes à aprendizagem em 

rede, colaboração e compartilhamento, redes sociais, etc., tem suas origens com a 

consolidação da internet como um sistema popularizado de uso pessoal para as mais diversas 

finalidades, dentre as quais, o entretenimento – que se constitui num atrativo verdadeiramente 

inovador para a geração de crianças e adolescentes nascidos na última década, se comparado 

com as formas de entretenimento das gerações anteriores.  

O uso destas novas formas de entretenimento requer certo grau de domínio de 

ferramentas tecnológicas e de inserção no meio digital, que por sua vez não dependem 

necessariamente de uma aprendizagem formal, mas podem decorrer de uma aprendizagem 

lúdica. E, ao aprender as tecnologias digitais de forma lúdica, o nativo desta geração pós-

internet está também adquirindo novas formas de aprendizagem, mas também de se relacionar 

com o mundo7. Em última instância, a geração pós-internet equivale-se ao conceito de 

“nativos digitais” utilizado por vários autores que pesquisam as “novas formas de aprender” 

desta geração . 

Prensky (2001), ao analisar o que chama de declínio da educação norte-americana, 

indica que houve uma grande descontinuidade, que fez com que houvesse uma mudança 

radical entre os alunos da atualidade – diferentes daqueles alunos para os quais o sistema 

educacional fora criado. Esta descontinuidade, ou singularidade, segundo ele, seria a chegada 

                                            
5
 Sobre esta geração e suas formas de socializar-se no ciberespaço através de Blogs, ver os trabalhos de Alex 

Primo (2003; 2006; 2007; 2008), Raquel da Cunha Recuero (2003; 2004; 2007; 2008), Carolina Frazon Terra 
(2006; 2008) e Paula Sibilia (2003; 2004; 2005). 
6
 “Geração Y” é um termo oriundo da Sociologia, para designar a geração nascida a partir da década de 1980. 

Também chamada de Geração Millenials. 
7
 Para saber mais sobre o tema, ver os trabalhos de João Mattar, como o livro “Games em Educação: como os 

nativos digitais aprendem” (Pearson Editora: São Paulo, 2010). 
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e rápida difusão das tecnologias digitais, no final do século XX. As mudanças que se 

processaram entre os jovens não se referem apenas ao estilo, à linguagem, às roupas e adornos 

que utilizam. Esta geração (a que se refere como Digital Natives) representa a primeira 

geração que cresceu com estas novas tecnologias digitais e utilizam o tempo todo, os mais 

variados tipos de equipamentos e recursos digitais disponíveis. Mais do que isso: ao 

interagirem com estas tecnologias, essas gerações pensam e processam as informações de um 

modo diferente. De acordo com Prensky (2001): 

It is now clear that as a result of this ubiquitous environment and the sheer 
volume of their interaction with it, today’s students think and process 
information fundamentally differently from their predecessors. These 
differences go far further and deeper than most educators suspect or realize. 
“Different kinds of experiences lead to different brain structures”, says Dr. 
Bruce D. Perry of Baylor College of Medicine. As we shall see in the next 
installment, it is very likely that our students’ brains have physically 
changed – and are different from ours – as a result of how they grew up. But 
whether or not this is literally true, we can say with certainty that their 
thinking patterns have changed.  
 

Ainda que a premissa de que “tipos distintos de experiências levam à distintas 

estruturas de pensamento” seja aceitável e convincente, nos processos educativos – mesmo 

naqueles contextos em que há a presença material das TIC – de modo geral ainda prevalecem 

as tradicionais metodologias e as rígidas estruturas de uma era “pré-digital”. Isto acontece, em 

parte, porque a geração de professores existentes nos estabelecimentos de ensino pertencem, 

predominantemente, a outra geração digital (a dos “imigrantes digitais”), de quem 

freqüentemente se ouve (PRENSKY, 2001) que os aprendizes são os mesmos que sempre 

foram e que os mesmos métodos que funcionaram para eles – enquanto eram estudantes – 

continuarão funcionando agora para seus alunos. 

Entendemos que esta geração pós-internet – ou de “nativos digitais” – que está na 

escola e chegando à universidade cada vez mais jovem, é portadora de um capital tecnológico 

que é predominantemente desarticulado de suas experiências escolares e ainda, que a escola e 

a universidade, de um modo geral, pouco contribuem para o aumento deste capital 

tecnológico, ao preservarem suas rígidas e tradicionais práticas educativas – dado esse 

constatado na própria pesquisa, conforme será mostrado posteriormente. É uma geração de 

usuários da TIC que influenciados pela Web 2.0 e pelas redes colaborativas, deixaram de ser 

apenas consumidores de conteúdos digitais e passaram a ser, ao mesmo tempo, produtora de 

conteúdos. Um fenômeno recente, que agora começa a ser melhor analisado, como nas obras 

de Tapscott e Williams (2008) e Pisani e Piotet (2009). 
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Entendemos que o “capital tecnológico” corresponde ao conceito de capital cultural, 

utilizado por Pierre Bourdieu8. Nesse sentido, mas guardadas as devidas proporções 

conceituais, assumimos neste trabalho que capital tecnológico não representa meramente a 

posse dos artefatos tecnológicos, que possuem valor econômico ou comercial. Capital 

tecnológico vai além da posse material destes artefatos e representa, antes de qualquer coisa, 

todo o repertório de experiências e conhecimentos atinentes às diferentes tecnologias 

disponíveis culturalmente e adquiridos de forma prática, através dos usos, seus produtos e 

seus recursos, sem a necessidade de uma aprendizagem formal sobre eles (embora também 

possa ocorrer desta forma), mas como uma prática social. Este repertório se constitui como 

“capital” à medida que ganha um valor na “sociedade tecnológica”, ao menos a valorização 

dos conhecimentos sobre os usos e potencialidades dos recursos tecnológicos.  

Em última análise, podemos dizer que o capital tecnológico está inserido no próprio 

capital cultural desta sociedade e enquanto oferta cada vez mais abundante de diferentes 

tecnologias, se integra cada vez mais cedo às novas gerações. Isto permite o seu “avanço”, sua 

“reinvenção”, sua “inovação”, num ritmo cada vez mais rápido (LÉVY, 1993). Mas enquanto 

uma parte de um capital maior (o próprio capital cultural), o capital tecnológico depende de 

aspectos e condições sociais, culturais e econômicas, seja de um indivíduo ou de um grupo. 

De todo modo, aparentemente o capital tecnológico da geração pós-internet é maior do 

que o capital tecnológico de indivíduos de outras gerações de “imigrantes digitais”, pelo uso 

que fazem e experiências que adquirem com as tecnologias digitais em seu cotidiano; capital 

tecnológico esse que pouco é ampliado em contextos escolares, onde o repertório de usos das 

TIC ainda é muito restritivo. 

Entretanto, as pressões oriundas de uma sociedade dita da “informação” e a ampliação 

de serviços informatizados nos últimos anos influenciam políticas educacionais de incentivo 

ao uso das tecnologias na educação, muito embora esta “pressão” e estas políticas pareçam 

estar mais evidentes no plano material (na inserção de artefatos tecnológicos nas escolas e às 

vezes, na oferta de cursos para que os professores aprendam a utilizar determinadas 

aplicações) do que no plano metodológico das práticas educativas, que em última instância 

                                            
8
 Para Bourdieu, capital cultural pode ser resumido como uma variedade de produções, obras, habitus, 

certificados, instituições etc., que constituem a cultura dominante. Constitui-se como “capital” na medida em que 
ganha algum “valor” social, a ponto de ser reproduzido e ensinado como cultura universal. Para saber mais sobre 
o conceito de “capital cultural”, de Pierre Bourdieu, ver o capítulo intitulado “O Novo Capital”, do livro “Razões 
Práticas: sobre a teoria da ação” (São Paulo: Papirus, 1996). Nele, Bourdieu discute os mecanismos de 
reprodução e distribuição do capital cultural. Sobre a obra bourdieusiana, ver “Bourdieu & a Educação, de Maria 
Alice Nogueira e Cláudio M. Martins Nogueira (Belo Horizonte: Autêntica, 2004). 
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passa pela preparação, pela formação dos professores a quem é designada a função de “usar” 

tais artefatos.  

O resultado de tal movimento é, como podemos constatar, o subemprego (ou o não 

emprego) destes meios – ou do uso dos artefatos tecnológicos como mero recurso, com fins 

instrumentais, sem emprego para a otimização dos processos de aprendizagem – e da aparente 

defasagem dos saberes técnico-operacionais entre professores (os imigrantes digitais) e seus 

alunos (os nativos digitais). Ainda que se possa desconfiar das intencionalidades das políticas 

de incremento das tecnologias digitais na educação e mesmo que se possa criticar a forma 

como algumas delas são implementadas, não se pode negar a evidência de que, por um lado a 

escola não pode estar desarticulada da realidade encontrada em outros contextos da vida 

social, e por outro, não pode ignorar a presença de uma geração habituada ao uso e à 

convivência com as tecnologias, onde a escola “não é mais o espaço de socialização, 

sistematização cognitiva e mesmo de inculcação ideológica que era até a década de 50 do 

século XX” e onde o aluno “ainda criança, tem se inserido no sistema com uma proto-

consciência cada vez mais articulada pela indústria cultural e pela experiência da mídia” 

(NAPOLITANO, 2002, p. 120). 

Entretanto, o risco que se corre é a tendência ufanista de alguns educadores que vêem 

no computador a solução para os problemas educacionais, como se a máquina, o equipamento 

ou as TIC pudessem sozinhas resolver os problemas históricos da educação. 

É neste sentido que Sancho (2006, p. 20) argumenta que “tende-se a se pensar que as 

tecnologias digitais de informação e comunicação fazem surgir novos paradigmas ou 

perspectivas educacionais”. Segundo a autora, o fato desta tecnologia ter como característica 

genuína a versatilidade e pelo fato do computador oferecer um conjunto extremamente 

diversificado de uso, “ajuda a explicar porque praticamente todas as perspectivas sobre o 

ensino e a aprendizagem podem argumentar que encontraram no computador um aliado de 

valor inestimável” (SANCHO, 2006, p.21). 

Dentre estas perspectivas, segundo a autora, destacam-se aquelas que vislumbram na 

programação informática o potencial do desenvolvimento do pensamento lógico; “as visões 

cognitivas da aprendizagem e do ensino, que transformaram o computador em metáfora 

explicativa do cérebro humano”; as que defendem que “a facilidade de integrar textos, 

gráficos e linguagens audiovisual e pictória proporcionada pelos sistemas multimídia vem a 

ser a resposta para os problemas de motivação e rendimento dos alunos”, para quem defende 

que o problema da aprendizagem “reside na expressividade e na diversificação dos códigos 

usados para representar a informação nos meios de ensino”. A autora também acrescenta que, 
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para quem considera que “a aprendizagem se baseia na troca e na cooperação, no 

enfrentamento de riscos, na elaboração de hipóteses, no contraste, na argumentação, no 

reconhecimento do outro e na aceitação da diversidade”, (SANCHO, 2006, p. 21), os sistemas 

informáticos, a navegação pela informação e a ampliação da comunicação com pessoas e 

instituições geograficamente distantes podem ser a resposta frente às limitações do espaço 

(físico inclusive) escolar. 

Eis os motivos que, para a autora, mostram que “essa facilidade de adaptação das TIC 

às diferentes perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem é que, em si mesmas, não 

representam um novo paradigma ou modelo pedagógico” (SANCHO, 2006, p. 22), pois 

tradicionalmente a escola incorpora uma nova ferramenta ou nova técnica, adaptando-a a sua 

forma de entender o ensino, o que pode mascarar por uma falsa idéia de inovação a 

continuidade e a manutenção do estado das coisas, a preservação das mesmas práticas 

tradicionalmente consagradas. 

 

USO DAS TIC NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: ANÁLISES PRELIMINARES 

Entendemos que as políticas governamentais brasileiras e a responsabilidade das 

universidades pela formação de professores não pode ser analisada por um prisma que 

desconsidere sua finalidade de suprir as necessidades da escola básica, em primeira instância, 

a necessidade de professores qualificados para atuar nas escolas. Assim, mesmo que 

implicitamente, quando falamos de formação de professores e do emprego de tecnologias 

digitais nesta formação, trazemos também a preocupação da melhoria da qualidade da escola 

e de sua articulação com as aspirações dos sujeitos que a freqüentam. 

Ao mesmo tempo, se considerarmos as questões do distanciamento tecnológico entre 

estudantes e professores, igualmente constatamos que ele pode se fazer presente em todos os 

níveis, inclusive nos cursos universitários, como os de formação inicial de professores – 

principalmente se considerarmos as premissas de que os estudantes têm chegado cada vez 

mais jovens à universidade. A questão da idade dos jovens universitários, incluindo os de 

cursos de licenciatura, permite a problematização sobre a questão da formação inicial de 

professores, sob a ótica das TIC. 

Se afirmamos que há, dentre o público escolar, uma geração pós-internet propensa a 

utilizar as TIC; que existem políticas educacionais para inserção de artefatos tecnológicos nas 

escolas públicas e que o desenvolvimento das TIC significam possibilidades de inovações nas 

práticas educacionais mais coetâneas com o tempo presente, afirmamos também que existe 

uma necessidade de vivência e experiência de usos destas tecnologias no âmbito da formação 
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– sobretudo inicial – de professores, para que os futuros-docentes possam incorporar tais usos 

em sua prática pedagógica. 

Constatamos que, no âmbito escolar, ainda há uma falta de orientação de o que fazer 

com os computadores nas escolas. Os usos pedagógicos das TIC estão bem mais assentados 

em propostas e iniciativas isoladas do que na forma de projetos de uso propriamente dito. 

Além disso, pesquisas apontam pouca discussão sobre as escolhas metodológicas dos 

professores (que, por sua vez, depende do posicionamento que cada professor tem sobre a 

temática “tecnologia” ou suas condições de uso nas aulas, inclusive se a escolha metodológica 

visa uma melhoria no processo de ensino ou apenas é um reflexo das tendências de mercado 

ou de modismos); falta de competências necessárias para a utilização crítica do universo de 

informações disponíveis na internet – e não apenas competências digitais ou possibilidade de 

acesso – tanto de professores quanto de alunos (GVIRTZ e LARRONDA, 2007). 

A despeito da inserção do artefato tecnológico nas escolas, a questão que nos interessa 

é quais políticas e que tipos de práticas estão sendo desenvolvidas para ampliar o capital 

tecnológico dos professores, ou seja, de que forma os professores que atuam e atuarão no 

contexto escolar estão sendo formados para utilizar o aparato digital que está disponível nas 

escolas e para trabalhar com as gerações de estudantes pós-internet. E, uma das formas que 

acreditamos poder contribuir para o aumento deste capital tecnológico, é justamente a 

possibilidade da experiência de usos das TIC no processo de formação inicial de professores, 

ainda na universidade, ou seja, nos cursos de licenciatura. 

Nesse sentido, através de uma pesquisa realizada em nível de mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, procuramos 

realizar um mapeamento nos cursos de licenciatura das universidades públicas do estado de 

Santa Catarina (UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina; e UDESC – Universidade 

do Estado de Santa Catarina) sobre os usos TIC entre estudantes e professores destes cursos, 

tanto no contexto pessoal quanto no contexto da formação acadêmica.  

Até o momento, de acordo com o mapeamento realizado, constatamos que ainda há 

um distanciamento da temática “tecnologia” em relação à formação acadêmica. Apesar da 

grande maioria dos estudantes participantes da pesquisa disporem de acesso à internet (92% 

deles possuem computadores em casa e 88% possuem acesso residencial à internet) e se 

considerarem usuários avançados ou especialistas em computador e internet, é possível 

constatar indicadores que demonstram uma certa limitação quanto a aprendizagens e usos na 

formação inicial de professores, diferentes dos usos sociais que estes estudantes fazem dessas 

tecnologias. 
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Além do número de estudantes que possuem acesso a internet, a pesquisa também 

constatou que mais de 95% dos professores também dispõe de acesso residencial à internet. 

Como dissemos inicialmente, o desafio não é mais a questão do acesso às TIC, mas recai 

sobre a necessidade de avançar sobre a qualidade do acesso: no caso da formação inicial de 

professores, isso quer dizer pensar em como e para quê as TIC podem ser utilizadas nos 

processos educativos. No mapeamento de usos das TIC pelos professores com os estudantes, 

constatamos, por exemplo, que 70,5% nunca utilizaram a plataforma Linux (o sistema 

operacional presente nas escolas públicas); 57% nunca utilizaram ferramentas digitais de 

discussão e debates, como fóruns; 56% nunca utilizaram nenhuma ferramenta de interação 

com seus estudantes e 64% dos professores nunca trabalharam com ferramentas de 

aprendizagem colaborativa, dentre outras modalidades de usos possíveis das TIC no contexto 

educacional. Esses dados ajudam a retratar a questão dos usos das TIC na formação inicial de 

professores nas principais universidades de Santa Catarina e, do mesmo modo, denota o 

caminho a ser percorrido por estes estudantes (professores em formação) para adquirirem as 

experiências de usos das TIC nas práticas educativas e, talvez, poderem utilizá-las em suas 

futuras atuações docentes nas escolas.  

Quanto aos conhecimentos sobre as TIC, 80% dos estudantes considera-se um usuário 

“especialista” em computador e internet. Entre os professores, curiosamente esse percentual é 

de 85%. Entretanto, apesar desse índice entre os professores, 58,5% deles dizem não utilizar 

ou utilizar apenas eventualmente os recursos das TIC em aula com seus alunos. Em 

contrapartida, 76,3% dos professores dizem que sempre ou quase sempre utilizam as TIC para 

preparar ou apresentar suas aulas, o que denota que os usos que os professores fazem das TIC, 

além de restritivo, ainda está muito ligada à idéia das TIC como uma mesma tecnologia 

educacional reinventada, ou seja, um quadro-negro ou um projetor de transparências 

adaptados ao computador, sem que, de fato, a presença material das TIC traga alguma 

modificação ou inovação das práticas pedagógicas, conforme apontado por autores como 

Gvirtz e Larronda (2007) e Sancho (2006). 

Outro dado interessante é que a universidade, de um modo geral, em nada ou quase 

nada contribui para a aprendizagem sobre usos das TIC na opinião dos estudantes, sobretudo 

entre aqueles que se consideram usuários iniciantes de computadores e internet. Mesmo entre 

os usuários que se consideram especialistas ou usuários avançados das TIC, a universidade 

tem contribuído pouco para a aprendizagem sobre o uso das TIC: cerca de 83% destes alunos 

afirmam que aprenderam pouco ou nada com seus professores e 94% afirmam que 

aprenderam pouco ou nada sobre TIC em disciplinas sobre tecnologia em seus respectivos 
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cursos de licenciatura. Estes dados estão de acordo com outra constatação da pesquisa: a de 

que 76% dos estudantes não tiveram em sua formação acadêmica na licenciatura disciplinas 

relacionadas à temática Tecnologia e Educação. 

Consideramos estes dados preocupantes, sobretudo ao constatarmos que as políticas 

públicas postas em ação pelo MEC visam dotar escolas, estudantes e professores com 

computadores, entretanto, constata-se a ausência de políticas para que as universidades – as 

grandes responsáveis pela formação inicial de professores no país – incorporem as tecnologias 

em suas próprias práticas formativas. 

Insistimos em defender que, para aproveitar qualitativamente os artefatos tecnológicos 

inseridos nas escolas, as experiências e usos das TIC devem se fazer presentes também na 

formação inicial de professores, o que vai ao encontro da opinião dos estudantes participantes 

da pesquisa: 66% deles consideram muito importante para sua formação acadêmica ter no 

currículo de seu curso uma disciplina com a temática educação e tecnologia. E, ainda, 68% 

dos estudantes consideram que vivenciar o uso das TIC durante a formação inicial será útil 

para suas futuras atuações como professores. Entretanto, os dados da pesquisa apontam que 

essas aspirações dos estudantes – e, ao mesmo tempo, necessidade do sistema educacional – 

vem sendo pouco contempladas na prática da formação inicial de professores. 

Ainda que não possamos atribuir às universidades a responsabilidade integral para 

“ensinar” aos seus estudantes os usos das TIC, devemos pensar na formação inicial de 

professores como algo em consonância com as políticas governamentais de inserção das 

tecnologias nas escolas, onde a universidade possa ser um espaço de vivências, discussões e 

de experiências sobre a questão das TIC nos processos educacionais. Identificamos, por 

exemplo, que o Ministério da Educação tem determinado a utilização da plataforma Linux (o 

Linux Educacional é a plataforma “oficial” que o MEC está implantando nas escolas públicas 

através dos seus maiores programas educacionais, o PROINFO e o UCA), mas que 68% dos 

estudantes que participaram da pesquisa afirmam nunca terem utilizado em seu curso de 

formação inicial de professores esta plataforma, o que de outro modo revela uma dicotomia 

entre as políticas educacionais para formação de professores e para inserção das tecnologias 

nas escolas. Esse dado também é encontrado nas respostas obtidas entre os professores dos 

cursos de licenciatura, onde mais de 90% deles afirma ter nenhum ou muito baixo 

conhecimento sobre a plataforma Linux e, ainda, (conforme já indicamos) mais de 70% deles 

afirmam nunca utilizar essa plataforma em suas aulas no contexto da formação inicial de 

professores. Com isso, postulamos que a escola possui um artefato tecnológico (nesse caso, o 

Linux Educacional) alheio à formação inicial de professores realizada na universidade – o que 
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pode significar uma redução qualitativa das condições de uso desse aparato no contexto 

escolar. 

Finalmente, postulamos que as possibilidades de uso das TIC permitem uma maior 

incorporação destes usos em outras práticas cotidianas dos indivíduos. Este dado é 

confirmado através do repertório de usos das TIC, tanto entre estudantes quanto entre 

professores dos cursos de licenciatura pesquisados: quanto maior o acesso, maior é o 

conhecimento sobre as aplicações técnicas das TIC, e conseqüentemente, maior é o número de 

fins para que as TIC são utilizadas. Entretanto, percebemos que este repertório é mais variado 

em contextos sociais. No âmbito acadêmico ele ainda é bastante limitado, pois apesar das 

várias opções tecnológicas existentes com possibilidade de aplicação nos processos 

educativos (ferramentas multimidiáticas, de aprendizagem colaborativa e ambientes virtuais 

de aprendizagem, por exemplo), no âmbito da formação inicial de professores a maior 

incidência de usos das TIC recaem quase que exclusivamente para a digitação de trabalhos, 

criação de apresentações e pesquisas de trabalhos na internet. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até aqui, temos constatado, através dos dados obtidos entre estudantes e professores 

dos cursos de licenciatura, que a formação inicial de professores mantém um certo 

distanciamento dos programas governamentais postos em funcionamento nas escolas para 

inserção das TIC nas práticas educativas. É necessário repensar até que ponto as políticas 

educacionais do MEC para inserção de artefatos tecnológicos demandam as universidades 

para a formação inicial de professores que atuarão nestas escolas, pois temos assistido uma 

forte política para inserção das tecnologias nas escolas, mas não com a mesma intensidade 

para os programas de formação inicial de professores. A falta de diretrizes do MEC para a 

formação inicial de professores tem deixado a cargo das universidades esta formação, nem 

sempre em sintonia com outras políticas governamentais concebidas e implantadas nas 

escolas. 

Prova disso é a ausência, na formação inicial dos cursos que fazem parte da pesquisa, 

de vivência dos usos das tecnologias no contexto acadêmico que possam reverter em usos 

pelos futuros-professores nas escolas. Desde o uso instrumental de softwares livres, como a 

plataforma Linux Educacional, até a exploração das potencialidades das TIC, como o uso dos 

recursos colaborativos da Web 2.0 e das redes sociais – já utilizados tanto por estudantes, 

quanto por professores em contextos sociais, mas não com a mesma intensidade no âmbito 

formativo da profissão. 
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Faz-se necessário, ainda, contemplar a própria questão dos conhecimentos e usos das 

TIC dos professores que atuam nos cursos de licenciatura e, portanto, formadores de 

professores. Isto porque há indicadores evidenciados na pesquisa de que o conhecimento 

sobre as TIC está relacionado à faixa etária dos usuários: usuários mais jovens incorporam em 

suas práticas cotidianas um repertório e uma freqüência maior de usos das tecnologias do que 

usuários mais velhos. Sabidamente, os professores que atuam nos cursos de licenciatura 

fazem parte de uma geração denominada “imigrantes digitais”, que incorporam as TIC em 

suas vidas de uma outra forma, diferente das gerações posteriores que atualmente estão na 

universidade, inclusive nos cursos de licenciatura. Suas práticas e seus usos no âmbito 

educativo dependem dos conhecimentos e usos que fazem em outros contextos da vida e, 

conseqüentemente, podem influenciar de que modo e com que freqüência as TIC podem se 

fazer presentes nos cursos de formação de professores. 

Além disso, entendemos ser importante a continuidade de pesquisas sobre os usos das 

TIC na formação inicial de professores, sobretudo em virtude do constante desenvolvimento 

tecnológico das sociedades e da chegada, aos cursos de formação de professores, de novas 

gerações de estudantes “nativos digitais”, que lidam de outra forma com as tecnologias 

digitais e que, uma vez incorporada de modo significativo nas práticas educativas, podem 

trazer avanços na qualidade da educação. Ou seja, em pouco tempo, predominantemente 

teremos integrantes da geração pós-internet tanto nos cursos de formação inicial de 

professores, quanto entre estudantes nas escolas. Aparentemente, a questão dos conhecimento 

sobre os usos sociais das TIC e experiências de uso não serão problemas para estes públicos. 

A questão pendente, então, será a de como incorporar esses conhecimentos no aspecto 

formativo das práticas pedagógicas – questão que recai novamente na formação inicial de 

professores, pois entendemos que de nada adianta o conhecimento instrumental das TIC e a 

presença das tecnologias nas escolas, se os professores não tiverem condições de avaliar de 

que modo a presença das TIC podem trazer melhorias para a qualidade da educação. Isso 

requer não apenas as discussões sobre as possibilidades do emprego das TIC nas práticas 

pedagógicas, como também o uso destas tecnologias nas práticas formativas. 
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