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Resumo: A aula expositiva ainda é um dos métodos mais utilizados pelos professores do Ensino Superior,
muitos dos quais ainda vêem o ensino como transmissão de conhecimentos. Nesta direção, este artigo é
resultante de uma pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XVII, localizado
em Bom Jesus da Lapa – BA. A pesquisa, que privilegiou a abordagem qualitativa, buscou caracterizar as
práticas pedagógicas do professor no curso de Pedagogia da referida instituição, observando se as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são incorporadas aos seus fazeres docentes. A pesquisa
mostrou que nem sempre a aula expositiva representa ‘educação bancária’, podendo se constituir numa
rica estratégia para debater e levantar provocações, mediar ideias e instigar o estudante a pensar e ser
ativo. A pesquisa evidenciou que a integração das TICs ao acontecer das aulas do curso de Pedagogia nem
sempre representa inovação, visto que a concepção de ensino-aprendizagem muitas vezes ainda continua
dentro de uma lógica tradicional.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Práticas Docentes. Formação de
Professores.

Resumen: La conferencia sigue siendo uno de los métodos utilizados por los docentes de la educación
superior, muchos de los cuales todavía ven la enseñanza como transmisión de conocimientos. En este
sentido, el presente documento es el resultado de un estudio realizado en la Universidad de Bahia - UNEB
/ Campus XVII, ubicada en Bom Jesus da Lapa - BA. La investigación, que se centró enfoque cualitativo,
buscó caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes en la Facultad de Educación de la institución,
y señaló que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se incorporan en sus hechos, los
maestros. La investigación ha demostrado que no siempre es la conferencia es "educación bancaria",
puede constituir una estrategia rico para discutir y plantear provocaciones median las ideas y abren al
estudiante a pensar y ser activos. La investigación demostró que la integración de las TIC a pasar clases
de pedagogía no siempre representa la innovación, ya que la concepción de la enseñanza y el aprendizaje
a menudo todavía dentro de la lógica tradicional.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Práctica Educativa. Formación del
Profesorado.
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Para começar…

Este artigo é a síntese de uma pesquisa monográfica realizada entre setembro e dezembro de 2012 na
Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XVII, cujo objetivo foi refletir sobre como se articulam
as novas linguagens digitais na formação do/a pedagogo/a no curso de Pedagogia da referida instituição.
Buscamos compreender os sentidos e significados que docentes e discentes atribuem às Tecnologias de
Informação e Comunicação – TICs na formação do/a pedagogo/a, bem como identificar quando, como e
por que os professores do curso de Pedagogia integram as novas linguagens digitais no ensino, na
pesquisa e na extensão. Portanto, o texto aqui apresentado é reprodução de apenas um dos eixos da
monografia, o qual objetivava caracterizar as práticas educativas do professor no curso de Pedagogia
integrando as TICs aos seus fazeres docentes nos processos formativos do/a pedagogo/a.

Como assinala Pimenta e Almeida (2011), a universidade, enquanto instituição educativa tem como
finalidade o permanente exercício da crítica, sustentada pelo tripé pesquisa-ensino-extensão. Assim, o
texto a seguir – cujo foco foi dado às aulas expositivas ministradas pelos professores do curso de
Pedagogia – pauta-se na seguinte indagação: como o professor do curso de Pedagogia da UNEB/Campus
XVII incorpora as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs no fazer de suas aulas, considerando a
construção/mediação coletiva do conhecimento/das aprendizagens como possibilidade para superá-lo da
concepção de professor como mero transmissor de conhecimentos Para tanto, apoiamo-nos em autores
como Gil (2010), Nova e Alves (2010), Freire (2009) e Vygotsky (1998), dentre outros.

O “ser professor” e o “ser aluno” na contemporaneidade: o que pensam os discentes do curso
de Pedagogia

De acordo com Nova e Alves (2002, p. 50), “pensar em novos modelos de educação implica pensar
também sobre os papeis dos principais sujeitos do processo de aprender e ensinar: alunos e professores”.
Neste sentido, quais seriam, então, os papeis dos alunos e professores de hoje, inseridos na chamada
sociedade da informação e do conhecimento Sem dúvidas, trata-se de uma reflexão nada fácil. Afinal,
estamos lidando com conceitos e imagens muito sedimentados culturalmente, como afirma Nova e Alves
(2002, p 50):

Aluno, do latim alumnu, primitivamente, criança que se dava para criar; pessoa
que recebe instrução e/ou educação de algum mestre; aquele que tem escassos
conhecimentos em certa matéria. Professor, do latim professore, aquele que ensina
ou professa o saber; mestre.

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, especificamente no Título VI, dos profissionais da educação, o professor pode ser
entendido como o profissional da educação formado em cursos reconhecidos, que o habilite para a
docência (Art. 61). No parágrafo único, concernente ao Art. 61 da LDBEN (1996), fica estabelecido que “a
formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como
fundamentos” ainda “a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho” (BRASIL, 1996, Art. 6, inciso I, parágrafo único).
Para complementar, no Art. 67 da LDBEN (1996), especificamente no § 2º, diz:

[...] são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção, de unidade
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escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Ao analisarmos criticamente a LDBEN (1996), nas entrelinhas, aparece a ideia de um tipo de professor
dotado, sobretudo, de competência técnica, habilitado para exercer as funções de magistério, a saber:
docência, direção de unidade escolar, coordenação, assessoramento pedagógico. Como podemos ver, a
concepção de professor que explicita a Lei está mais vinculada à ideia de profissional capacitado para
ensinar (docência), ‘dirigir’ unidades escolares (competência administrativa), ‘coordenar/assessorar’
assuntos de caráter pedagógicos.

Ao tentar entender os sujeitos do processo de aprender e ensinar (NOVA & ALVES, 2002) sob a ótica das
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pode perceber, implicitamente, que o aluno, em relação
ao professor, é tratado de forma restritiva. A LDBEN (1996) ao abordar acerca da educação profissional
dos profissionais da educação, por exemplo, deixa camuflado em seu discurso um modelo de aluno com
valores e atitudes que nos permitem identificá-los como sujeito obediente, passivo e subordinado,
despreparado para o exercício da cidadania, da autonomia.

Mas é importante ressaltar que as concepções de professor e aluno que temos hoje são, na verdade, fruto
de um longo percurso histórico. Durante muito tempo, admitiu-se que ensinar era a função fundamental
do professor, enquanto ao aluno cabia o papel de aprender. Embora não haja consenso entre os
especialistas em educação sobre essa questão, sabemos que a maioria das pessoas ainda defende que o
papel do professor é ensinar (GIL, 2010). Porém, ensinar o que, ensinar como, ensinar por que/para quê
Para autores como Rogers (1986), Freire (2002) e Gil (2010), dentre outros, o principal papel do professor
não é o de ensinar, mas o de ajudar o estudante a aprender. Segundo eles, o professor como fornecedor
de informações precisa ser superado, dando lugar à figura do professor como facilitador/mediador da
aprendizagem.

Nesta direção, como possível reflexão sobre “quem é” e qual o papel do professor e do aluno na
contemporaneidade, figuram falas de alguns estudantes do curso de Pedagogia do DCHT XVII:

[...] o professor é aquele responsável pela formação do aluno como cidadão crítico
e reflexivo. (YONE, 2º semestre de Pedagogia, UNEB/Campus XVII)

O papel do professor é de orientar, de ensinar e de colaborar para um bom
desenvolvimento da educação e da aprendizagem dos estudantes. [...] é um
profissional que forma diversos profissionais. Ele é o colaborador para o
desenvolvimento e formação do educando. (VANESSA, 5º semestre de Pedagogia,
UNEB/Campus XVII)

A função do professor é ajudar o aluno a se desenvolver social e culturalmente de
modo que o mesmo possa se relacionar na sociedade em termos políticos e
econômicos. Também tem a função de educar juntamente com a família e a
sociedade. (ILDEIANE, 4º semestre de Pedagogia, UNEB/Campus XVII

Como observamos nos depoimentos acima, a concepção que muitos discentes do curso de Pedagogia do
DCHT XVII têm acerca da figura do professor parece estar mais vinculada àquela que vê o professor como
‘quem ensina’ do que à ideia que o considera um mediador da aprendizagem (ROGERS, 1986; VYGOTSKY,
1998; SILVA, 2000; FREIRE, 2002; GIL, 2010). Em outras palavras, tais depoimentos definem o professor
como aquele que sabe e, por isso, ensina; como aquele que conhece os caminhos e, por isso, guia; como
aquele que detém conhecimentos e, por isso, se responsabiliza pela formação do aluno.

Como podemos observar nas falas, o professor aparece quase sempre como agente, ativo, sobre o aluno;
já o aluno fica quase sempre sob o professor, como sujeito passivo, como aquele que recebe, que ainda
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vai se desenvolver/se formar. Desta forma, o que se pode dizer a partir das concepções dos estudantes de
Pedagogia é que as ações desenvolvidas pelo professor em sala de aula podem ser expressas pelo verbo
ensinar ou por seus correspondentes, como: formar, guiar, desenvolver, orientar, colaborar. Já no que diz
respeito ao aluno, este é identificado da seguinte forma: é aquele que recebe, que está a caminho da
formação, que ainda vai se desenvolver/formar, que é orientado, que é aprendente, que está buscando o
saber.

A ideia que se tem ao dizer que o professor é ‘passador’ de conhecimento é que ele, por saber, apenas
transmite o que sabe, se colocando na posição de transmissor, não de aprendiz. Como diz Freire (2002), o
professor, visto como transmissor do conhecimento, ao invés de comunicar-se com o educando, numa
relação também de aprendiz, faz comunicados e depósitos nos educandos, para que estes apenas,
pacientemente, recebam esses comunicados/depósitos, os guarde nos seus arquivos da memória e os
repitam mecanicamente.

A discussão que aqui se tece, entretanto, não visa fortalecer a ideia de que o professor não é aprendiz.
Muito pelo contrário: o professor, enquanto mediador/problematizador da aprendizagem é ao mesmo
tempo aprendiz-ensinante. Para Freire (2004, p. 68),

[...] o educador já não é mais aquele que apenas educa, mas o que, enquanto
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em
que os “argumentos de autoridade” já não valem. E para ser autoridade,
funcionalmente, é necessário estar a favor da liberdade e não contra a mesma. E
ninguém educa ninguém e tão pouco educa a si próprio: os homens educam em
comunhão mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que,
na prática bancária, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita
nos educandos passivos.

Nesta perspectiva, de natureza freireana, a educação ganha outras dimensões. Se na ‘educação bancária’
a relação entre professor-aluno é vertical (de cima para baixo, professor superior versus aluno inferior), na
‘educação para a liberdade’ (ou ‘educação problematizadora’), esta relação passa a acontecer numa
relação horizontal: educador e educando, que ensinam e aprendem simultaneamente, estabelecem
diálogos constantes, buscando o transformar da realidade.

As aulas expositivas no/do curso de Pedagogia: vestígio de ‘educação bancária’

O que se percebe, tanto na academia como fora dela, é que os sentidos e significados atribuídos ao
professor ainda giram em torno de uma concepção tradicional que, inconscientemente ou não, o veicula a
figura de ensinante. Aliás, a maioria dos professores e estudantes, universitários ou não, vêem a figura do
professor como aquele que ensina/sabe e o aluno como aquele que aprende. No entanto, como já
evidenciado, muitas críticas têm sido feitas em relação às posturas dos professores que conferem maior
ênfase ao ensino (GIL, 2010) e se posicionam como sujeitos ‘cheios’ de valores e conhecimentos. Aliás,
segundo Gil (2010), a relação entre ensino e aprendizagem é umas das principais questões relacionadas à
atuação do professor universitário. E o que de fato ocorre é que a maioria dos professores universitários
ainda vê o ensino principalmente como transmissão de conhecimentos, o que Freire (2002, p. 86)
denomina de “educação bancária”.

Segundo Freire (2002) a relação professor-aluno precisa pautar-se no princípio da horizontalidade. Neste
sentido, professor-aluno e aluno-aluno precisam aprender uns com os outros, através da interação, dos
compartilhamentos, da mediação, do trabalho coletivo. Sob essa ótica, compreende-se que, na
contemporaneidade, o professor como repassador de informações precisa dar espaço para a figura de um
agente dinamizador/organizador/orientador/mediador da construção do conhecimento (NOVA & ALVES,
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2002). A presença do professor como simpelesmente repassador de informações torna-se cada vez mais
ultrapassada para uma realidade social, cultural e política marcada por uma grande produção,
comunicação e expressão de informações, conhecimentos e saberes.

Nesta perspectiva, o professor, diante da expansão cada vez mais veloz das TICs, precisa assumir um
“novo papel”, entendido para além da simples transmissão de conhecimento, precisando, pois, trabalhar
num contexto dinâmico, criativo, aberto, cheio de incertezas e complexidades (MORAN, 2007). Entretanto,
não podemos responsabilizar somente o professor pela integração das TICs nos processos formativos, pois
vários outros fatores precisam ser considerados: formação docente, condições de trabalho, estrutura física
das instituições de ensino, organização/proposta curricular, etc.

É importante assinalar, entretanto, que a ‘educação bancária’ ainda se faz presente na prática de muitos
professores, não apenas no Ensino Fundamental e Médio, mas também na universidade. No Ensino
Superior, como sabemos, o professor constitui a principal fonte sistemática de informações, oferecidas aos
alunos na maioria das vezes através da verbalização, ou seja, por meio de aulas expositivas. Como pontua
Gil (2010), a aula expositiva ainda é um dos métodos mais utilizados no Ensino Superior, entretanto, o
que precisa ser ressaltado é que a sua utilização não legitima a presença da ‘educação bancária’.

O que se quer dizer é que pode ser meio perigoso e equivocado considerar toda aula expositiva um
indicativo de ‘educação bancária’. Muitas vezes, o problema está na metodologia e na concepção de
conhecimento que a rege, e não necessariamente na opção em fazer uso da verbalização durante o
acontecer das aulas. Aliás, uma aula expositiva pode ser uma rica estratégia para debater e levantar
provocações, mediar ideias e instigar o estudante a pensar sobre suas próprias, oportunizando-lhe se
posicionar e, ao invés de passivo, tornar-se sujeito ativo, problematizador, construtor de conhecimentos.

Como a nossa discussão gira em torno das práticas pedagógicas do professor no âmbito do Ensino
Superior, no contexto do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XVII,
acreditamos ser oportunas as palavras de Gil (2010) quando este, ao falar acerca da didática do Ensino
Superior, pontua que durante muito tempo prevaleceu a crença de que para atuar no Ensino Superior
bastaria ser um professor com comunicação fluente e sólidos conhecimentos relacionados à disciplina que
leciona. Segundo Gil (2010, p. 1),

A justificativa dessa afirmação fundamentava-se no fato de o corpo discente das
escolas superiores ser constituído por adultos, diferentemente do corpo discente do
ensino básico, constituído por crianças e adolescentes. Assim, esses alunos não
necessitariam do auxílio de pedagogos. Aliás, o próprio termo pedagogia tem sua
origem relacionada à palavra criança (em grego: paidos = criança; gogein =
conduzir). Os estudantes universitários, por já possuírem uma “personalidade
formada” e por saberem o que pretendem, não exigiriam de seus professores mais
do que competência para transmitir os conhecimentos e para sanar suas dúvidas.

À luz do exposto, a figura do professor como centro ainda é muito presente nos cursos de graduação. Por
um lado, há professores mediadores/facilitadores das aprendizagens, participantes no processo de
ensino-aprendizagem, membros de equipe, aprendizes, educadores, agentes de socialização,
pesquisadores. Por outro lado, entretanto, há professores ditadores/autoritários, que se consideram
‘especialistas/mestres/doutores’ do saber, cheios de discursos bonitos e prontos, mas que se ocultam nas
práticas. Como crítica a essa ‘educação bancária’, Silva (2000, p. 175) defende que

[...] a formação do indivíduo se dá à medida que participa da construção coletiva
do conhecimento e da comunicação [...] convivendo no coletivo, e construindo sua
identidade na multiplicidade, na diferença, no confronto com as outras
subjetividades, seja no ambiente presencial ou à distância.
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Evidenciamos na fala de Silva (2000), uma reflexão sobre o papel do professor e do aluno à luz de uma
educação pautada na dialogicidade (FREIRE, 2002), na mediação entre os sujeitos
professor-aluno/aluno-aluno (VYGOTSKY, 1998), na construção coletiva do conhecimento (LÉVY, 1999). A
fala de Silva (2000), citada acima, remete-se a uma concepção de educação que valoriza o aprender
coletivo, o princípio da aprendizagem partilhada, onde o professor, longe de ser a figura central, passa a
aprender com os demais sujeitos por meio de trocas, de socializações, de diálogos diversos estabelecidos
entre todos. No entanto, Gil (2010) argumenta que muitos professores universitários, embora afirmem a
necessidade da construção coletiva do conhecimento, se consideram e agem como superiores aos alunos
em relação ao saber. Desta forma se manifesta o referido autor (2010, p. 9):

[...] a grande maioria dos professores universitários ainda vê o ensino
principalmente como transmissão de conhecimento através das aulas expositivas.
Muitos estão certamente atentos às inovações pedagógicas, sobretudo no referente
à tecnologia material de ensino, mas muitos outros mantêm uma atitude
conservadora. [...] muitas vezes, nem dispõe de informação sobre a evolução da
pedagogia universitária.

Nesta perspectiva, o que se observa no curso de Pedagogia do DCHT XVII, segundo alguns estudantes
unebianos, é que o formato tradicional de algumas aulas não os satisfaz mais, pois as metodologias
utilizadas no curso, por alguns professores, nem sempre atendem aos anseios dos graduandos.

As aulas no curso nem sempre me contenta. Algumas aulas são produtivas, outras
mais ou menos, outras um pouco, outras nenhum pouco. Às vezes, tenho a
impressão de que estou no ensino médio. [...] Aulas chatas, cansativas,
monótonas. Muitas vezes só o professor quer falar e fala, fala, fala a aula toda,
sem dar espaço para o aluno se posicionar. E muitas vezes quando o aluno diz
alguma coisa, muitos professores o corta e não valoriza a sua fala. Às vezes o
professor não diz isso verbalmente, mas as ações e expressões deixam à mostra
esse ‘desprezo’ em relação à fala do aluno. [...] Percebo a necessidade de alguns
professores do curso de Pedagogia mudar as metodologias de suas aulas. [...]
Talvez saber usar as tecnologias seria uma possibilidade [...]. [ELOÍSIA, 5º
semestre de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

[...] o uso das TICs no curso de Pedagogia tem por vezes, apresentado avanços,
mas, também, retrocessos. [...] um fator que tem dificultado melhor
aproveitamento das tecnologias por parte do estudante, é certo “comodismo” por
parte dos alunos que, muitas vezes, “empobrecem” a discussão de certos
conteúdos/saberes em sala de aula, na medida em que não lê os textos, pois sabe
que o professor fará uma exposição dialógica. Algumas vezes o professor “fala”
sozinho. (ODETE[1], professora de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

O depoimento da graduanda de Pedagogia fortalece as discussões tecidas acima: o professor universitário
(com algumas excessões) muitas vezes ainda é o centro, enquanto o aluno, receptor de informações
verbalizadas. Segundo apontam as entrevistas feitas com os discentes, embora as salas de aula do DCHT
XVII sejam informatizadas, o formato das aulas no curso de Pedagogia ainda é, com algumas exceções,
tradicional. As tecnologias, neste caso, muitas vezes servem somente para ilustrar o cenário. Os usos
feitos delas por parte dos professores ainda precisam ser ressignificados.

Há uma discrepância entre as falas da discente e da docente entrevistada: para a aluna, não há, no
acontecer das aulas, espaço para o estudante se posicionar, porque “só o professor quer falar e fala, fala,
fala a aula toda, sem dar espaço para o aluno”. Já a professora diz o contrário, afirmando que os docentes
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instigam os alunos a participarem das aulas, fazendo, inclusive, uso das TICs. Porém, para isso, percebe
certo ‘comodismo’ do/a graduando/a, que muitas vezes não sabe aproveitar essas novas linguagens e
‘empobrecem’ as discussões, não lendo os textos solicitados e, assim, deixando (acomodamente) o
professor falar sozinho.

Como sabemos, a pedagogia do Ensino Superior tem progredido com novos conceitos e novos métodos
(GIL, 2010). Nesta perspectiva, o ensino precisa como já dito, ser mais do que a transmissão de
conhecimento. Portanto, o estudante não pode mais ser visto como sujeito passivo, mas como sujeito
ativo da aprendizagem. Visto sob essa ótica, o papel do professor ganha novas dimensões: mais do que
transmissor de conhecimento, passa a ser considerado um facilitador da aprendizagem.

Eu acho que o professor precisa ir além do simples explicar a matéria que esta
lecionando [...]. O que eu observo no curso de Pedagogia é que muitos professores
sabem os conteúdos específicos de sua área, ou seja, dominam sua área, mas nas
aulas muitas vezes deixam a desejar. O que eu vejo em muitas aulas no curso de
Pedagogia é que elas não passam de leitura de textos fragmentados. [...] Temos as
salas equipadas com tecnologias, mas o uso dessas ferramentas às vezes fica
muito confuso. Nem todos os professores sabem usar corretamente [...]. (Tainara,
8º semestre de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

Como se pode vê, tal depoimento vai ao encontro com Gil (2010, p. 10) quando este diz que o professor
universitário precisa

[...] garantir que a aula que ministra é superior à leitura de um livro ou à
assistência a um filme. Mesmo porque muitas das aulas ministradas em cursos
universitários não passam de seções de leitura, diferindo das aulas medievais
apenas porque o livro utilizado pelo leitor naquela época foi substituído pelas
transparências projetadas.

No entanto, isso não quer dizer que as aulas expositivas devem ser desprezadas. Aliás, a exposição, bem
como os outros métodos de ensino, apresenta vantagens e limitações. Assim, não tem como negar o valor
da aula expositiva, por diversas razões, dentre as quais podemos citar: permite a comunicação de
experiências e observações pessoais que não são possíveis por outros meios, pode ser adaptados aos mais
diversos públicos, possibilita apresentar o assunto de forma organizada, etc. (GIL, 2010). Portanto, o que
os depoimentos sinalizam é que o professor deixe de ser a figura central em sala de aula e oportunize a
participação dos estudantes, dando-lhes espaço para indagações, reflexões, críticas, intervenções.

As TICs e as práticas docentes no curso de Pedagogia: possibilidades para o (re)
significar/qualificar das aulas expositivas dialogadas

Embora sejam necessárias, as entrevistas realizadas com docentes e discentes do curso de Pedagogia do
DCHT XVII revelam que as aulas expositivas precisam ser (re) significadas/qualificadas. De acordo com os
interlocutores, a verbalização excessiva torna as aulas cansativas, monótonas, desinteressantes, dificulta
levar em consideração as diferenças individuais dos estudantes, é pouco eficaz no ensino de habilidades
motoras, não favorece a recepção de feedback, estimula a passividade dos estudantes, etc. (GIL, 2010).
Neste sentido, tendo em vista tornar a comunicação mais eficaz entre docentes e discentes do curso de
Pedagogia, as novas linguagens digitais podem representar novas possibilidades no processo de
ensino-aprendizagem.

Os recursos tecnológicos podem-se constituir em importantes ferramentas do ciberespaço/da cibercultura
(LÉVY, 1999) que, colocados à disposição dos professores, podem facilitar a comunicação docente,
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possibilitando uma ressignificando dos processos de ensino-aprendizagem. No entanto, ao mesmo tempo
em que podem auxiliar esse processo, as tecnologias digitais também podem representar retrocessos:
longas apresentações expositivas, vídeos sem aproveitamento pedagógico, slides
longos/cansativos/monótonos e sem objetivos claros/definidos, professores que só falam e alunos que só
ouvem (‘educação bancária’), fragmentação do saber, excesso de informação sem maturação para
selecioná-las, plágios.

E aí podemos questionar: por que isso acontece Uma das possíveis explicações seria: muitos professores
não são preparados para usar pedagogicamente as novas linguagens digitais, bem como articular uma
concepção de conhecimento na perspectiva da construção coletiva. Ao mesmo tempo, é preciso deixar
claro que se trata de uma questão histórica: culpar somente o professor, então, não basta; talvez pensar
na formação continuada para lidar com essas ferramentas digitais seria uma das possíveis alternativas. A
esse respeito, uma professora do curso de Pedagogia do DCHT XVII depõe:

Tenho muita dificuldade em lidar com as novas tecnologias, porém, procuro
superar essas dificuldades e dominar sua instrumentalização. Uma vez que essas
ferramentas propiciam aulas mais dinâmicas, mais potencialização do tempo para
preparar essas aulas, maior e melhor comunicação entre alunos e colegas de
trabalho, atualização das informações teóricas e técnicas mais ágil e constante.
Enfim, atualmente, é inadmissível não trabalhar com as novas tecnologias na área
de educação. Por uma imposição do trabalho de docente no qual me força a
dominar essas ferramentas, trouxe para minha vida pessoal o uso dessas novas
tecnologias, seja para lazer seja para pesquisa. Impossível não ter em casa
computador com acesso a internet. Hoje, minha maior dificuldade é me adaptar à
rapidez com que a tecnologia muda e entra no meu cotidiano. (CECÍLIA, professora
de Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

A fala da professora do curso de Pedagogia fortalece a discussão de que o uso consciente das Tecnologias
de Informação e Comunicação – TICs podem facilitar a comunicação docente e, assim, dar novos sentidos
e significados aos processos que envolvem o ensinar e o aprender. Aulas mais dinâmicas e interativas,
maior flexibilidade com a pesquisa e a comunicação são apenas algumas das possibilidades que as novas
linguagens digitais podem trazer ao fazer pedagógicos do professor. Sem perder de vista a formação de
professores, que estão inseridos num universo invadido pela cultura audiovisual/eletrônica/midiática, a
presença das tecnologias de informação e comunicação no curso de Pedagogia nada mais é do que um
fato da realidade ora vivida. Portanto, como afirma a professora entrevistada, é inadmissível, na
contemporaneidade, falar em educação desarticulada das novas linguagens digitais da cibercultura/do
ciberespaço. Nesta direção, ao abordar a questão da inserção das TICs no ensino, Gil (2002, p. 224) assim
diz:

Quando se aborda o uso da tecnologia no ensino, a maioria das perguntas feitas
por professores universitários refere-se a assuntos como a utilização do
PowerPoint, a construção de páginas na Web e a aplicabilidade de programas
específicos de computador. Mas fornecer respostas a essas questões e a outras
tantas referentes à utilização das novas tecnologias no ensino não constitui tarefa
simples. Apesar da ampla difusão dessas tecnologias, ainda há professores e
especialistas em educação que não a absorveram, não apenas por uma questão de
atualização, mas também em decorrência das resistências a mudanças, que
acompanham profissionais dos mais diversos níveis.

Assim sendo, quando questionadas sobre quando, como, por que/para que fazem uso das novas
linguagens digitais no desenvolvimento de suas aulas, tendo em vista a formação de professores, assim se
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posiciona uma professora do curso de Pedagogia:

Quando: na preparação e exposição das aulas, na comunicação com alunos e
colegas de trabalho.

Como: após escrever os textos no WORD no qual direcionará meu raciocínio na
aula, transfiro esse texto para o Power point, Excel ou outro programa que achar
necessário. Faço uso da internet para procurar imagens. Utilizo o Google como
ferramenta de busca, mas utilizo muito pouco a internet para pesquisa. Nesses
casos, ainda prefiro os livros. Para a extensão as TIC’s também é muito útil como
ferramenta de comunicação entre a minha pessoa e ao grupo de alunos, seja
através de e-mail ou torpedo via celular.

Por que: melhora estética na visualização das aulas, potencialização do tempo,
rapidez na comunicação, e, também, por uma necessidade do mercado.

Para que: melhorar a qualidade do meu trabalho. (CECÍLIA, professora de
Pedagogia, UNEB/Campus XVII).

De acordo com Santos (2010, p. 37, apud CANDAU, 2010), “toda prática humana tem seus pressupostos
teóricos, e é somente através da explicitação e de análise destes pressupostos que ela se torna inteligível
e nos permite tomar consciência daquilo que fazemos”. Sob a ótica desse ponto de vista, não basta o
professor apenas usar as ferramentas digitais em suas práticas docentes como uma alternativa
metodológica para ilustrar suas aulas. Como propõe o autor anteriormente citado, o professor precisa ter
consciência do que está fazendo, o que implica na necessidade de pensar-repensar suas práticas
(ação-reflexão-ação). Uma professora do curso de Pedagogia pensa de maneira muito parecida:

[...] os docentes podem apresentar aos alunos, por meio de recursos tecnológicos,
documentários, gráficos, que ilustram temas... mas se a aula se reduz a isto, se
não há uso de outras técnicas/formas de mediação, há um empobrecimento. [...]
Considero que as mesmas não devam ser usadas apenas como ilustrações das
aulas, mas com sentido. (TATY[iii], ex professora de Pedagogia do Campus XVII
da UNEB).

Portanto, se toda prática tem seus pressupostos teóricos, a prática pedagógica do professor precisa de
uma concepção, de uma base teórica. Neste sentido, faz-se oportuno lembrar que a concepção
epistemológica sobre o conhecimento muda, exigindo do professor capacidade para adaptação,
flexibilidade, dinamismo, sintonia com o novo. Assim, não basta o professor privilegiar uma metodologia
ou fazer uso das tecnologias na pesquisa, no ensino e na extensão apoiado, por exemplo, numa concepção
de educação ultrapassada, visto que, como dito, a concepção epistemológica sobre o conhecimento muda
e o professor precisa acompanhar essas mudanças. A título de exemplificação, não adianta fazer uso de
um data-show ou de um blog sem ter em vista a construção coletiva do conhecimento, pois é preciso ter
em mente que essas ferramentas, do ponto de vista crítico, precisam ser usadas pelo aluno/professor que
pensa, que constrói e que usa esses instrumentos para manifestar suas ideias, seus saberes. A esse
respeito, Silva (2001, p. 15) reflete:

Então é preciso enfatizar: o essencial não é a tecnologia, mas um novo estilo de
pedagogia sustentado por uma modalidade comunicacional que supõe
interatividade, isto é, participação, cooperação, bidirecionalidade e multiplicidade
de conexões entre informações e atores envolvidos. Mais do que nunca o professor
está desafia do a modificar sua comunicação em sala de aula e na educação. Isso
significa modificar sua autoria enquanto docente e inventar um novo modelo de
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educação. Como diz Edgar Morin, “Hoje, é preciso inventar um novo modelo de
educação, já que estamos numa época que favorece a oportunidade de disseminar
um outro modo de pensamento”. A época é essa!: A era digital, a sociedade em
rede, a sociedade de informação, a cibercultura.

Dá para entender, a partir da fala de Silva (2001), que estamos vivendo a transição do modo de
comunicação massivo para o interativo. De acordo com o autor, a disposição interativa permite ao usuário
ser ator e autor, fazendo da comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas co-criação da própria
mensagem e da comunicação. Permite, assim, a participação entendida como troca de ações, controle
sobre acontecimentos e modificação de conteúdos, podendo o usuário ouvir, ver, ler, gravar, voltar, ir
adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para qualquer lugar, se constituindo, a
interatividade, numa ponte que oportuniza ultrapassar a condição de espectador passivo para a condição
de sujeito operativo (SILVA, 2001).

Diante de tudo o que foi dito até aqui, parece ser coerente fechar esse tópico retornando à citação de
Nova e Alves (2002, p. 50) que dá início a essa discussão: “pensar em novos modelos de educação implica
pensar também sobre os papeis dos principais sujeitos do processo de aprender e ensinar: alunos e
professores”. Então, mais uma vez, uma reflexão sobre a indagação que gerou esse debate: que papeis
têm esses sujeitos (alunos e professores) na sociedade da informação e do conhecimento

Ao refletir sobre a prática pedagógica do professor do magistério superior no contexto das novas
linguagens digitais, Baruffi (2000, p. 184) argumenta da seguinte forma:

O novo professor não deve valer-se da tecnologia apenas como modismo, mas
deve, sobretudo, adaptá-la a sua realidade, a sua disciplina, planejando e tirando o
melhor proveito de seu uso. A utilização planejada e consciente das tecnologias da
comunicação (televisão, teatro, vídeo, computador, internet, cinema.) proporciona
aos professores uma melhor adaptação e, conseqüentemente, uma maior
valorização profissional. É preciso deixar claro que o professor no novo milênio não
deve temer a tecnologia, nem ser seu refém; deve, sim, humanizá-la e adaptá-la a
seu modo de ser, a seu próprio caminhar. Humanizá-la é usá-la para a construção
do homem, é democratizá-la. Nada substituirá o professor e sua interação com o
aluno, uma vez que desperta interrogações; não há substituto para o professor que
abre espaços para o aluno expressar suas dúvidas, seus anseios, suas emoções.

Na mesma linha de pensamento, Libâneo (1998-1999), ao pensar em novos modelos de educação para o
novo milênio, afirma que as novas exigências educacionais exigem das universidades e cursos de
formação para o magistério um professor que seja capaz de articular/incorporar sua didática às novas
realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, dos meios de
comunicação. De acordo com o autor, o novo milênio começa colocando-nos face a face com grandes
desafios, dentre os quais o de recuperar a função política das instituições educacionais.

Apoiados na fala de Libâneo (1998-1999), podemos dizer que a universidade, neste novo milênio, se vê
desafiada a: recuperar a sua função social na formação da consciência dos indivíduos, recuperar a sua
função política, recuperar a sua função social como uma das instâncias de formação do sujeito humano,
capaz de lidar conscientemente com as novas linguagens digitais do ciberespaço/da cibercultura (Lévy,
1999). Especificamente sobre o curso de Pedagogia, fechamos com as palavras de Franco (2008, p. 149)
quando este afirma que “[...] o curso de Pedagogia constitui-se no único curso de graduação onde se
realiza a análise crítica e contextualizada da educação e do ensino enquanto práxis social”. Nesta
perspectiva, o referido curso, para ele, deve oferecer ao pedagogo uma “formação teórica, científica, ética
e técnica com vistas ao aprofundamento na teoria pedagógica, na pesquisa educacional e no exercício de
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atividades pedagógicas específicas” (FRANCO, 2008, p. 149).

Para concluir...

Este estudo buscou caracterizar as práticas pedagógicas do professor do curso de Pedagogia da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XVII, observando como, quando e por que as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são incorporadas ao desenvolvimento de suas aulas.
Algumas questões foram evidenciadas: a aula expositiva nem sempre é indicativo de ‘educação bancária’,
mas constitui-se numa rica estratégia para debater e levantar provocações, mediar ideias e instigar o
estudante a ser ativo; as aulas expositivas precisam ser ressignificadas, e as novas linguagens digitais se
constituem em importantes ferramentas que podem auxiliar a (re) qualificar os processos de
ensino-aprendizagem; os professores ainda apresentam resistências/dificuldades de domínio tecnológico, o
que evidencia a necessidade de formação tecnológica do professor.

Além disso, a pesquisa revela que a integração das TICs no acontecer das aulas nem sempre representa
inovação, ou seja, a concepção de ensino-aprendizagem muitas vezes ainda continua dentro de uma lógica
tradicional, o que evidencia ser importante o professor pensar-repensar suas práticas
(ação-reflexão-ação). O que se observou é que, às vezes, o data-show, por exemplo, é utilizado de forma
equivocada pelo professor, que o usa nas aulas simplesmente como ferramenta substituta ao quadro e ao
giz. Assim, percebemos que apenas o recurso tecnológico é que foi mudado: a concepção de ensino e
aprendizagem continua dentro de uma lógica tradicional.

É certo que estamos vivendo um contexto em que as palavras chaves são tecnologia, comunicação,
informação e formação. Portanto, acabou o tempo de ficar esperando o professor transmitir
conhecimentos. Nesta perspectiva, as novas linguagens digitais precisam ser compreendidas como
ferramentas auxiliares ao processo de ensino-aprendizagem, servindo como mediação nesse processo,
visto que a aula não pode mais ter por base somente a oralidade do professor (que fala) e o silêncio do
aluno (que escuta e reproduz). Assim, professor e aluno, hoje, precisam tornar sujeitos do processo em
que crescem juntos, ensinando e aprendendo mutuamente, numa relação horizontal, recíproca, de
partilha, socialização. Como diz Freire (2004), o educador não pode ser mais entendido como aquele que
educa apenas, mas como aquele que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser
educado, também educa.
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