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Resumo: As tecnologias digitais mudaram a forma de nos relacionarmos, acessarmos e 

construirmos conhecimento. Os dispositivos móveis conectados à Internet criaram um espaço 

virtual adicional para se fazer educação. Negar o uso de smartphones, tablets ou qualquer 

outro dispositivo como elemento apoiador dos processos de ensinar e de aprender é 

desconsiderar possibilidades de trabalhar com recursos diversos que permitiriam aos 

estudantes obter alternativas, até mesmo mais personalizadas, de construir sua aprendizagem. 

Pode parecer impactante e prescritiva esta informação, mas nosso objetivo é justamente o 

oposto: chamar atenção para premência da inclusão das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) como recursos padrões da contemporaneidade. Contudo, se desejamos 

uma nova postura por parte dos educadores, onde as tecnologias digitais façam parte da sua 

prática docente, é necessário que estas façam parte da sua formação. Para que tenhamos uma 

nova atitude dos docentes frente ao uso destas tecnologias é indispensável que os mesmos 

tenham esta vivência desde a sua formação inicial. Buscando identificar as eventuais 

restrições/dificuldades dos docentes para o uso de TDIC realizou-se um estudo de caso com 

professores de anos iniciais da rede municipal e privada do município de Porto Alegre onde se 

buscou compreender como se deu (ou não) a sua formação para o uso de TDICs. Além disso, 

buscando identificar como estão sendo formados os futuros pedagogos, analisamos os 

currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia ofertados no Rio Grande do Sul (RS) a 

fim de identificar a inserção (ou não) do uso de dispositivos digitais, bem como a discussão 

acerca dessas tecnologias. Como aporte teórico utilizamos Prensky, Lévy e Mercado. Como 

principais resultados destacamos a presença de disciplinas que contemplam as tecnologias 

digitais no curso de Licenciatura em Pedagogia, todavia de forma incipiente. Apontamos 

como alternativa uma formação que contemple os diversos cenários de atuação do uso de 

dispositivos moveis e o espaço ubíquo ofertado pela Internet e seus serviços como alternativa 

tanto para formação, como para o trabalho docente a fim de superar eventuais restrições de 

infraestrutura. Observa-se, também, um “abismo” existente entre as escolas da rede pública e 

privada, uma vez que na rede privada de ensino encontra-se uma estrutura de laboratórios e 

profissionais que auxiliam os docentes para o uso de TDIC, enquanto na rede pública a 

estrutura física e de pessoal para o uso de TDIC é, muitas vezes precária ou até mesmo 

inexistente. 
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Introdução 

 

Com a crescente ascensão dos dispositivos digitais associados à Internet estabeleceu-

se uma nova forma de nos comunicarmos, de criarmos, construirmos e compartilharmos o 

conhecimento. A geração atual de estudantes da educação básica, definidos por Prensky como 

os nativos digitais
4
, cresceram nesse ambiente virtual e essa formação não pode ser 

desconsiderada ou descartada quando falamos em educação. 

Não podemos presumir que os estudantes de hoje se relacionam com o conhecimento 

da mesma forma que os estudantes de décadas atrás se relacionavam, ou seja, não podemos 

pensar que os estudantes de hoje aprendem da mesma forma como os professores, enquanto 

alunos da educação básica, aprendiam. Logo, não podemos continuar fazendo educação da 

mesma forma. Contudo, passados aproximadamente quatro décadas desde o início dos 

estudos e pesquisas acerca das tecnologias na educação no Brasil, ainda nos deparamos com 

escolas (e até mesmo Universidades) que proíbem o uso dos dispositivos móveis em sala de 

aula, com aulas expositivas e tantos outros fatores que caminham no sentido contrário à 

evolução digital. 

Como a Educação não é uma ciência exata não conseguimos elaborar uma simples 

equação para identificar os fatores que impedem ou dificultam o avanço do uso das 

tecnologias na educação básica, mas nesta pesquisa buscamos analisar um dos causadores 

desse fenômeno, a formação dos professores. Se desejamos uma nova postura por parte dos 

educadores, onde as tecnologias digitais façam parte da sua prática docente, é necessário que 

elas façam parte da sua formação. Para que tenhamos uma nova atitude dos docentes frente ao 

uso destas tecnologias, é indispensável que esses docentes tenham esta vivência desde a sua 

formação inicial.  

Buscando identificar as eventuais restrições/dificuldades dos docentes para o uso de 

TDIC realizou-se um estudo de caso com professores de anos iniciais da rede municipal e 

privada do município de Porto Alegre onde se buscou compreender como se deu (ou não) a 

sua formação para o uso de TDICs. Além disso, buscando identificar como estão sendo 

formados os futuros pedagogos, analisamos os currículos dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia ofertados no Rio Grande do Sul (RS) a fim de identificar a inserção (ou não) do 

uso de dispositivos digitais, bem como a discussão acerca dessas tecnologias. 

                                                             
4 Nativos digitais, termo cunhado por Prensky (2001), é uma expressão utilizada para caracterizar os estudantes 
de hoje, que são jovens que nasceram na era digital e, portanto, são “falantes nativos” da linguagem digital dos 

computadores, games e internet. Já aqueles que nasceram anteriormente à era digital e adotaram todos ou muitos 

dos seus elementos são chamados imigrantes digitais. Nessa pesquisa, refere-se aos professores em formação 

como nativos digitais, enquanto os professores que já atuam em sala de aula são, de um modo geral, imigrantes 

digitais. 



 

Marco Teórico 

 

Em pleno século XXI torna-se indispensável considerar as tecnologias digitais e seu 

impacto cultural
5
 ao discutir o contexto educacional, observando sua relevância no espaço 

escolar. Como um dos elementos mais importantes dentro do contexto escolar é o professor, a 

formação de professores precisa se adequar apropriadamente a essa nova realidade. 

O ciberespaço
6
 implica mudanças maiores do que apenas aquelas relacionadas à 

infraestrutura da comunicação digital, mas também todas as possibilidades de informação que 

ela possui, bem como todos os seres humanos que habitam e abastecem este universo. 

(LÉVY, 1999). Todas essas mudanças trazem implicações também à aprendizagem, criando 

um novo perfil de aluno, que está mais preocupado com o processo do que com o produto 

final. (MERCADO, 1999). Como as tecnologias promovem uma nova forma de aprender, é 

essencial que a partir delas também se elaborem novas formas de ensinar. Conforme Cerutti e 

Giraffa (2015, p. 15), “as tecnologias digitais modificaram o mundo alterando os espaços de 

convívio e de aprendizagem, mostrando as mudanças ocorridas em várias áreas da sociedade, 

mas, principalmente, no modo de ensinar e de aprender”. 

As modificações originadas pelas tecnologias digitais acarretam num problema acerca 

do “como” educar esses alunos informatizados, pois a vida tem se tornado mais difícil e é 

dever da escola formar indivíduos que sejam capazes de atuar neste mundo, considerando que 

suas exigências não são as mesmas das décadas passadas. (SANTALÓ, 1996). 

 

[...] como o mundo atual é rapidamente mutável, também a escola deve estar em 

contínuo estado de alerta para adaptar seu ensino, seja em conteúdos como em 

metodologias [...]. Em caso contrário, se a escola descuida-se e se mantém estática 

ou com movimento vagaroso em comparação com a velocidade externa, origina-se 

um afastamento ou divórcio entre a escola e a realidade ambiental, que faz com que 
os alunos se sintam pouco atraídos pelas atividades de aula. (SANTALÓ, 1996, p. 

11). 

 

Esse contexto, de rápidas e significativas mudanças originadas pelas tecnologias 

digitais, implica necessidade de reflexão acerca dos conteúdos a serem ensinados. Para que 

seja possível a transformação da escola, bem como do ensino, em tempos de cibercultura é 

preciso que essas reflexões estejam presentes na formação dos professores e, mais do que 

                                                             
5 O avanço tecnológico proporcionado pelas tecnologias digitais tem um impacto cultural significativo, o qual é 
definido como cibercultura que, segundo Lévy (1999, p. 17), é o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço”. 
6 Segundo Lévy (1999, p. 17), ciberespaço pode ser definido como “o novo meio de comunicação que surge da 

intercomunicação mundial dos computadores”. 



 

isso, é preciso que os futuros docentes possam vivenciar práticas voltadas às tecnologias 

digitais enquanto alunos. De acordo com Cerutti e Giraffa (2015, p.16): 

 

[...] é necessário ao docente universitário utilizar as ferramentas disponibilizadas 
pelas TD no processo de aprendizagem por parte de seus alunos de cursos de 

licenciatura, a fim de permitir uma vivência que lhes possibilite quando estiverem 

em situações de docência futura, estarem aptos a fazerem uso delas por terem 

vivenciado e aprendido nos seus espaços de formação. 

 

Mesmo que, de um modo geral, os universitários de hoje sejam nativos digitais, é 

preciso que se oportunizem espaços para a discussão e reflexão do uso de tecnologias digitais 

nos cursos de licenciatura, bem como utilizar essas ferramentas para o ensino desses futuros 

professores, pois a tendência é ensinar da forma como se aprendeu. Então, para que os novos 

docentes possam ensinar utilizando espaços/recursos digitais abertos, torna-se necessário 

aprender por meio deles. 

 

É muito difícil, através dos meios convencionais, preparar professores para usar 

adequadamente as novas tecnologias. É preciso formá-los do mesmo modo que se 

espera que eles atuem no local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu 

impacto na sociedade são aspectos pouco trabalhados nos cursos de formação de 

professores, e as oportunidades de se atualizarem nem sempre são as mais 

adequadas à sua realidade e às suas necessidades. (MERCADO, 1999, p. 86). 

 

Essa necessidade de formar os professores no mesmo modo que se espera que eles 

atuem aponta para a necessidade da inclusão desta temática nos cursos de formação de 

professores e, de um modo geral, para a inserção de práticas que favoreçam ao uso de 

espaços/recursos digitais abertos, viabilizando a sua utilização, também, como ferramenta 

para a formação continuada. 

 

Metodologia 

 

A presente investigação se caracterizou como pesquisa qualitativa
7
 apoiada em um 

estudo de caso
8
 realizado com professores de anos iniciais da rede municipal e privada do 

município de Porto Alegre/RS e professores formadores do curso de Licenciatura em 

Pedagogia, bem como na análise dos currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia 

ofertados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) do RS. 

No que tange aos instrumentos de coleta de dados, foi utilizado um questionário online 

elaborado no Google Forms, composto de questões com respostas fechadas e abertas 

                                                             
7 Conforme Lüdke; André (1986). 
8 Conforme Yin (2001). 



 

encaminhado por e-mail aos professores de anos iniciais das escolas municipais e privadas do 

município de Porto Alegre com formação em Licenciatura em Pedagogia, o qual serviu de 

entrada para seleção de professores a serem entrevistados, por meio de um roteiro estruturado. 

Buscando zelar pelo anonimato dos sujeitos, esses foram identificados como P1, P2 e assim 

sucessivamente. O professor formador foi identificado como F. 

Para fazer a análise do conteúdo das entrevistas, optou-se pela utilização da Análise 

Textual Discursiva (ATD), a qual tem por finalidade a construção de novas compreensões a 

partir dos discursos dos participantes da pesquisa, conforme as etapas definidas por Moraes e 

Galiazzi (2011).  

 

Resultados 

 

Ao apresentar e discutir os principais resultados dessa investigação torna-se relevante 

destacar que a nossa amostra não era totalmente neutra ou imparcial, tendo em vista que o 

instrumento da coleta de dados inicial se deu pelo Google Forms e os professores receberam 

esse instrumento por e-mail. É importante ainda ressaltar que os professores que foram 

selecionados para participar da segunda etapa da pesquisa, a entrevista, foram aqueles que 

possuíam algum conhecimento relacionado aos Recursos Educacionais Abertos, pois o foco 

da investigação era justamente identificar as estratégias utilizadas pelos professores que 

utilizam esses recursos para a sua formação continuada, bem como na sua prática docente. 

Outro ponto bastante importante é o tempo de formação dos participantes da pesquisa, 

a maioria das participantes concluiu sua formação inicial há mais de 20 anos, sendo assim 

relataram na sua fala que não receberam formação voltada ao uso de tecnologias digitais na 

sua formação inicial. Ao analisarmos a estrutura curricular vigente dos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia ofertados pelas IES no RS constatamos que essa realidade já mudou. Todas as 

IES investigadas apresentam pelo menos um componente curricular voltado para as 

tecnologias digitais, sendo que uma IES possui dois componentes curriculares voltados a essa 

temática. A carga horária média destinada ao estudo de tecnologias digitais é de 

aproximadamente 2,176%. 

Todavia, mais do que um componente voltado às tecnologias digitais, defendemos 

uma proposta de formação voltada para a inserção destes recursos, bem como sua 

problematização, que perpasse todos os componentes curriculares. Não basta incluir um 

componente para discutir tecnologias digitais, é preciso implementar no projeto político 

pedagógico do curso essa proposta. 



 

A partir das entrevistas das participantes da pesquisa foram criadas duas categorias 

emergentes, sendo elas: 1. O uso das tecnologias digitais para formação continuada; 2. O uso 

das tecnologias digitais como recurso pedagógico. 

 

1. O uso das tecnologias digitais para formação continuada 

 

O entendimento dos professores acerca do uso de tecnologias digitais para a formação 

continuada está associado aos cursos na modalidade à distância (EaD), como destacado pelo 

sujeito P2, e leitura de textos disponibilizados em sites, como ressaltado pelo sujeito P1 ao 

afirmar que “eu pesquiso muito texto, por exemplo: pesquisas que foram feitas, relatos de 

experiências... eu leio muito aquilo”, e pelo sujeito P5 ao relatar que procura materiais para a 

sua formação em bancos de teses e dissertações. Essa é ainda uma compreensão um pouco 

superficial das potencialidades permitidas pela cibercultura. De acordo com Lévy (1999, p. 

172): 

A grande questão da cibercultura, tanto no plano de redução dos custos como no do 

acesso de todos à educação, não é tanto a passagem do “presencial” à “distância”, 

nem do escrito e do oral tradicionais à “multimídia”. É a transição de uma educação 

e uma formação estritamente institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma 

situação de troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de 

reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das competências. 

 

No entanto, o uso de recursos/espaços digitais abertos é mais utilizado pelos docentes 

como um recurso para o ensino e não visto como uma fonte para a sua formação continuada. 

O sujeito P2 destacou na sua fala, ao ser questionado acerca do uso das tecnologias digitais 

para a sua formação continuada, que “direto assim eu faço aulas na internet, buscando 

recursos, até foi agora, eu tô trabalhando com os meus alunos com o material dourado, achei 

uma apostila de material dourado”. Ideia, essa, corroborada pelo sujeito P1: 

 

P1: Já utilizei (a Khan Academy9) para fazer uma atividade com as crianças, aí a 

gente diz “eu quero sobre isso”, aí o pessoal da tecnologia procura, “ah, tem isso”, 

eles selecionam, nos mostram o que é e a gente aplica nos alunos, às vezes uma 

atividade, duas atividades, não é uma coisa constante.  

P3: (Khan Academy) pra pesquisa minha, de buscar materiais diferenciados, até de 

apresentar alguns videozinhos que os professores ensinavam, a gente não tem mais 

feito isso, mas o quinto ano, quando eu trabalhava no quinto ano, a gente fazia 

muito. 

 

                                                             
9 A Khan Academy é uma plataforma online considerada um dos maiores REA (Recursos Educacionais Abertos) 

para o ensino de Matemática do mundo. Ela apresenta vídeo-aulas de todos os conteúdos matemáticos traduzido 

em inúmeros idiomas, são vídeos curtos e com linguagem simples. A Khan Academy também disponibiliza 

atividades para avaliar a compreensão de determinados conteúdos e pode ser acessada por qualquer pessoa, em 

qualquer horário e de qualquer lugar. 



 

Como esses docentes, enquanto estudantes, não vivenciaram práticas com esses 

recursos, sua utilização para tais fins torna-se bastante difícil. Por isso a necessidade de incluir 

esses recursos, bem como suas discussões nos cursos de formação de professores, o que foi 

destacado pela professora formadora: 

 

F: Então eles não entendem o que isso quer dizer, a gente costuma buscar na 

internet, bom, vamos atrás então pra entender que conteúdo é esse que se exige pro 

quarto ano ou pro quinto ano que a gente não tá conseguindo entender. Então a gente 

põe na internet e consulta, geralmente a gente vai pro Khan Academy pra ver alguns 

exemplos e modelos de aula, nos abastece de informações pra poder desenvolver 

então um plano de aula. 

 

O relato da professora formadora aponta para um caminho possível para a formação 

do professor que ensina Matemática em tempos de cibercultura, porém é importante ressaltar 

que essa é uma das poucas iniciativas de ensino articulado com o uso de REA
10

 e se justifica 

essa metodologia utilizada em virtude da fluência digital
11

 desse sujeito da pesquisa. 

Defende-se essa estrutura da formação docente, tendo como base a utilização de 

espaços/recursos digitais abertos de modo fornecer ao professor fontes de busca para novos 

conhecimentos, tendo em vista a velocidade de surgimento e renovação dos saberes, 

destacada por Lévy (1999, p. 157), ao afirmar que “a maioria das competências adquiridas por 

uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira”. 

No relato dos professores se evidencia a diferença entre relação dos alunos e dos 

professores com as tecnologias digitais, reforçando o que Prensky (2001) definiu como os 

nativos e imigrantes digitais. 

 

P3: A escola aqui também tá muito preocupada com a nossa formação, as pessoas 

mais velhas, como eu, a gente tem muita dificuldade com tecnologia, muita, porque 

a coisa é muito rápida, né, tem esses aplicativos que tu tenta entrar pra entender e tu 

não entende nada né, e as crianças entendem tudo, tu faz isso e eles já sabem tudo 

que tu tá falando, como é que chega lá, eles não tem medo, a gente tem (...). 

 

Nesse contexto, quando o professor permite, instaura-se a pedagogia da parceria 

(PRENSKY, 2010), em que os alunos auxiliam na tecnologia, enquanto os professores 

ensinam os conteúdos, porque é isso o que os alunos esperam, eles não querem que o 

                                                             
10 REA se refere aos materiais de ensino, aprendizagem e investigação, em suportes digitais ou em outros, 

situados no domínio público ou que tenham sido divulgados com licença aberta, permitindo, assim, o uso, a 

adaptação e a redistribuição gratuita por terceiros, mediante nenhuma ou pouca restrição (UNESCO, 2012). 

Desse modo, os REA podem incluir cursos completos ou partes de cursos, livros didáticos, artigos e periódicos, 

vídeos e qualquer material, técnica ou ferramenta que possa levar ao acesso ou à produção do conhecimento. 
(ROSSINI; GONZALES, 2012). Nesta pesquisa vamos manter a sigla amplamente utilizada na comunidade de 

Informática na Educação, mas ampliamos sua conotação pedagógica como um espaço/recurso para práticas 

pedagógicas. 
11 A professora formadora possui especialização em Educação à Distância e atua há dez anos no setor de 

Educação à Distância da IES. 



 

professor os ensine a manusear as tecnologias digitais, pois isso já é do domínio e do 

conhecimento deles. Os alunos querem do professor o conhecimento matemático. Essa 

relação fica explícita no relato do sujeito P1, quando esse fala que seus alunos sabem muito 

mais de tecnologia do que ele e afirma que em informática os alunos são seus professores. 

Ainda relata: “Eu digo “gente, como é que faz isso aqui?”, “aqui prof.”, “obrigada, vocês são 

ótimos”, a gente tem que trocar os nossos conhecimentos né?”. 

 

2. O uso das tecnologias digitais como recurso pedagógico 

 

O uso das tecnologias digitais é bastante distinto dentro da rede pública e da rede 

privada, não apenas pela estrutura física, que por si é uma diferença bem significativa, mas 

também (e podemos dizer especialmente) no aporte pessoal, como fica explícito pelas falas 

das professoras que atuam na rede privada de ensino. 

 

P5: Nós temos na realidade uma vez na semana eles tem aula de informática, que 

eles têm os ipads ou os chormebooks também, no caso o que a gente decidir, mas eu 

já fiz esse ano propostas de atividades que foram a partir do, utilizando né, o...  

P3: Nós temos um setor de tecnologia educacional, que atende tanto ao professor 

quanto ao aluno, tempo inteiro, eles estão buscando a gente, nós estamos buscando 

eles, eles entrando em sala de aula e eles trazem, eles vêm trabalhar com as crianças 

também, mas não deixam de instrumentalizar a gente, tá. 

P1: A gente tem computadores móveis né, tem ipads, agora tem os chromebooks né, 

e aí tu pode marcar as aulas que tu precisa, né, tu teria, tu pode ter uma aula semanal 
ou mais, (...) aí eu agendo o que eu quero fazer, mando um plano de trabalho com 

atividades que eu quero trabalhar, eles me dão dica do que tem ou eu mesma monto, 

aí eles usam que recurso eu posso usar, que aplicativos, aí a gente trabalha e eles vão 

pra sala de aula, naquele período vai um monitor da informática… 

 

A falta de estrutura da rede pública faz com que a utilização de tecnologias para fins 

educativos não seja tão frequente, gerando problemas de indisciplina por parte dos estudantes 

quando vivenciam essas experiências. A fala das duas participantes da pesquisa que atuam na 

rede pública evidenciaram esse fato. 

 

P4: (...) esse ano é o primeiro ano em que os alunos estão tendo acesso ilimitado né 
(à Internet), e aí isso tá nos dando um pouco de problema, ele é muito bom por um 

lado, mas a gente tem que usar agora alguns recursos porque o pessoal tá 

reclamando de muito uso né, eles não se desconectam nem um pouco. Então assim, 

agora é juntar... 

P2: Tem laboratório de informática, eu trabalhei com eles já lá, (...) eu acho que os 

meus alunos são um pouco ainda imaturos pra trabalhar no laboratório, então não há 

foco assim, eles querem chegar lá e eles querem agir como lan house né, então agora 

eu já fiz algumas aulas então eles entendem que é pra chegar lá, nós vamos botar o 

programa do Luz do Saber que é um programa que eu trabalho, que trabalha com as 

questões da linguagem numa perspectiva mais construtivista assim, é bem legal, mas 

enfim, eles já estão agora nessa coisa de chegar lá e fazer isso.  

 



 

O relato das participantes da pesquisa que atuam na rede pública expressa o real 

significado de inclusão digital conforme a definição de Teixeira e Marcon (2009, p. 42). 

 

Inclusão digital não significa o simples acesso ao computador ou à internet, 
tampouco a reprodução de cursos de cunho profissionalizante, mas, sim, na proposta 

de atividades que considerem os recursos das novas tecnologias como fomentadores 

de autonomia e protagonismo. Dessa forma, a inclusão digital aponta para uma 

dimensão que privilegia a forma de acesso, não somente o acesso em si, e que tem 

como base e finalidade a construção e a vivência de uma cultura de rede como 

elementos fundamentais para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea.  

 

Definição esta que é corroborada pela participante P6 ao afirmar que a tecnologia “nos 

serve de recurso, não é uma aula de tecnologia” e, mais do que isso, são aulas preparadas em 

equipe (professor mais os funcionários do laboratório de informática), que buscam aplicativos 

e atividades que venham ao encontro do que está sendo trabalhado em sala de aula. 

Entendemos que essa parceria dos técnicos da informática com os docentes é o grande 

diferencial entre a rede pública e privada, tendo em vista que o professor da turma não tem 

tempo e, na maior parte dos casos, conhecimento técnico para elaborar atividades pedagógicas 

que contemplem o uso de tecnologias digitais, fazendo com que as aulas realizadas no 

laboratório sejam, como afirmou a participante P2, uma experiência de lan house. 

 

Considerações 

 

A formação para o uso de tecnologias digitais vem ganhando espaço dentro dos cursos 

de Licenciatura em Pedagogia, tendo em vista que atualmente os cursos vigentes pelas IES 

investigadas no RS apresentam pelo menos um componente curricular dentro desta temática. 

Todavia, reforçamos o fato que apenas um componente isolado de toda a proposta do curso 

não basta para criarmos professores que sejam fluentes digitais. É preciso que as tecnologias 

digitais atuem como um pano de fundo de todos os componentes, práticas e discussões 

realizadas ao longo da formação inicial dos futuros professores. 

Os professores com formação superior há trinta anos, que não foram formados dentro 

dessa discussão do uso das tecnologias digitais para fins educacionais, apresentam grandes 

dificuldades para o uso desses recursos em sala de aula, dificuldade que é sanada na rede 

privada em virtude do aporte técnico que possuem, que serve tanto para planejar atividades 

para serem desenvolvidas com os estudantes, quanto mesmo para auxiliar o próprio docente 

frente às suas necessidades. 

O uso de espaços/recursos digitais para a formação continuada, de modo geral os 

REA, não são utilizados pelos docentes entrevistados. Os professores associam a formação 



 

continuada com o uso de tecnologias digitais como cursos à distância ou repositório de livros, 

textos e atividades. A busca de REA para sanar dúvidas referente aos conteúdos ensinados, 

numa perspectiva de um ensino mais personalizado, não foi apontado como uma possibilidade 

de formação continuada pelos participantes da pesquisa. 

Embora as escolas públicas que foram contempladas nessa investigação possuam 

estrutura física que contemple o uso de tecnologias digitais, existe um abismo entre a prática 

com relação às escolas da rede privada. Na fala das participantes da pesquisa que atuam na 

rede privada não houve nenhum relato de indisciplina dos alunos quanto ao uso das 

tecnologias digitais, o que foi bastante citado pelas participantes da rede pública. 

Além disso, destacamos a característica que consideramos determinante para esse fato: 

a estrutura pessoal das escolas privadas no que se refere ao uso de tecnologias digitais em sala 

de aula, com dispositivos de ponta (ipads, chromebook) que são levados para a sala de aula 

juntamente com o aporte de técnicos e monitores de informática que auxiliam os alunos e 

professores. 

Essa investigação não se encerra aqui, buscamos aprofundar a pesquisa acerca de 

como estão sendo formados os futuros professores para o uso de tecnologias, bem como 

buscar analisar as outras variáveis que impedem ou dificultam o avanço do uso das 

tecnologias na educação básica. 
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