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Resumo 
Em momentos de cultura da convergência e de Tecnologia de Comunicação Digital 
(TCD), o contexto educativo se apresenta de forma diferenciada, com novos desafios, 
múltiplos e singulares estudantes e novos letramentos, em que o processo ensino-
aprendizagem centrado apenas no professor, disposto com giz, quadro e estudantes 
alinhados em fileiras não garantem mais um ensino significativo. Diante disso, 
pretendemos com esta comunicação refletir se estão e como estão discutindo sobre as 
tecnologias de comunicação digital nos cursos de formação inicial de professores do 
ensino superior. Entendemos que, com a evidenciação da TCD em todos os contextos 
educacionais, não apenas o ambiente deve sofrer alterações, como a inclusão de 
computadores e demais mídias, mas também o professor deve ser capacitado em sua 
formação, de modo coerente com metodologias e pedagogias de como trabalhar com 
a TCD em seu futuro campo de trabalho. 
 
Introdução 
Na sociedade hodierna, nos faz oportuno novos enfoques, que estejam em 

consonância com o que vivemos. Pensando no campo educacional, vemos que alguns 

passos já estão sendo dados, pois é notória a introdução de equipamentos 

tecnológicos nas escolas, por meio de recentes políticas públicas de informatização. 

Entretanto, o que nos parece mais urgente, é a formação de professores para 

trabalhar com tais tecnologias, preparando-os para além do manuseio técnico da 

máquina, implicando em adotar outras abordagens pedagógicas e metodológicas. Ser 

educador em tempos de mudanças é um dos grandes desafios da atualidade, pois 

estamos vivendo em um mundo incerto e complexo, que requer um novo olhar para a 

maneira como estamos ensinando e aprendendo. De acordo com Maria Cândida 

Moraes (2006), o momento atual é marcado por uma crise antropológica jamais vista, 

juntamente com uma crise grave de natureza paradigmática, em que o 

desenvolvimento científico e tecnológico que convivemos nas últimas décadas não 

veio acompanhado de uma evolução social, ética, moral e espiritual da sociedade, por 

isso seguimos trabalhando com uma inteligência cega e fragmentada (MORIN, 2003), 

que separa e mutila. Os modelos de professores que conhecemos são, em sua maioria, 

tradicionais e enraizados, que custam modificar. A tendência ainda é o Decalque, a 

reprodução do conhecimento visto que, como docentes, fomos influenciados pelos 

professores que tivemos como estudantes durante a escolarização e pela formação 
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que recebemos na Academia durante a graduação. O fato é que hoje estamos diante 

de estudantes nativos digitais, e apenas a reprodução de práticas não faz sentido, não 

torna o ensino de fato significativo e prazeroso. Os nativos digitais realizam, 

constantemente, diversas imersões no mundo digital por meio dos recursos 

tecnológicos e aplicativos disponíveis na vida humana.  Eles já vêm estabelecendo uma 

nova relação com o saber, enquanto a maioria dos professores, imigrantes digitais, 

continuam utilizando as velhas e retrógradas apostilas amareladas no processo de 

ensino-aprendizagem. A tarefa de educar na sociedade do conhecimento significa, 

conforme Assmann (2012, p.71) “desencadear processos de auto-organização nos 

neurônios e nas linguagens das pessoas”, e isto implica em promover novas 

habilidades, como a de resolver problemas de maneira autônoma e trabalhar 

colaborativamente em rede com a presença da Tecnologia de Comunicação Digital 

(TCD). Ainda de acordo com o autor (2012, p.71) “enquanto adquirem novas 

informações conhecem novas linguagens, os aprendentes devem poder também, 

como respeito à versatilidade de seu sistema neuronal, deixar soltos os laços de seus 

significantes. Quem ensina apenas há de mostrar pistas”.  É evidente que, para que os 

professores consigam suscitar essas novas habilidades e promover essa transformação 

no processo educativo, de modo que ativem ao máximo a capacidade cognitiva dos 

estudantes-aprendentes, se faz necessário alterações nas políticas públicas de 

formação de professores, tanto inicial como continuada, pois entendemos que é 

necessário, primeiramente, educar o (futuro) professor, caso contrário, a escola 

continuará promovendo  a pedagogia das certezas em detrimento da “pedagogia da 

pergunta, do melhoramento das perguntas e do ‘acessamento’ de informações” 

(ASSMANN, 2012, p.33). A formação de docentes deve, portanto, preparar e auxiliar os 

futuros professores a desenvolver uma experimentação que vise à troca de saberes, a 

aprendizagem colaborativa, o acesso e a presença constante das tecnologias de 

comunicação digital nas práticas pedagógicas. 

Objetivo.  
Estamos vivendo um novo momento, da cultura da convergência, na qual a tecnologia 

tem transformado muitos setores da vida humana, inclusive a maneira de ensinar e 

aprender. Diante desta realidade, esta investigação tem por objetivo refletir sobre o 

papel da formação de docentes na sociedade do conhecimento, com a forte presença 

das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD). Abordaremos sobre a importância de 

incluir nos currículos dos cursos de formação inicial de professores discussões 

relacionadas às tecnologias, garantindo uma formação de professores que esteja 

coerente com o momento que estamos vivenciando. 

 

Método 
A investigação se deu de maneira qualitativa, na qual realizamos uma busca pelos 

currículos dos cursos de formação de professores da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná com a finalidade de levantar dados sobre a presença de disciplinas e 

discussões relacionadas as Tecnologias de Comunicação Digital. Pesquisamos nas 

matrizes curriculares dos cursos disponíveis no endereço eletrônico: 

http://www.unioeste.br/ 
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Resultados 
Consultando as matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Campus Cascavel, verificou-se que 

discussões que envolviam o fazer pedagógico e a TCD são inexistentes, ou seja, 

nenhum curso de licenciatura da Universidade trazia, em sua matriz curricular, 

disciplinas que tratavam a respeito da tecnologia no processo educativo, 

demonstrando, portanto o descompasso entre o processo de formação inicial e as 

mudanças da sociedade contemporânea. Discussões como: a) trabalhar com a 

Tecnologia de Comunicação Digital; b) promover o trabalho colaborativo; c) fazer com 

que o estudante construa seu próprio conhecimento, dentre outras habilidades 

esperadas neste momento da sociedade, não estão presentes na matriz curricular e, 

quando são trabalhadas, é por esforço particular do professor que percebe a 

importância de incorporá-las em suas experimentações e nas experimentações dos 

futuros professores. Diante disso, consideramos que os currículos de formação de 

professores dos cursos de licenciaturas na Universidade do Oeste do Paraná, não estão 

em consonância com a sociedade do conhecimento. 

 

Conclusões 
Com esta investigação observamos, enquanto professores, que tivemos e continuamos 

reproduzindo uma formação voltada para o século passado, para o conhecimento 

arbóreo, que fragmenta, desconsiderando a presença de tecnologias de comunicação 

digital. Com isso, vemos a necessidade de um repensar nas formações iniciais dos 

professores, pois vemos que da forma como elas têm se apresentado, não têm 

contribuído para formar e reformar professores numa perspectiva de estimulador de 

novos conhecimentos. Demandamos, portanto, estabelecer novos enfoques que 

garantam uma nova relação de saber que se estabelece na sociedade hodierna. Frente 

a isso se faz oportuno novos enfoques ontológicos, epistemológicos e metodológicos 

mais amplos e profundos, o que significa que necessitamos de uma inteligência da 

complexidade que esteja em consonância com o desenvolvimento da sociedade, com a 

finalidade de conseguir uma mudança significativa, relevante, oportuna e necessária, 

em consonância com o momento que estamos vivendo (Moraes, 2006). 
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