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RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada no Programa de Pós-graduação em Educação da UNIVALI, dentro do 

grupo de pesquisa “Informática na Educação”. Teve por objetivo analisar a percepção dos docentes 

do ensino superior catarinense acerca do desejável e do provável que as competências e habilidades 

para professores descritas no documento da UNESCO, “Padrões de competência em TIC para 

professores”, ocorram até 2024. A partir do estudo de trabalhos similares que visam fornecer 

recortes de futuros possíveis percebeu-se que as projeções de cenários futuros eram formuladas a 

partir de alguns preceitos básicos, como o posicionamento de pessoas de uma determinada área e 

informações do contexto que consideram, dentre outras coisas, as questões políticas e econômicas. 

Como exemplo, os trabalhos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Para a execução desta pesquisa escolhemos prospectar o futuro a partir dos entendimentos 

da UNESCO e do olhar de uma amostra dos atores do ensino superior em Santa Catarina. Com a 

revisão de mais de trinta e cinco anos de publicações e documentos, entendemos a importância que 

os ideais propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), na maior parte das vezes 

representada por sua agência para assuntos de educação, a UNESCO, tem para a formulação de 

políticas públicas nacionais advindas do Ministério da Educação (MEC). Assim, elegemos o 

documento “Padrões de competência em TIC para professores” (2009) como um exemplar dos 

ideais da UNESCO para identificar quais as competências e habilidades que são entendidas como 

necessárias para formar pedagogicamente o professor para atuar neste novo contexto social. Do 

documento "Padrões de competências em TIC para professores" da UNESCO foi extraída uma 

matriz de competências e habilidades que define 6 aspectos em 3 abordagens, e com ela elaboramos 

um questionário que foi disponibilizado na forma on-line. Através de distribuição aleatória, 

chegamos a uma amostra de 68 indivíduos que indicaram sua percepção do quanto era desejável e 

provável que o estipulado nessa matriz se realizasse até o ano de 2024. A análise dos dados indicou 

que os docentes percebem as mudanças na educação até 2024, em termos de competências em TIC 

indicadas pela UNESCO, muito mais como desejáveis do que como prováveis. A partir deste 

resultado tercemos algumas reflexões por meio das quais inferimos que o futuro da educação, 

sobretudo da formação de professores, passa pela formação de competências e habilidades que estão 

diretamente relacionadas com as tecnologias da informação e comunicação. Cabe também ressaltar 

que acreditamos ter aberto com este trabalho de pesquisa uma nova frente para discussões e 

reflexões acerca do futuro dos processos educacionais. O primeiro ponto a ser investigado é, ou são, 

os motivos que hoje levam docentes a não considerar como prováveis algumas mudanças 

fundamentais que eles mesmos consideram como desejáveis. 

Palavras-chave: Competências e habilidades; formação de professores; sociedade da informação; 

TIC; UNESCO. 



 

ABSTRACT 
 

This research, which was conducted as part of the postgraduate Education program of Univali, 

within the research group "Computing in Education", analyzes the perceptions of higher education 

teachers in the state of Santa Catarina concerning the desirability and likelihood of the 

competencies and skills for teachers described in the document "ICT competency standards for 

teachers" (2009), UNESCO, being fulfilled by 2024. Based on the study of similar works that 

provide projections of future scenarios, it was found that these scenarios were formulated from 

some basic principles, such as the opinion of people in a given area, and the context information 

they consider, among other things, political and economic issues. On such example is the works of 

the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). In this research, we chose 

to forecast the future based on the understanding of the UNESCO and the perspective of a sample 

of actors working in higher education in Santa Catarina. Having reviewed publications and 

documents spanning more than thirty-five years, we understand the importance of the ideals 

proposed by the United Nations (UN), in the majority of cases represented by its agency educational 

affairs – UNESCO – for the formulation of national policies from the Ministry of Education 

(MEC). We therefore chose the "ICT competency standards for teachers" (2009) as an example of 

the ideals of UNESCO, to identify what competencies and skills that are seen as necessary for the 

pedagogical training of the teachers to practice in this new social context. From the chosen 

document, a series of skills and abilities was extracted that define 6 aspects in 3 approaches, which 

formed the basis of an online questionnaire. Through random distribution, a sample was obtained of 

68 individuals who indicated their perception of how desirable and likely it was that what is 

stipulated in this series will come to fruition by the year 2024. Data analysis indicated that the 

teachers believe the changes in education up until 2024, in terms of ICT skills indicated by 

UNESCO, are much more desirable than likely. Based on this result, some reflections are given, 

inferring that the future of education, especially teacher training, involves the formation of skills 

and abilities that are directly related to information technology and communication. It is also worth 

mentioning that it is believed that this research opens a new front for discussions and reflections on 

the future of educational processes. The first point to be investigated is the reasons why the teachers 

considered some fundamental changes unlikely despite their view that such changes would be 

desirable. 

 

Keywords: Competencies and skills; teacher education; information society; ICT; UNESCO.



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BIRF  Banco Internacional de Reconstrução e Fomento  

BM  Banco Mundial 

CATÓLICA Centro Universitário – Católica de Santa Catarina 

CEPAL  Comissão Econômica para América Latina 

CLT Consolidação das leis trabalhistas  

CNE  Conselho Nacional da Educação 

DCN  Diretrizes Curriculares Nacionais 

FAPESC  Fundação de Amparo à pesquisa e inovação do Estado de Santa Catarina 

FMI  Fundo monetário Internacional 

FURB  Universidade Regional de Blumenau 

IES  Instituições de Ensino Superior 

MATEE  Association for Teacher Education in Europe 

MEC  Ministério da Educação 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OIT  Organização Internacional do Trabalho  

OMC  Organização Mundial para o Comércio 

OMS  Organização Mundial da Saúde  

ONU  Organização das Nações Unidas 

OREALC  Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe  

PIB  Produto Interno Bruto 

PNE  Plano Nacional de Educação 

PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PPE  Projeto Principal de Educação 

PRELAC  Projeto Regional de Educação para América Latina e Caribe  

PRIE  Projeto Regional de Indicadores Educacionais da Cúpula das Américas  

ProInfo  Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

PROMEDLAC  Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe  

ProUCA  Programa Um Computador por Aluno  

REDALF  Programas de Alfabetização e Educação de Adultos  



 

SIRI  Sistema Regional de Informação  

TIC  Tecnologias de Informação e Comunicação  

UDESC  Universidade do Estado de Santa Catarina 

UnC  Universidade do Contestado 

UNESC  Universidade do Extremo Sul Catarinense 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNIARP  Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

UNIBAVE Centro Universitário Barriga Verde 

UNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UNIDAVI  Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

UNIFEBE Centro Universitário de Brusque 

UNIPLAC  Universidade do Planalto Catarinense 

UNISUL  Universidade do Sul de Santa Catarina 

UNIVALI  Universidade do vale do Itajaí  

UNIVILLE  Universidade da Região de Joinville 

UNOCHAPECÓ  Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

UNOESC  Universidade do Oeste de Santa Catarina 

USJ  Centro Universitário Municipal de São José 

WEI  World Education Indicators 

 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................... 12 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ............................................................................... 15 

1.1.1 Solução Proposta ................................................................................................ 15 

1.1.2 Delimitação de Escopo ....................................................................................... 16 

1.1.3 Justificativa ......................................................................................................... 16 

1.2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 18 

1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 19 

1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 19 

 

2. A ESCOLHA DO DOCUMENTO ........................................................ 20 

2.1 A UNESCO ........................................................................................................... 20 

2.2 O DOCUMENTO - PADRÕES DE COMPETÊNCIA EM TIC PARA 

PROFESSORES (ICT-CST) ....................................................................................... 24 

 

3. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO .................................................. 29 

3.1 SEM AS TIC NÃO HÁ SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO .............................. 34 

3.2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O ENSINO SUPERIOR ...................... 36 

3.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA EDUCAR NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO .......................................................................................................... 39 

3.4 PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO .......................................................................................................... 42 

 

4. METODOLOGIA .................................................................................. 50 

4.1 O SURVEY ........................................................................................................... 51 

4.2 INSTRUMENTO .................................................................................................. 51 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA ............................................................................... 53 

4.4 DISTRIBUIÇÃO ................................................................................................... 55 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS ........................................ 58 

5.1 ETAPA DE IDENTIFICAÇÃO ............................................................................ 58 

5.2 MATRIZ DA UNESCO ........................................................................................ 64 

5.3 MÉDIA POR ASPECTO ...................................................................................... 68 

5.4 MÉDIA POR ABORDAGEM .............................................................................. 73 

5.5 ANÁLISE POR HABILIDADES ......................................................................... 77 

5.5.1 Desenvolvimento profissional do docente ......................................................... 78 

5.5.2 Organização e administração ............................................................................. 81 



 

5.5.3 TIC ...................................................................................................................... 85 

5.5.4 Pedagogia ........................................................................................................... 88 

5.5.5 Currículo e avaliação .......................................................................................... 92 

5.5.6 Política ................................................................................................................ 94 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................. 97 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................... 103 

 

APÊNDICE A - modelo do e-mail: ......................................................... 109 

 

APÊNDICE B - O INSTRUMENTO DE PESQUISA: QUESTIONÁRIO 

ON-LINE .................................................................................................. 110 

 

 



12 

 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos em um momento histórico marcado por rupturas e mudanças causadas pelas novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Nos últimos anos, estas têm nos possibilitado 

alterar o cotidiano: a forma como nos relacionamos, como aprendemos e nos comunicamos, 

causando efeitos significativos e modificações no cenário social.  

Este fenômeno tem sido foco de interesse e discussão tanto à comunidade acadêmica 

científica, como pela população em geral. Verifica-se em pesquisas, notícias e em discursos 

aleatórios, a frequente presença de assuntos relacionados com tecnologias de informação e 

comunicação.  

Nesta pesquisa nos interessamos em conhecer mais sobre o fenômeno das tecnologias de 

informação e comunicação no cotidiano docente do ensino superior. Por questões acadêmicas: 

queremos auxiliar outros pesquisadores que também se aventuram por este novo e explorável 

campo de pesquisa. Por questões individuais: iniciando minha carreira como docente do ensino 

superior, tornou-se fundamental pensar minha prática a partir destas reflexões. 

O questionamento, qual o futuro da educação com as tecnologias de informação e 

comunicação, nasce de minha experiência em sala de aula. Ao iniciar minha carreira como docente, 

no ano de 2010, enfrentei-me com o desafio de ser professora. Olhando para a realidade percebia-

me inserida em um contexto educacional diferente daquele no qual havia me formado e agora 

retornava como docente. 

Em apenas dois anos, a universidade que me concedera o título de Psicóloga, me aprovava e 

me incorporava em seu quadro docente; mas a universidade já não era mais a mesma. Dos anos de 

2002 a 2008, período em que cursei Psicologia, a realidade era diferente: para os professores giz e 

retroprojetor, eram raros os celulares, computadores portáteis um luxo restrito, o Moodle era uma 

promessa, e internet sem fio uma reinvindicação.  

E desde meu primeiro dia como docente já dividia espaço com notebooks e smartphones. O 

que mais me incomodava não era dividir a atenção dos alunos com estes instrumentos, mas como 

estes instrumentos deveriam estar presentes em sala de aula.  
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Constatando que eu já não tinha a mesma realidade de meus antecessores, indaguei-me: 

como será tornar-se professora num contexto em que a informação, comunicação e o 

compartilhamento estão a um clique de distância, na palma da mão? Desde então esta pergunta não 

me largou mais, e eu comecei a ansiar poder utilizar estes recursos no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Foi então que comecei a me interessar e a estudar sobre tecnologias na educação, via que era 

por este viés que passava meu futuro como professora, para me fazer professora tinha que pensar 

minha prática e o meu fazer pelas tecnologias. 

Assim, busquei o programa de mestrado em Educação da universidade que leciono e 

ingressei como aluna especial. Minha intenção inicial, e meu projeto de pesquisa, pretendia 

investigar sobre o uso do Facebook® para o processo de ensino e aprendizagem.  

Durante as primeiras revisões sistemáticas, fui me dando conta que minha intenção de 

pesquisa não respondia aos meus anseios. Eu não queria somente saber como uma ferramenta 

poderia ser utilizada, minha dúvida ainda era que professora eu seria, quais habilidades e 

competências seriam necessárias para o meu processo de formação como professora, refletindo 

sobre meu próprio futuro. 

Mirando o futuro fomos tendo contado com autores, literaturas, metodologias e documentos 

que se assemelhavam a este pensamento prospectivo e nisso foi se estruturando minha 

fundamentação teórica e meu problema: o futuro da atuação do professor universitário frente a um 

contexto modificado pelas novas tecnologias.  

A partir disto buscamos trabalhos para respaldar a pesquisa quanto às competências e 

habilidades necessárias, chegando aos documentos oficiais da UNESCO, e com ele elaborando um 

instrumento de pesquisa para investigar, e responder ao nosso objetivo geral: analisar qual a 

percepção de professores do ensino superior quanto ao desejável e provável que as competências e 

habilidades entendidas como necessárias para a atuação do professor, segundo o documento 

internacional produzido pela UNESCO – Padrões de Competência em TIC para professores, 

realize-se até o ano de 2024. 

Não estamos com isso nos posicionando em relação às propostas feitas pela UNESCO, e de 

maneira nenhuma estamos avaliando se estas propostas dão conta efetivamente dos problemas da 
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educação no país, mas estamos reconhecendo sua importância e influência na formulação de 

políticas públicas nacionais. 

O documento “Padrões e Competência em TIC para Professores (ICT-CST)” foi produzido 

em 2008, traduzido e lançado no Brasil no ano seguinte. Este projeto é formado pelos documentos 

Marco Político, Diretrizes de Implementação e Módulos de Padrão de Competência, e tem como 

objetivo padronizar e avaliar o desenvolvimento profissional do docente na integração das TIC’s ao 

ensino e aprendizagem, não fazendo distinção entre níveis educacionais.  

Para facilitar a escrita durante toda a pesquisa, exceto nos casos específicos, este conjunto de 

documentos de forma singular, apenas como o documento.  

O texto desta dissertação foi estruturado tendo em vista os caminhos percorridos para a 

delimitação do problema de pesquisa, a definição da metodologia, e o resultado final. Partindo do 

pensamento de que seja válido apresentar ao leitor um texto escrito de forma crescente, da angustia 

inicial, ao processo de transformá-la em um trabalho acadêmico e científico, que culmina também 

como a expressão e o registro escrito das reflexões a partir dos dados obtidos com a pesquisa.  

Este trabalho está organizado em 6 capítulos correlacionados como tentativa de conduzir o 

leitor através do meu próprio processo de aprendizagem com este trabalho de pesquisa e com o 

programa de mestrado. No capítulo 1, Introdução, o Problema, os caminhos para sua formulação, 

contextualizando-o inclusive na vivência da própria pesquisadora, para na sequência apresentar 

como este problema foi solucioná-lo: através de uma revisão na literatura e nos documentos 

oficiais. 

 No capítulo 2, será apresentado e descrito o Documento “Padrões de competência em TIC 

para professores”, da UNESCO, do qual selecionou-se as metas para elaborar nosso instrumento de 

pesquisa, o survey. Estas metas servem também como um recorte do pensamento desta agência, 

como visão de competências e habilidades entendidas como necessárias para o professor da 

sociedade de informação. Após revisar mais de 35 anos de documentos desta agência, sobretudo na 

América Latina, ficou evidente que para ela, o futuro da educação necessariamente passa pelas TIC, 

mas não puramente como incorporação destas com o fazer do professor. No capítulo 3 será 

fundamentado o termo Sociedade da Informação, desmembrado em quatro aspectos: sem as TIC 

não há sociedade da informação; a sociedade da informação no ensino superior; competência e 
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habilidades para o professor da sociedade da informação; e pensar a formação de professores para a 

sociedade da informação. Nossa metodologia será apresentada no Capítulo 4.  

Nos capítulos de fundamentação teórica, respectivamente os capítulos 2 e 3, serão expostas 

as fontes de dados e embasamento teórico para elaborar os entendimentos que no capítulo 5 servirão 

para cotejar os dados com a fundamentação, sobretudo com os documentos oficiais. Finalizando o 

trabalho com as considerações finais, com contribuições do trabalho, o fechamento com nossos 

objetivos e sugestões para trabalhos futuros no Capítulo 6. 

A intensão é a de que este trabalho possa contribuir para pensar o fenômeno da educação 

desde o presente até o futuro; num cenário em que é cada vez mais frequente a presença, e a nossa 

convivência com as novas tecnologias da informação e comunicação, pensar, quais as implicações 

destas nos saberes e fazeres do docente do ensino superior, e quem sabe expandir para pensar a 

formação de professores de forma geral. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como pesquisa problematizamos: qual a percepção dos docentes do ensino superior 

catarinense acerca do desejável e do provável que as competências e habilidades descritas no 

documento da UNESCO, “Padrões de competência em TIC para professores”, se realizem até 

2024? 

Não almejamos esgotar o assunto ou trazer soluções imediatas, mas produzir dados e 

disponibilizar material para auxiliar interessados no tema a pensar o assunto, sobretudo para refletir 

sobre a prática e formação do docente do século XXI. 

1.1.1 Solução Proposta 

Selecionamos o documento da UNESCO “Padrões de competência em TIC para 

professores” para formular o instrumento de pesquisa e investigar qual a opinião de professores do 

ensino superior, quanto à probabilidade sobre o desejável e o provável que as competências e 

habilidades descritas neste documento se realizem até o ano de 2024. 

Nossa hipótese é que se obtivermos uma estimativa do provável e desejável que estas metas 

se realizem, poderemos ter uma visão de um possível cenário futuro da educação no ensino 
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superior, e que estas informações poderão servir para compor as variáveis, dados para serem 

ponderados, quando analisamos o fenômeno em questão. Longe de serem conclusões, mas 

considerações sobre o assunto.  

1.1.2 Delimitação de Escopo 

Neste trabalho transformamos o documento da UNESCO, “Padrões de competência em TIC 

para professores”, em um instrumento de pesquisa que nos permitisse saber qual a percepção de 

professores do ensino superior catarinense, filiados à ACAFE, do quanto é desejável e provável que 

as metas propostas no documento aconteçam até o ano de 2024.  Como iremos descrever no 

Capítulo 4, nossa intenção inicial era investigar também a opinião de Pró-reitores, mas pela baixa 

conversão de respostas, optamos por excluí-los da população, permanecendo apenas com os 

professores. 

O número de docentes do sistema ACAFE, segundo o último levantamento oficial em 2012, 

era de 9.219 professores; considerando esta População, com erro amostral de 10% e 90% de nível 

de confiança, chegamos à Amostra de 68 indivíduos que responderam ao questionário on-line. O 

resultado deste levantamento foi quantificado, tabulado e o apresentamos em formato de gráficos e 

números no capítulo das análises. 

1.1.3 Justificativa 

Esta pesquisa objetiva contribuir para refletir a formação de professores frente a um 

contexto marcado por profundas mudanças advindas das novas tecnologias de informação e 

comunicação.  

Esta não é uma preocupação recente, ao contrário, recorrente, presente em trabalhos 

acadêmicos e na formulação de políticas públicas.  

Mesmo sendo assunto debatido, ainda não encontramos respostas, e nem mesmo 

formulamos todas as perguntas, sobre qual o significado de educação nos dias atuais, qual o 

verdadeiro papel das instituições de ensino e os novos papeis de alunos, professores e trabalhadores; 

é necessário que se produza mais conhecimento sobre o fenômeno em questão, para que possamos 

além de compreendê-lo, produzir mudanças significativas neste contexto. Por isso mesmo este 
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trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas produzir dados que forneçam informações 

para auxiliar esta compreensão.  

Assim, esta pesquisa se debruça sobre a formação de professores, mas com um início 

discreto sobre o assunto.  Escolhemos por começar investigando a realidade atual e conhecer a 

opinião de alguns de seus autores envolvidos.  

Por entendermos que modificações demandam tempo, escolhemos uma pesquisa que 

pudesse nos dar uma ideia de futuro, acreditando que esta pré-visão possa fornecer dados para 

pensar a longo prazo a formação de professores. 

Nos próximos 15 anos a tecnologia passará por grandes transformações que poderão 

ser alavancadas para a educação. É importante que os educadores entendam essas 

inovações para que possam influenciar o seu desenvolvimento, ao invés de 

simplesmente reagir a elas (UNESCO, 2014, p. 25). 

Assim, para elaborar o racional por trás desta pesquisa, revisamos publicações sobre 

prospecção de cenários e seus métodos. Muito embora esta pesquisa não pretenda ser uma 

prospecção de cenários. Mas prospecções sobre o futuro.   

Proveniente de setores outros, como em pesquisas mercadológicas, a metodologia de 

prospecção de cenários ainda é rara na educação; destacando-se, sobretudo, trabalhos como os da 

OCDE e da UNESCO.  

Segundo Wright & Spers (2006), elaborar cenários é um esforço de fazer descrições 

plausíveis e consistentes de situações futuras possíveis, apresentando os condicionantes do caminho 

entre a situação atual e cada cenário futuro, destacando os fatores relevantes às decisões que 

precisam ser tomadas.  Para pensar essas situações futuras, seus participantes consideram opiniões 

de especialistas, estudiosos e pessoas envolvidas no fenômeno, e consideram vetores como a 

política, desenvolvimento tecnológico, situação econômica. Funcionando muitas vezes como uma 

pesquisa de mercado. 

Optamos assim, por sustentar nossa pesquisa em dois pilares das pesquisas prospecção de 

cenários: buscando informações políticas, advindas dos documentos oficiais, que nos dessem uma 

ideia das competências e habilidades entendidas por esses documentos como necessárias para a 

atuação do professor no século XXI, ou sociedade da informação, e na investigação de opiniões de 

atores envolvido. 
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Para buscar informações sobre questões políticas, revisamos mais de 35 anos de documentos 

da UNESCO e elegemos o documento “Padrões de competências em TIC para professores” (2009) 

para elaborar o instrumento de pesquisa, um questionário eletrônico. Sobre o documento citamos:  

A matriz pode ser utilizada para identificar competências complementares que se 

baseiem nos aspectos consolidados e nos esforços de reforma para melhorar outros 

componentes do sistema, maximizando o impacto que as mudanças educacionais terá 

sobre o desenvolvimento econômico e social. Desta forma, a matriz deve ser usada 

para identificar ou elaborar um programa de competência docente qualificado para 

um determinado país, suas politicas, suas condições educacionais (UNESCO (A), 

2009, p.12).  

Aplicamos o questionário eletrônico em uma amostra aleatória de professores do ensino 

superior catarinense pertencente ao sistema ACAFE com o intuito de investigar o olhar desses para 

as probabilidades quanto ao desejável e provável que as metas propostas nas matrizes do 

documento, ocorram até 2024. A ideia de investigar estes aspectos também nasce das pesquisas de 

prospecção de cenários:  

Os cenários exploratórios dirigem-se a possíveis futuros alternativos, com base na - 

análise das combinações plausíveis dos fatores condicionantes. Não envolvem, 

necessariamente, os desejos e aspirações de seus formuladores, nem refletem valores 

ou prioridades para ação futura. 

O cenário desejado, ao contrário, descreve um futuro baseado nas preferências da 

coletividade e reflete anseios e expectativas acerca do que se espera seja alcançado, 

em determinado horizonte de tempo. (SARTENBERG, 1998, p. 43). 

Nossa hipótese é que se obtivermos uma estimativa do provável e desejável que estas metas 

propostas nos documentos oficiais se realizem, poderemos ter uma visão possível do futuro da 

educação; e que estas informações poderão servir para compor as variáveis, dados para serem 

ponderados quando analisamos o fenômeno em questão, a formação pedagógica de docentes 

universitários. Longe de serem conclusões, mas considerações sobre o assunto.  

Ao responder a este objetivo, esperamos produzir material para auxiliar profissionais e a 

comunidade acadêmica a refletir sobre o assunto. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho busca responder e contribuir para a formação desta pesquisadora como 

professora e como pesquisadora sobre formação de professores. Produzir e analisar dados que 

sirvam a este propósito. 
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No viés do aspecto pessoal, acredito que o trabalho contribuiu para que eu me tornasse mais 

segura para pensar a formação de professores baseada nas habilidades e competências necessárias 

para o professor da sociedade da informação. Assim como espero que o leitor que busque este 

trabalho possa ter diante de si material para reflexão. Dito isto, propomos os seguintes objetivos: 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a percepção dos docentes do ensino superior catarinense acerca do desejável e do 

provável que as competências e habilidades para professores descritas no documento da UNESCO, 

“Padrões de competência em TIC para professores”, ocorram até 2024. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar o perfil dos docentes participantes desta pesquisa quanto ao gênero, faixa 

etária e titulação acadêmica; 

2. Conhecer a percepção dos docentes acerca dos padrões de competência em TIC com 

base nas categorias alfabetização tecnológica, aprofundamento de conhecimento e 

criação de conhecimento, definidas no documento da UNESCO; 

3. Discutir limites e possibilidades para a formação de professores do ensino superior 

catarinense a partir da percepção dos docentes acerca dos padrões de competência em 

TIC; 

4. Elaborar reflexões e inferências sobre aquilo que os docentes percebem como desejável e 

provável que ocorra até 2024. 
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2. A ESCOLHA DO DOCUMENTO  

A leitura e seleção de material levaram-nos ao entendimento de que os documentos oficiais 

seriam uma fonte para pensar o futuro da educação. Assim, em nossas buscas montamos um 

caminho guiado pelas políticas públicas brasileiras, legislações, documentos da UNESCO e da 

ONU, que definem metas, padrões, perspectivas e prospecções sobre o fenômeno da educação. 

Estas informações serviram para estruturar o entendimento destes órgãos quanto o necessário para 

atuação docente no século XXI. 

A escolha deste caminho metodológico não representa um posicionamento em relação a 

estes documentos e foge de ser uma tentativa de promover qualquer destes órgãos ou documentos. 

Justificamos nossa escolha na observação de que historicamente os pensamentos e propostas 

advindas desta organização são norteadoras de políticas públicas em nosso país. 

Recomendamos inclusive ao leitor que busque a extensa produção crítica de autores 

brasileiros sobre a ONU, UNESCO e políticas públicas nacionais.  

Após uma revisão sistemática selecionamos o documento “Padrão de competências em TIC 

para professores” (2009), que faz parte do projeto ICT-CST, um dos inúmeros esforços da 

UNESCO para atingir suas metas para a educação. Com este documento elaboramos o instrumento 

de pesquisa para identificar qual a percepção dos docentes sobre o desejável e o provável que as 

metas estabelecidas ocorram até 2024. 

Para justificar a escolha do documento para esta pesquisa, bem como cotejar nossos 

resultados e fundamentar nossas análises, iremos fazer uma breve contextualização da UNESCO e 

seu papel na construção da educação mundial. 

2.1 A UNESCO 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é uma 

das quase vinte agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), que atua nas 

áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e 

informação.  
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A carta das nações unidas é o documento que formaliza o acordo entre países e estabelece a 

organização internacional nomeada de Nações Unidas; criada em substituição à Liga das Nações, 

idealizada nos idos de 1919, ainda na primeira guerra mundial.  

No dia 26 de junho de 1945, em São Francisco, cinquenta nações representadas, dentre elas 

o Brasil, assinaram o documento que formaliza os preceitos da ONU. Em seu preâmbulo fica 

evidente que esta organização foi fundada com o objetivo de deter a guerra e promover a paz.  

A referida carta foi promulgada pela Presidência da República do Brasil, na pessoa de 

Getúlio Vargas, através do decreto de número 19.814, no dia 22 de outubro de 1945.  

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 

do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.  (BRASIL, 1945) 

Para cumprir esta função, o sistema da ONU está formado por seis principais órgãos, por 

programas, fundos e agências especializadas. Abaixo trazemos informações que estão disponíveis 

no site nacional da organização: 

Atualmente as Nações Unidas têm 26 programas, fundos e agências vinculados de 

diversas formas com a ONU apesar de terem seus próprios orçamentos e 

estabelecerem suas próprias regras e metas. Todos os organismos têm uma área 

específica de atuação e prestam assistência técnica e humanitária nas mais diversas 

áreas. (ONU). 

Uma dessas agências é a UNESCO. Desde sua origem, registrada na extinta Liga das 

Nações, sempre teve a intenção de estudar sobre a educação e a cultura. Em 1946 se consolida e 

formula seus princípios sob o preceito fundamental: contribuir para a paz e a segurança no mundo 

mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações, “construir a paz na mente dos 

homens”.  

Para alcançar esses objetivos tem traçado metas e estabelecido padrões para servirem de 

guia para a formulação de políticas públicas em países membros.  

Na tentativa de assegurar o comprimento de seus compromissos e buscando um olhar das 

necessidades específicas, a UNESCO se distribui por regiões do globo responsáveis para uma ação 
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mais contextualizada. O Brasil encontra-se na região do PROMEDLAD, o Projeto Principal de 

Educação para a América Latina e Caribe.  

O PROMEDLAC foi proposto no México em 1979, durante a Conferência Regional de 

Ministros da Educação e do Planejamento Econômico (MINEDLAC), e se materializa mediante a 

solicitação dos ministros da educação da região conscientes dos principais problemas da educação. 

Para sua execução foi criado o Comitê Regional Intergovernamental. 

Este comitê se reuniu em sete ocasiões com a participação dos ministros de educação dos 

estados-membros e representantes oficiais. As reuniões ocorreram no México (PROMEDLAC I - 

1984), em Bogotá (PROMEDLAC II - 1987), na Guatemala (PROMEDLAC III - 1989), em Quito 

(PROMEDLAC IV - 1991), em Santiago (PROMEDLAC V - 1993), em Kingston (PROMEDLAC 

VI e MINEDLAC VII - 1996) e em Cochabamba (PROMEDLAC VII - 2001). As reuniões que 

aconteceram no México, em 1979, no Quito, em 1981, e em Santa Lucía, em 1982, registram as 

ideias e necessidade que cercaram a criação deste comitê. 

O Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe (PROMEDLAC), 

coordenado pela Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (OERLAC), 

subordinada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

foi reformulado, buscando atualizar seu objetivo com a inauguração do PREALC. Ambos os 

projetos estão articulados às Conferências de Educação para Todos, realizadas em Jontiem (1990) e 

em Dakar (2000). 

O PREALC tem registrado apenas duas reuniões, a primeira em Havana, 2002, a qual firma 

o compromisso dos ministros em adotar os marcos de ação no desenvolvimento de políticas 

públicas para um salto qualitativo no nível da educação, e prepara um novo Projeto Regional para 

cumprir esta meta nos próximos quinze anos. Este projeto pauta seu ideais de educação no informe 

da UNESCO “La educación encierra un tesoro”, de Jaques Delors, ou em seu título em português, 

“Educação: um tesouro a descobrir”. 

Este documento ficou conhecido como relatório Jaques Delors, que na versão brasileira de 

2000, define que a educação deverá ter por princípio: o aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a viver juntos; aprender a ser. Além de entender a educação como um aprendizado para 

toda a vida, na qual as instituições sirvam para dar condições básicas para capacitar os indivíduos a 
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serem autônomos no seu processo de aprendizagem, e que este aconteça continuamente, no próprio 

percurso de desenvolvimento do indivíduo, que por ter sido educado criticamente, não somente faz 

parte da sociedade, mas participa contribuindo para sua construção.  

Este relatório é o resultado do trabalho da comissão internacional convocada em novembro 

de 1991, com objetivo de refletir sobre o educar e o aprender para o século XXI. Os pilares que, na 

visão da UNESCO, deverão dar forma a uma educação de qualidade capaz de incidir nos problemas 

de redução de pobreza, igualdade dos sexos, promoção de saúde, gestão de recursos naturais, a 

transformação da vida rural, os direitos humanos, a paz, a compreensão internacional, a diversidade 

cultural, biológica e linguística.  

Sabemos que estes não são os únicos documentos que contêm informações a respeito do 

delineamento da educação, mas acreditamos terem informações importantes para compreender o 

cenário de desenvolvimento da educação. Somente para citar, ao longo da década de 90, vemos a 

comunidade internacional reunida em diversas ocasiões para tratar assuntos que de alguma forma 

impactam os projetos para educação: a cúpula mundial para a infância, 1990; a conferência do meio 

ambiente e desenvolvimento, 1992; conferencia mundial de direitos humanos, 1993; a conferência 

mundial sobre necessidades especiais da educação: acesso e qualidade, 1994; a cúpula mundial 

sobre o desenvolvimento social, 1995; a quarta conferência mundial da mulher, 1995; o encontro 

intermediário do fórum consultivo internacional de educação para todos, 1996; a conferência 

internacional de educação de adultos, 1997; a conferência internacional sobre o trabalho infantil, 

1997; dentre outros. 

Baseado neste histórico, fundamentamos nossa observação do papel desta agência na 

Educação brasileira. Frisando que esta presença não significa que os problemas educacionais no 

país estão sendo resolvidos, muito menos que estas metas correspondem à necessidade do país ou 

têm uma verdadeira efetividade na vida e no cotidiano da população, se ela é de qualidade. Apenas 

que há uma probabilidade, haja vista o histórico, que os padrões descritos no documento referência 

ocorram e/ou orientem o futuro da Educação no Brasil. 

Para uma investigação mais aprofundada na história da UNESCO, recomendamos a leitura 

“A Chronology of UNESCO 1945-1987”.  
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2.2 O DOCUMENTO - PADRÕES DE COMPETÊNCIA EM TIC PARA 

PROFESSORES (ICT-CST) 

O Projeto ICT-CST (Information and Communication Technologies – Competency 

Standards for Teacher), traduzido para o português sob o título Padrões de Competência em TIC 

para Professores, foi lançado oficialmente na sede da UNESCO em Brasília no dia 4 de agosto de 

2009; na ocasião estavam presentes autoridades, especialistas e tomadores de decisão, que, segundo 

o site da própria UNESCO, estavam presentes para analisar a viabilidade deste projeto à realidade 

brasileira. O principal objetivo deste projeto é “Suscitar discussões e fomentar debates sobre a 

capacitação dos professores para uso de novas tecnologias em sala de aula”.  E mais: 

Servirão para orientar os provedores de formação docente na construção ou revisão 

de seus materiais de aprendizagem, como forma de apoiar as metas propostas. 

Também permitirão que os tomadores de decisão em desenvolvimento docente 

avaliem como a oferta de curso atendem às competências necessárias em seu país e, 

portanto, ajudem a orientar o desenvolvimento de habilidades e capacidades 

específicas para os docentes, que sejam adequadas para sua profissão e para as metas 

nacionais de desenvolvimento econômico e social. (UNESCO (A), 2009, p.5). 

Assim, entendemos que este documento é a formalização das expectativas que a UNESCO 

têm para a formação e atuação de professores, servindo desta forma como guia para a elaboração e 

análise desta pesquisa.  

Neste capítulo buscaremos justificar ao leitor a escolha pelo documento, bem como 

apresentá-lo de forma mais detalhada.  

Os documentos apresentam diretrizes específicas para o planejamento de programas 

educacionais e treinamento de professores para o desempenho de seu papel na formação de alunos 

com habilidades em tecnologia, e pode ser utilizado como guia para as pessoas que se preocupam 

com os caminhos da educação e com o desenvolvimento profissional dos professores ao prepararem 

o currículo de treinamento e propostas de oferta de cursos, e “pretende melhorar a prática dos 

professores em todas as áreas de trabalho, combinando habilidades em TIC com inovações em 

pedagogia, currículo e organização escolar”. (UNESCO (A), 2009, p.7). 

O material está dividido em três documentos, são eles: Marco Político, que explica a 

nacionalidade, a estrutura e abordagem do projeto; Diretrizes de implementação: versão 1.0, que 

fornece detalhes das habilidades e competências a serem adquiridas pelos professores a cada 

módulo; e Módulo de Padrões de Competências, apresenta os módulos de padrões e competências 
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para o uso das tecnologias de comunicação e informação. Todos esses documentos podem ser 

encontrados livremente para download, assim como praticamente todos os documentos da ONU. 

O projeto ICT-CST oferece um arcabouço completo para os Padrões de Competência 

para Professores: (a) discutindo o Marco político subjacente (documento 1 de 3); (b) 

examinando os componentes da reforma educacional e desenvolvendo uma matriz de 

conjuntos de habilidades para os professores correspondentes a diversas abordagens 

políticas e componentes da reforma da educação (documento 2 de 3); e (c) 

apresentando uma descrição detalhada das habilidades específicas a serem adquiridas 

pelos professores em cada conjunto/módulo de habilidade (documento 3 de 3). 

(UNESCO (A), 2009, p.2) 

O projeto, segundo eles mesmos, pretende ser um guia para a Educação do século XXI, não 

apenas para professores, mas também para alunos, diretores, coordenadores de TIC, - formuladores 

de currículo, administradores, treinadores de desenvolvimento pessoal e - formadores de 

professores, para todos os níveis de Educação, inclusive o Ensino Superior.  

Este não é um projeto isolado, mas faz parte e expande metas de outros programas 

educacionais advindos desta mesma agência e aderidos nos países membros, para citá-los: 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), Programa de Educação para Todos (EPT), a 

Década das Nações Unidas para a Alfabetização (UNLD) e a Década de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DEDS). Estes por sua vez resultaram outros projetos, leis e 

diretrizes. 

A declaração mundial de Educação para Todos (EPT), promulgada em Jomtien no ano de 

1990, apoiada pela declaração universal de direitos humanos e pela convenção sobre os direitos da 

criança, admite que apesar dos esforços de países do mundo inteiro, ainda existem milhões de 

crianças e adultos que não tem acesso ao ensino primário, são analfabetos, não tem contato com 

conhecimento impresso, ou às novas tecnologias, não conseguindo adquirir conhecimento e 

habilidades essenciais. Esta declaração deu origem a Planos Decenais de educação que 

contemplavam, entre outras medidas, a modernização da gestão como fator fundamental para 

alcançar os objetivos. Preocupada com a chegada do novo século declara: 

Hoje, o volume das informações disponível no mundo – grande parte importante 

para a sobrevivência e bem-estar das pessoas – é extremamente mais amplo do que 

há alguns anos, e continua crescendo num ritmo acelerado. Esses conhecimentos 

incluem informações sobre como melhorar a qualidade de vida ou como aprender a 

aprender. Um efeito multiplicador ocorre quando informações importantes estão 

vinculadas com outro grande avanço: nossa nova capacidade em comunicar. (p. 2). 
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Esses programas fornecem um real panorama no qual as novas tecnologias demandam novos 

papéis para o professor, novas pedagogias e novas técnicas para o treinamento do docente que se 

encaixa no contexto mais amplo de reforma educacional em relação à produção de habilidades para 

o século XXI. Esses programas reconhecem que a educação de qualidade é condição para um bom 

desenvolvimento social e econômico de um país.  

A adequada integração das TIC em sala de aula dependerá da habilidade dos professores em 

estruturar o ambiente de aprendizagem de modo não tradicional; em fundir a nova tecnologia com a 

nova pedagogia; em desenvolver turmas socialmente ativas; em incentivar a interação cooperativa, 

o aprendizado colaborativo e o trabalho em grupo. Para tanto, é necessário desenvolver um conjunto 

pertinente de habilidades de gestão de sala de aula.  

As principais capacidades do futuro incluirão a capacidade de desenvolver formas 

inovadoras de usar a tecnologia para melhorar o ambiente de aprendizagem e incentivar a 

alfabetização em tecnologia, o aprofundamento do conhecimento e a criação do conhecimento. 

Os professores em atividade precisam adquirir a competência que lhes permitirá 

proporcionar a seus alunos oportunidades de aprendizagem com apoio da tecnologia, estar 

preparado para utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte ao aprendizado são 

habilidades necessárias no repertório profissional docente. Os professores precisam estar preparados 

para ofertar autonomia a seus alunos com as vantagens que a tecnologia pode trazer. As escolas e as 

salas de aula, tanto presenciais quanto virtuais, devem ter professores equipados com recursos e 

habilidades em tecnologia que permitam realmente transmitir o conhecimento ao mesmo tempo em 

que se incorporam conceitos e competências em TIC. As simulações interativas em computação, os 

recursos educacionais digitais e abertos e as sofisticadas ferramentas de levantamento de dados e 

análise são apenas alguns dos recursos que permitem aos professores oportunidades antes 

inimagináveis para o entendimento conceitual. Segundo o documento da UNESCO, no módulo de 

padrão de competência, “As pr´sticas educacionais tradicionais já́ não oferecem aos futuros 

professores todas as habilidades necessárias para capacitar os alunos a sobreviverem no atual 

mercado de trabalho”. (UNESCO (C), 2009, p. 1). 

Quando a UNESCO escreve o documento Projeto Padrões de Competência em TIC para 

Professores indica que para cumprir com suas metas terá que investir na formação de professores. 

Além de estar respondendo a: (a) sua função como agência de estabelecimento de padrões; (b) seu 
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mandato no Programa de Educação para Todos (EPT); (c) seu mandato como a agência líder para as 

linhas de ação C4 em capacitação (com o Pnud) e C7 em aprendizagem eletrônica, conforme 

decisão do Plano de Ação de Genebra adotado pela CMSI1 (2003) ; e (d) seu esforço para construir 

sociedades de conhecimento inclusivas por meio da comunicação e informação. 

Na visão desta agência, o desenvolvimento profissional do professor será́ um componente 

crucial da melhoria educacional, contudo, o desenvolvimento profissional do docente só́ terá́ 

impacto se ele se propuser a mudanças específicas no comportamento em sala de aula e, 

particularmente, se o desenvolvimento profissional for contínuo e alinhado às outras mudanças no 

sistema educacional.  

Em suma, o Projeto da UNESCO de Padrões de Competência em TIC para Professores 

(ICT-CST) representa as implicações que cada uma das três abordagens tem para as mudanças em 

cada um dos componentes do sistema: política, currículo e avaliação, pedagogia, uso da tecnologia, 

organização e administração da escola e desenvolvimento profissional, em três abordagens: 

Alfabetização em tecnologia, Aprofundamento de conhecimento, Criação de conhecimento.  

Com base nestas informações elaboramos a tabela abaixo segundo a matriz proposta no 

documento. 

Quadro 1- Matriz UNESCO  

            

Fonte: Elaborado a partir do documento da UNESCO, “Padrões de competência em TIC para 

professores”, 2009. 
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Este quadro representa as implicações que cada uma das três abordagens tem para as 

mudanças em cada um dos componentes do sistema: política, currículo e avaliação, pedagogia, uso 

da tecnologia, organização e administração da escola e desenvolvimento profissional. Sobre as 

abordagens, lemos no documento: 

A primeira delas, sob a forma de iniciação é a modalidade que podemos chamar de 

alfabetização tecnológica, objetiva aumentar o entendimento tecnológico dos 

estudantes, cidadãos e da força de trabalho, incorporando as habilidades tecnológicas 

ao currículo. A segunda, aprofundar o conhecimento, pretende aprimorar as 

capacidades dos diferentes atores a fim de que eles possam fazer uso do 

conhecimento para agregar valores à sociedade e à economia, utilizando-o na 

resolução de problemas complexos do mundo real. Finalmente, a terceira é a 

abordagem de criação do conhecimento, por meio do qual se busca aumentar as 

habilidades de estudantes, cidadãos e da força de trabalho para que possam inovar, 

produzir novos conhecimentos e se beneficiar deles. (UNESCO (B), 2009, p.8). 

Após a leitura destes, e de inúmeros outros documentos da UNESCO, percebemos que este 

período que entendíamos como o século XXI, esta agência entendia como a sociedade da 

informação.  

Por isso no próximo capítulo iremos justificar a escolha do termo e conceituá-lo, utilizando 

como suporte autores que escrevem a respeito, bem como os documentos oficiais; auxiliando-nos a 

elaborar o cenário para o qual a formação de professores será pensada com as competências e 

habilidades entendidas como necessárias para este contexto. 
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3. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Iniciamos este capítulo com uma passagem do prefácio do livro escrito por Bill Gates há 

quase vinte anos, A Estrada do Futuro (1995), no qual ele relata um episódio de quando se deparou 

pela primeira vez, ainda na faculdade, com um kit de computador: “Não sabíamos direito como 

seria usado, mas tínhamos certeza de que aquele primeiro computador realmente pessoal mudaria a 

nós e ao mundo da computação”. (GATES, 1995, p.7). 

Ele não só estava certo quanto a sua visão, mas ele próprio estaria envolvido neste processo 

de mudança e de consequências históricas e atuais.  

Um movimento que se inicia há anos atrás com a popularização das tecnologias 

computacionais, hardwares e softwares, e a entrada definitiva da internet, a rede mundial de 

computadores, na esfera da sociedade civil. Interferindo, sobretudo, na forma como nos 

comunicamos e trocamos informações. 

Para que pensemos o percurso que as novas tecnologias vêm desenvolvendo nas últimas 

décadas, continuamos com o prefácio do livro em questão: 

Estamos todos iniciando outra grande viagem. Para onde, também não temos certeza, 

mas uma vez mais estou convencido de que essa nova revolução afetará um número 

ainda maior de pessoas e nos levará bem mais longe. As principais mudanças dizem 

respeito à maneira como as pessoas vão se comunicar entre si. Essa revolução 

iminente nas comunicações trará benefícios e problemas muito maiores que a 

revolução da microinformática. (GATES, 1995, p.7). 

As palavras de Gates podem soar como uma profecia, ou para os céticos, a visão de alguém 

que estava atento ao seu redor e com um olhar apurado para o futuro. O incrível é que suas palavras 

parecem tão atuais, apresentando preocupações com problemas que ainda buscamos respostas. 

Outra vez  

Assim, com a certeza de que ainda há muito por percorrer nesta estrada para o futuro, esta 

pesquisa corresponde ao recorte cronológico dos próximos dez anos do século XXI, de agora até 

2024.  

Mas sabemos que este recorte se encontra dentro de um período maior, e não rigorosamente 

definido, mas entendido por muitos pesquisadores como a Sociedade da Informação.  
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Embora existam outras nomenclaturas, como “Era da informação”, “Era do conhecimento”, 

“Sociedade do conhecimento”, “Era da informática”, e tantos outros sejam os que pensam sobre 

elas, nesta pesquisa optamos por revisar e fundamentar nossas análises com as referências que 

escrevem sobre Sociedade da Informação; muito embora tenhamos notado que mesmo esses autores 

variam as nomenclaturas durante seus textos. Como é o caso, apenas para citar, de passagens nas 

obras de Castells e Serres. 

O mais importante é poder observar que independente da nomenclatura utilizada, são as 

características deste período o que importam. 

A humanidade vem ao longo dos anos dividindo e nomeando períodos históricos. Essas 

divisões são feitas por motivos vários, mas em geral são a síntese das principais características de 

um determinado momento social. Assim como historicamente reconhecemos o período da 

revolução industrial, agora estamos diferenciando a revolução da informação, da sociedade de 

informação. Sobre esta revolução, Serres comenta: 

Pouco a pouco, o saber se objetivou: primeiro em rolos, em velinos ou pergaminhos, 

suportes da escrita. Depois, a partir do Renascimento, em livros de papel, suportes da 

imprensa. E hoje, concluindo, na internet, suporte de mensagem e de informação. 

(SERRES, 2013, p.25). 

Este período tem sido nomeado com a intenção de ressaltar uma característica de nossos 

tempos – a nossa convivência com as novas tecnologias de comunicação e informação. Para a 

fundamentação deste trabalho elegemos o termo “Sociedade da informação”. Também por ser esta a 

escolha expressa nos documentos da UNESCO. 

O termo Sociedade da informação tem sido descrito e caracterizado, segundo os autores 

revisados, como um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a informação; e 

para acessá-la são necessários aparelhos para armazenamento, busca e compartilhamento, sem 

esquecer da rede que torna tudo isso possível, a internet. 

Cada vez mais o acesso a conexões de internet e aos aparelhos, devices, têm se popularizado. 

Tornou-se quase cena cotidiana observarmos as pessoas voltadas para as “telas”, e na grande 

maioria suas próprias, sejam elas de computadores, tablets ou smartphones. Desde que você possua 

acesso à internet com um destes aparelhos, e saiba fazer a busca correta, você poderá saber de tudo, 

ou quase tudo.  
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Para citar uma pesquisa recente, realizada com discentes do curso de Psicologia, matutino e 

noturno da UNIVALI, em uma população predominantemente feminina, na faixa etária dos 20 aos 

25 anos, que afirma, quando aos recursos tecnológicos utilizados: 

O notebook foi indicado como recurso mais frequente (média de 39,47%), seguido 

do computador de mesa (PC) (média de 24,29%). Com relação ao uso de 

smartphone, houve um crescimento na frequência de sua indicação como recurso, 

pois em 2012-2 o percentual foi de 18,25% e em 2013-2, de 22,81%. Quanto à 

frequência diária da utilização da internet, não houve diferença entre os turnos, 

indicando que a maioria utilizou a internet (média de 45,22%) de 3 a 5 horas diárias, 

sendo que o acesso se deu na própria residência (média de 68,48%). (P.P., 2013, p. 

284).  

Este é um reflexo da facilidade de adquirir esses aparelhos e de acessar à internet. Nos 

últimos anos presenciamos a popularização de celulares, e notebooks, assim como do aumento do 

acesso à conexão de internet. Isso se deve inclusive por facilitações do governo; uma meta nacional 

que coincide com os interesses da população.  

Sobre a internet no Brasil, Vint Cerf, conhecido como o “Pai da Internet”, que tem sua 

história vinculada com os protocolos TCP/IP, Internet Society, ICANN e Internet Evangelist da 

Google, escreve no prefácio do recém-lançado livro de Peter Knight “Internet no Brasil”. 

A história da Internet no Brasil começa na comunidade acadêmica, como em muitos 

outros países, inclusive nos Estados Unidos, onde a Internet foi implementada pela 

primeira vez. Ela se expandiu em escala e em penetração durante décadas, 

fortemente apoiada pelo desenvolvimento de smartphones e por redes de fibra óptica 

que trazem a alta velocidade e a conectividade críticas para o país. (CERF in: 

KNIGHT, 2014, p.XII).  

Quando se fala na busca da informação, temos que reconhecer que ultrapassamos os espaços 

físicos das bibliotecas, e hoje buscamos informações na internet. 

Um dos buscadores mais popular, o Google, foi transformado em uma categoria de palavra, 

cujo conceito é pesquisar. E não somente pelos americanos.  

A Wikipédia, outra marca da sociedade da informação, define o to google, que no Brasil foi 

transformado em googlar, como “um neologismo que significa executar uma pesquisa na Internet 

pelo motor de busca Google”, e ainda, no mesmo texto, apresenta que a Sociedade Americana de 

Dialectos escolheu o verbo to google como a "palavra mais útil de 2002". 
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Segundo Wherthein (2000) a expressão “sociedade da informação” passou a ser utilizada, 

nos últimos anos desse século, como substituto para o conceito complexo de “sociedade pós-

industrial” e como forma de transmitir o conteúdo específico do “novo paradigma técnico-

econômico”. Ele ainda cita em um artigo que “Constituem uma tendência dominante mesmo para 

economias menos industrializadas e definem um novo paradigma, o da tecnologia da informação, que 

expressa a essência da presente transformação tecnológica em suas relações com a economia e a sociedade.” 

(WHERTEIN, 2000). 

A Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (CMSI), realizada 

em dezembro de 2003 em Genebra, propôs desenvolver uma visão de uma sociedade global e de 

encontrar maneiras de realizar esta visão através do uso de tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC). Veja qual a visão da CMSI da sociedade da informação: 

1) Nós representantes dos povos do mundo, reunidos em Genebra de 10 a 12 de 

dezembro de 2003, para a primeira fase da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 

Informação, declaramos nosso desejo e compromisso comuns de construir uma 

sociedade da informação centrada no ser humano, inclusiva e orientada ao 

desenvolvimento, em que todos possam criar, consultar, utilizar e compartilhar a 

informação e o conhecimento para que as pessoas, as comunidades e os povos 

possam desenvolver seu pleno potencial na promoção de seu desenvolvimento 

sustentável e melhorar sua qualidade de vida, de acordo com os objetivos e 

princípios da Carta das Nações Unidas e respeitando e defendendo plenamente a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. (ONU-CMSI, 2003, p. 19) 

Para trazer mais um exemplo de documentos que apresentem o termo sociedade da 

informação, citamos o Livro Verde do Ministério da Educação (MEC), que é chamado, 

poeticamente, de Verde inspirado pelo verso de Gilberto Freire, em seu livro “Tempo Morto e 

Outros Tempos” (1926): “... nunca [...] plenamente maduro, nem nas idéias nem no estilo, mas 

sempre verde, incompleto, experimental.” {sic}. Sobre a sociedade da informação escrevem: 

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança 

na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo 

paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 

transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a 

dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela 

infra-estrutura de informações disponível. (BRASIL, 2000, p.5). 

Nessa perspectiva buscamos adequar essa mudança da organização da sociedade ao processo 

de construção do conhecimento. Para esta mudança, reconhecemos, através dos documentos 

revisados, que as TIC são fundamentais para alcançar tais transformações. De forma dialética, 

modificando ao mesmo tempo que é modificado. 
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Marx visualiza que a dialética existe não só na natureza, conforme Hegel, mas 

também na sociedade, onde ambas possuem leis próprias de desenvolvimento. Essas 

leis mostram a interrelação estreita existente entre todas as coisas, natureza-homem, 

homem-natureza, pois os homens não se limitam a contemplar o mundo em que 

vivem, como sempre pensaram os idealistas, mas o transforma permanentemente e 

concomitantemente sofrem os efeitos dessas transformações. Marx com isso elabora 

um novo método, Materialismo Dialético, o qual permite entender os fenômenos que 

ocorrem na natureza e na sociedade. [...] caracteriza-se pela materialidade histórica 

da vida dos homens, pela forma como foram organizados em sociedade através da 

produção e dos instrumentos de trabalho, modificando e sendo modificados por essa 

produção. (JENICHEN, 2004, p.27). 

Tornou-se evidente que as TIC fazem parte das novas Competências e Habilidades 

Pedagógicas para o professor do século XXI, ou da sociedade da informação. Assim citamos, para 

ilustrar este pensamento, mais uma passagem do relatório da Cúpula Mundial das Nações Unidas 

sobre a Sociedade da Informação (CMSI). 

9) Reconhecemos que as TICs devem ser consideradas como um instrumento e não 

como um fim em si mesmas. Em condições favoráveis, estas tecnologias podem ser 

um instrumento muito eficaz para aumentar a produtividade, gerar crescimento 

econômico, criar empregos e possibilidades de contratação, assim como para 

melhorar a qualidade de vida de todos. Além disso, podem promover o diálogo entre 

as pessoas, as nações e as civilizações. (ONU-CMSI, 2003, p. 20). 

Analisando os documentos oficiais podemos concluir que as TIC são os novos instrumentos, 

para esta organização, fundamentais para transformações das atividades sociais. 

Elaborando, segundo esta conclusão e sob a hipótese inicial que os documentos oficiais vêm 

influenciando os tomadores de decisão na formulação de políticas públicas nacionais, é possível que 

cada vez mais veremos as novas tecnologias de informação e comunicação presentes no cenário 

brasileiro. 

Para esta pesquisa foram selecionados apenas documentos relacionados à educação, por isso 

temos segurança em elaborar conclusões no cenário educacional, mas mesmo em leituras 

superficiais e notícias midiáticas, são dadas pistas que o governo está investindo também em acesso 

às novas tecnologias de informação e comunicação, não apenas em ambientes escolares, mas 

também auxiliando a população em geral a ter acesso a essas ferramentas em suas próprias casas e 

de forma privada. 
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Assim, com base nas elaborações acima e sustentado pelo pensamento do materialismo 

dialético, estas transformações nos trariam novas possibilidades para a sociedade, e com ela novas 

implicações. Mediante isso, Coutinho e Lisbôa alertam: 

O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso; o que se lhe pede é 

que seja capaz de desenvolver nos estudantes competências para participar e 

interagir num mundo global, altamente competitivo que valoriza o ser-se flexível, 

criativo, capaz de encontrar soluções inovadoras para os problemas de amanhã, ou 

seja, a capacidade de compreendermos que a aprendizagem não é um processo 

estático mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida. (COUTINHO, 2011, 

p. 6). 

Com base no que dizem os autores nos voltamos ao nosso objeto de pesquisa, a percepção 

dos professores. Afinal, se o que propõem os documentos oficiais é algo entendido como 

fundamental para a Educação no país, inclusive como alicerce para uma sociedade melhor, e que 

deve servir para proporcionar ao estudante autonomia para poder aprender ao longo de toda sua 

vida, o que pensam as pessoas que serão os agentes desta mudança: os professores. 

Trazer para o contexto central do trabalho, quais são as Competências e Habilidades para 

formar, pedagogicamente, professores para atuarem no ensino superior, com o desafio mediante 

esta nova sociedade. Na qual o professor deverá desenvolver nos estudantes universitários as 

competências, através das TIC, para participar e interagir num mundo global, na sociedade da 

informação. 

3.1 SEM AS TIC NÃO HÁ SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

A revisão teórica nos documentos evidenciou que a construção para uma sociedade da 

informação, mais humana, política e economicamente desenvolvida, é necessário uma educação que 

se utiliza das TIC para pensar e desenvolver projetos educacionais.  

Desde a década de 60 a ONU vem demostrando preocupação e interesse no assunto, assim 

como o Brasil, que há muitos anos também vem vislumbrando as possibilidades educacionais das 

TIC e investindo para que estes ideais se realizem. Selecionamos duas passagens do Livro Verde 

que relembram datas importantes no capítulo de construção da utilização das novas tecnólogas da 

informação e comunicação como instrumento, citamos. 

Desde o final da década de 60, quando foi convocada a primeira de uma série de 

conferências das Nações Unidas sobre Informática, as tecnologias de informação e 
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comunicação foram consideradas vetores de desenvolvimento econômico e social. 

Ao longo da década de 70 e 80, inúmeros países – incluindo-se aí com destaque o 

Brasil – conceberam planos nacionais de capacitação tecnológica e de produção 

doméstica de bens e serviços em informática, como potenciais atalhos rumo ao 

desenvolvimento. (BRASIL, 2000, p. 47). 

Na área específica de tecnologias de informação e comunicação, houve no Brasil 

iniciativas de planejamento estratégico até meados da década de 80, com focos 

independente (embora com alguma ambição de articulação entre si) em informática e 

em telecomunicações. Em informática, a política estratégica foi traçada pelo 

Governo Federal, especialmente pela Secretaria Especial de Informática (SEI), 

enquanto a estruturação de tópicos e diretrizes de pesquisa foi proposta pela primeira 

vez de forma completa e abrangente em iniciativas (independentes da SEI) da 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), sob a coordenação do professor Luis de 

Castro Martins. (BRASIL, 2000, p. 86). 

 Para dar conta de possibilitar internet é necessário que aconteça uma estruturalização da 

captação e distribuição de acesso a essas novas tecnologias. E sobre este assunto encontram-se 

informações em inúmeros outros documentos, mas inclusive no recém citado Livro Verde. São 

áreas do governo que estudam e articulam, por exemplo, o valor que o usuário deverá pagar para ter 

acesso à internet. Recentemente nosso país passou pela aprovação do Marco Civil da Internet Lei 

Ordinária 12.965/2014, que dentre inúmeras coisas, versa que o preço que o usuário que contratar o 

serviço de conexão à internet, tomando como base para fixação do seu preço a velocidade e o 

número de dados abaixados.  

Essas estratégias, desde há cinquenta anos, demostram uma convergência sobre a 

importância que as novas tecnologias da informação e comunicação teriam para a sociedade de 

forma geral, e que seria necessário estar preparando-se para atuar come elas.  

No documento resultante da Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da 

Informação (CMSI), realizada em dezembro de 2003 em Genebra.  Podemos ler o entendimento que 

as próprias Nações Unidas têm sobre o papel da educação na constituição de uma sociedade melhor 

e mais justa, e que vê nas tecnologias de informação e comunicação um facilitador para a 

construção deste ideal.  

8) Reconhecemos que a educação, o conhecimento, a informação e a comunicação 

são essenciais para o progresso e o bem-estar dos seres humanos. Além disso, as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm imensas repercussões em 

praticamente todos os aspectos de nossas vidas. O rápido progresso destas 

tecnologias oferece oportunidades sem precedentes para se alcançar níveis mais 

elevados de desenvolvimento. Graças a capacidade das TICs de reduzir as 

consequência de muito obstáculos tradicionais, especialmente o tempo e a distância, 

pela primeira vez na história se pode utilizar o vasta potencial destas tecnologias em 

beneficio de milhões de pessoas em todo o mundo. (ONU, 2003, p.20) 
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Mas para que as pessoas de fato se beneficiem das TIC precisam estar preparadas para as 

utilizarem. De forma geral vemos que uma significativa parcela da população não tem tido 

problema ou grandes dificuldades para se apropriar das novas tecnologias, mas este uso tem de fato 

modificado a Educação como se propõem? Ou esta revolução é tão recente que as pessoas estão 

passando pelo período de reconhecimento dessas novas possibilidades?  

Além de proporciona uma rápida difusão de material didático e de informações de 

interesse para pais, professores e alunos, as novas tecnologias permitem, entre outras 

possibilidades, a construção interdisciplinar de informações produzidas 

individualmente ou em grupo por parte dos alunos, o desenvolvimento colaborativo 

de projetos por parte de alunos geograficamente dispersos, bem como a troca de 

projetos didáticos entre educadores das mais diferentes regiões do País. Conforme as 

velocidades de transmissão das redes vão aumentando, novas aplicações para fins 

educacionais vão se tornando viáveis, tais como laboratórios virtuais. (BRASIL, 

2000, p. 46). 

Parece que saber que as novas tecnologias trazem consigo grande potencialidade de 

mudança não é a própria garantia desta mudança. 

Finalizando este subcapítulo com as palavras do próprio Livro Verde, que no capítulo que 

versa sobre A educação na sociedade da informação, fica claro o papel que a educação tem para 

construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado, mesmo se 

indagado “o que se pode fazer com tecnologias da informação e comunicação em educação?” 

constata que mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas para estas utilizações e como será a 

educação com esta nova potencialidade, “as formas de utilização estão ainda simplesmente 

começando”. (BRASIL, 2000, p.46). 

3.2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O ENSINO SUPERIOR 

No Brasil as políticas curriculares para o ensino superior são consubstanciadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a graduação, 

homologadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e apresentadas como referenciais a 

serem considerados pelas IES na (re)elaboração dos projetos político-pedagógicos dos seus cursos. 

E também amparada por organismos internacionais – Banco Mundial (BM), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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A Lei de Diretrizes e Bases número 9.394/96, do nosso país define em seu IV capítulo, 

artigo 43, que a educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o  

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;  

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração;  

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.   

Quanto ao papel das universidades, a Forgrad (2004) comenta sua visão sobre o assunto. 

O papel da universidade relacionado à formação, visando à inserção no mundo do 

trabalho, necessita de uma redefinição que possibilite acompanhar a evolução 

tecnológica que define os contornos do exercício profissional contemporâneo, 

considerando a formação acadêmica como tarefa que se realiza, necessariamente, em 

tempo diferente daquele em que acontecem as inovações. Em um contexto de 

profundas, rápidas e constantes mudanças, já não mais se concebe um exercício 

profissional homogêneo ao longo do período de inserção no mundo do trabalho. A 

graduação, portanto, não deve voltar-se à perspectiva de uma profissão estrita e 

técnica, mas proporcionar o desenvolvimento de competências de longo prazo e a 

construção de uma relação com o conhecimento que leve à efetiva leitura e ação 

críticas sobre seus fundamentos. Trata-se, assim, de propiciar o domínio sobre os 

modos de produção do saber e estabelecer uma base sólida para a aquisição continua 

e eficaz de conhecimentos específicos, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 

habilidade de aprender e recriar permanentemente. (FORGRAD, 2004, p. 219)  

Quanto à questão das tecnologias, podemos ver no Brasil a preocupação com o assunto, 

como no parecer do Ministério da Educação, conselho nacional de educação, que aprova o seguinte 

texto: 

O avanço e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação está 

impactando as formas de convivência social, de organização do trabalho e do 

exercício da cidadania. A internacionalização da economia confronta o Brasil com a 
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necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados. Quanto mais o 

Brasil consolida as instituições políticas democráticas, fortalece os direitos da 

cidadania e participa da economia mundializada, mais se amplia o reconhecimento 

da importância da educação para a promoção do desenvolvimento sustentável e para 

a superação das desigualdades sociais. (BRASIL, 2001) 

E para o Livro Verde caberá às universidades e demais entidades educacionais, pelo seu 

envolvimento na formação de recursos humanos e na construção da indispensável base científico-

tecnológica. 

Sendo necessário estar preparado, enquanto sistema educacional, para ser esse agente de 

mudança. E estar preparado condiz com estar observando a realidade e as necessidades para que 

esta realidade se altere em um sentido desejável, na construção ativa de um futuro com as novas 

tecnologias da informação e comunicação. Pensar estas necessidades é também conhecer 

profundamente sobre estas novas tecnologias. 

Como se a revolução recente, no mínimo tão poderosa quanto a da imprensa e a da 

escrita, nada tivesse mudado com relação ao saber, à pedagogia e ao próprio espaço 

universitário, inventando no passado pelo livro e para o livro. [...]. as novas 

tecnologias nos obrigam a sair do formato espacial inspirado pelo livro e pela 

página. (SERRES, 2013, p.41). 

Para os leitores de Serres fica evidente, mesmo não sendo uma visão positiva, a importância 

que o autor dá para a educação como agente de mudança e transformação da sociedade. Mas que 

para ser esse agente de modificação, a educação tem que se modificar. 

 Em a Polegarzinha, Serres fala que desde sua invenção, a pedagogia se transformou com as 

mudanças de tecnologias, seja a invenção da própria escrita, das mídias. Agora com a chegada de 

uma nova tecnologia, faz-se necessária uma nova pedagogia. Abaixo podemos ver a opinião do 

autor às mudanças na educação: 

Sentimos ser urgentemente necessária essa mudança decisiva no ensino – mudança 

que pouco a pouco repercute na sociedade mundial e no conjunto de suas instituições 

ultrapassadas; mudança que não abala apenas o ensino, mas também, e muito, o 

trabalho, as empresas, a saúde, o dinheiro e a política, isto é, o conjunto de nossas 

instituições -, mas estamos longe disso ainda. (SERRES, 2013, p.27-28). 

Diminuir esta distância é estar preparado pedagogicamente para enfrentá-las. E estar 

preparado não quer dizer livre de imprevistos e desafios, mas conhecer os elementos que envolvem 

o desafio. Acreditamos que os documentos oficiais apresentem dados importantes para conhecer 

sobre o futuro da educação, pois eles estão sendo estipulados por governantes há décadas. 
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3.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA EDUCAR NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO  

Iremos primeiro contextualizar o entendimento da UNESCO quanto a educação, que, antes 

de mais nada, é função central de qualquer nação ou comunidade e abrange diversos fins e metas, 

entre os quais se incluem: 

Construir valores-chave e transmitir o legado cultural; Apoiar o desenvolvimento 

pessoal de jovens e de adultos; Promover a democracia e a participação crescente na 

sociedade – principalmente das mulheres e das minorias; Incentivar o entendimento 

intercultural e a solução pacifica de conflitos; Proporcionar meios que possibilitem a 

melhoria da saúde e a qualidade de vida; e Dar suporte ao desenvolvimento 

econômico para redução da pobreza e incremento da equitativa distribuição de 

riqueza. (UNESCO, 2009, p.6). 

Desta forma, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações. 

Na nova economia, não basta dispor de uma infra estrutura moderna de 

comunicação; é preciso competência para transformar informação em conhecimento. 

É a educação, o elemento-chave para a construção de uma sociedade da informação 

e condição essencial para que pessoas e organizações estejam aptas a lidar com o 

novo, a criar e, assim, a garantir seu espaço de liberdade e autonomia. (BRASIL, 

2000, p. 7). 

Como não temos o poder da previsibilidade, nos pautamos nas expectativas expressas por 

governantes através dos documentos oficiais publicados, assim como o documento da UNESCO, 

que nos da uma lista destas competências e habilidades vistas como necessárias que o professor 

desenvolva. O que procuramos fazer nesta etapa do trabalho é apresentar alguns documentos e 

dados brasileiros que sustentem nossa lista.  

Iremos começar por mostrar a concepção de competência, homologada no documento das 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena”, na qual sua relatora, quando vai definir, OS 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA UMA REFORMA DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, nomeia o seu primeiro subtítulo como - A concepção de competência é nuclear 

na orientação do curso de formação de professores; e abre o texto com a seguinte citação: “Não 

basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar 

esses conhecimentos, transformando-os em ação.” (BRASIL, 2001, p. 29).  
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 Atuar com profissionalismo exige do professor, não só o domínio dos conhecimentos 

específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas em 

seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas 

opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o 

contexto em que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade 

profissional a que pertence e com a sociedade.  

Desta forma, a Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação, 

quando define sobre o desenvolvimento de capacidades escreve sobre as competências necessárias 

para viver na sociedade da informação. Declara: 

29) Deve-se oferecer a cada pessoa a possibilidade de adquirir as competências e os 

conhecimentos necessários para compreender, participar ativamente e beneficiar-se 

plenamente da sociedade da informação e da economia do conhecimento. [...] (ONU-

CMSI, 2003, p. 27). 

O conceito que a ONU deixa claro que seu ideal de sociedade é uma sociedade na qual as 

pessoas possam ser sujeitos críticos e autônomos, donos que suas próprias vidas e capacitados para 

fazerem escolhas coletivas, voltadas para o bem da humanidade e a saúde do meio ambiente. Mas 

não vê estas mudanças com reflexos imediatos, e sim como um árduo caminho que deve ser 

construído desde o momento presente para que dê resultados no futuro. E que é responsabilidade da 

Educação desenvolver nos sujeitos, cidadãos, as competências e habilidades entendidas por eles 

mesmos necessárias para que estes ideais se tornem realidade. O que aponta que serão necessárias 

algumas mudanças na forma, sobretudo, de pensar a educação.  

Formar estes indivíduos a fim de torná-los mais críticos e reflexivos, com participação 

efetiva na sociedade, é importante adotar uma atitude crítico-reflexa-ativa, também na forma de 

pensar a educação e formar professores. 

O conselho Nacional de Educação, sobre formação de professores, salienta que a “aquisição 

de competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática, ou seja, 

toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão”. 

(BRASIL, 2001, p.29). 

Para desenvolver esta postura crítica, reflexiva e ativa, muitos autores, assim como os 

documentos da UNESCO, apontam a pedagogia de projetos como um recurso para não somente 
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gerar aprendizado aos alunos. E para fazê-los efetivamente participar de seu processo de ensino e 

aprendizagem, cabendo ao professor criar situações que provoquem nos alunos a busca por 

informações. A interação entre os colegas, o desenvolvimento de capacidades para trabalhar em 

grupo, o diálogo com especialistas, e a produção de conhecimento pelos próprios alunos são alguns 

dos aspectos desta pedagogia:  

Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, levantar 

dúvidas, pesquisar e criar ações que incentivam novas buscas, descobertas, 

compreensões e reconstruções de conhecimento. Portanto o papel do professor deixa 

de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informação – que tem como 

centro do processo a atuação do professor – para criar situações de aprendizagem 

cujo foco incida sobre as ações que se estabelecem nesse processo, cabendo ao 

professor realizar as mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido 

naquilo que está aprendendo a partir das relações criadas nessas situações. (PRADO, 

2002, p.13). 

Este modelo de inverter a lógica do currículo definido em grades de conteúdos temáticos 

estanques, e refletir para uma realidade na qual o professor tenha possibilidade de uma interação 

outra com seus alunos, que passam de ouvintes a colaboradores participativos, que devem ser 

ouvidos em suas dúvidas, inquietações, expectativas e necessidades, criando assim um currículo 

integrado à vida do acadêmico. Uma nova forma de pensar a educação que confronta com 

paradigmas até então postulados para a educação.  

Para se instaurar a pedagogia de projetos, não somente o saber e o fazer do professor são 

questionados, mas também o papel do aluno, a estrutura curricular, o espaço físico da sala de aula, o 

tempo, entre outros. 

Nessa perspectiva, a construção de competências, para se efetivar, deve se refletir nos 

objetos da formação, na eleição de seus conteúdos, na organização institucional, na abordagem 

metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de vivência para os professores em 

formação, em especial na própria sala de aula e no processo de avaliação. Competências que são 

tanto do professor como dos alunos.  

A construção de novas competências e habilidades, segundo documentos do MEC, como o 

já citado Livro Verde, se dará através da educação, por meio de aprendizado continuado, sobretudo 

passando pelo conhecimento das tecnologias de informação e comunicação “A dinâmica da 

sociedade da informação requer educação continuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo 
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não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas sobretudo inovar”, (BRASIL, 2000, p.7). 

Vemos a confirmação no texto: 

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as pessoas 

para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na 

criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação 

efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 

conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, 

bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, 

seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de formar os indivíduos para 

“aprender a aprender”, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a 

contínua e acelerada transformação da base tecnológica. (BRASIL, 2000, p.45). 

Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por 

projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos 

e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa, aberta para a 

cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou rural.  

Os professores devem parar de pensar que dar o curso é o cerne da profissão. 

Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de 

aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos ativos construtivistas. Para os 

adeptos da visão construtivista e interativa da aprendizagem, trabalhar no 

desenvolvimento de competências não é uma ruptura. O obstáculo está mais em cima 

: como levar os professores habituados a cumprir rotinas a repensar sua profissão ? 

Eles não desenvolverão competências se não se perceberem como organizadores de 

situações didáticas e de atividades que têm sentido para os alunos, envolvendo-os, e, 

ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais. (GENTILE; BENCINI, 

2014). 

Assim, encerramos nossa revisão para alcançar a primeira parte do nosso objetivo geral, 

identificar as competências e habilidades para o professor na sociedade da informação. A seguir 

abordaremos a segunda parte do nosso objetivo geral, que é pensar a formação de professores. 

Agora não mais no escuro, mas com o caminho percorrido de escolha, entre os documentos oficiais, 

que nos possibilitaram tanto identificar as habilidades e competências como formular o instrumento 

de pesquisa.  

3.4 PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO  

Assim, entendemos que uma das características da sociedade da informação é uma realidade 

na qual as TIC´s estão cada vez mais disponíveis, fazendo parte da realidade de professores e 
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alunos. Partindo da hipótese que os documentos que fundamentam este pensamento, iremos pensar 

a formação de professores na e para a sociedade da informação.  

Os atuais educadores da sociedade da informação, em sua maioria, são provenientes de uma 

sociedade analógica, vivendo o paradoxo de ensinar de uma forma que não foram ensinados. 

Exigindo do educador um perfil que nem sempre possui, devido, muitas vezes, à falta de contato 

das tecnologias da informação e comunicação em sua formação pessoal e profissional, por isso, é 

necessário pensar na melhoria e na qualificação dos processos e práticas direcionadas à formação do 

futuro educador.  

Para iniciar o capítulo refletimos junto com Serres: 

Por que a Polegarzinha se interessa cada vez menos pelo que diz o porta-voz? 

Porque, diante da crescente oferta de saber, num imenso fluxo, por todo lugar e 

constantemente disponível, a oferta pontual e singular se torna derrisória. A questão 

se colocava de forma cruel quando era preciso se deslocar para ouvir um saber raro e 

secreto. Agora acessível, esse saber sobeja, próximo, inclusive em objetos de 

pequenas dimensões, que a Polegarzinha carrega no bolso, junto ao lenço. (SERRES, 

2013, p. 46). 

Ao professor não corresponde mais a função de transmissor do conhecimento, para os 

modelos da sociedade da informação ele tem que ser o articulador deste conhecimento. Neste 

entendimento, não sendo mais o professor a única fonte do saber, agora ele poderá dedicar seu 

trabalho, sobretudo o intelectual, em desenvolver junto com alunos projetos, de preferência que se 

utilizem das TIC como um facilitador para esta nova concepção de pedagogia.  

Assim, é fundamental pensar na formação e capacitação dos educadores para o uso das 

TIC´s como mediadoras dos processos de ensinar e aprender, mas é necessário antes que o professor 

se perceba em um novo papel e compreenda as mudanças na educação. 

Nessa perspectiva, Santos (2009), em estudo ao GT da Anped de 2000 a 2008, sobre a 

formação de educadores para o uso das TIC´s, enfatiza as possibilidades de apropriação dessas 

tecnologias pela força e desejo de mudança, pela aceitação e inquietudes de uma prática instável e, 

principalmente, pela atitude de coragem do docente em admitir o uso das tecnologias também para a 

construção da subjetividade e para a reconstrução da prática.   

Na pesquisa realizada por Santos (2011), publicada na reunião da Anped em 2011 e 

intitulada como “Tecnologias e ações de formação na prática docente”, a autora relata o pensamento 
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dos docentes sobre o uso das TIC´s. De acordo com os achados, afirma que o emprego das 

tecnologias pelos educadores ainda está longe de ser uma realidade, necessitando de reorganização 

do contexto escolar para a aplicabilidade de novas tecnologias no contexto educacional. Também 

ficou claro no trabalho, conforme relatos dos educadores, a dificuldade em fazer um planejamento 

didático-pedagógico mediado pelo uso das TIC´s.  

Reorganizar o contexto escolar implica em refletir sobre o contexto atual e imaginar um 

novo. 

É importante destacar que a inovação, no contexto educacional, não está atrelada ao uso de 

recursos tecnológicos, mas sim à forma de trabalhar. Compete ao educador propor novas 

metodologias e formas de mediação pedagógica em congruência com as TIC´s para que o processo 

de aprendizagem ocorra satisfatoriamente para o aluno e o próprio educador 

Não é exclusividade da educação do Brasil estar ainda caminhando para um formato de 

melhoria e qualidade, sobretudo em uma recente modificação na estrutura da própria sociedade. 

Estamos ainda em um processo por busca de excelência e qualidade, não apenas da educação, mas 

como sociedade. 

A UNESCO desde sua criação busca um ideal de sociedade que só é visto como possível 

através da educação. E desde sempre tem prestado um papel fundamental para a formatação da 

educação de forma geral, não só em nosso país.  

Assim, cumprindo com o seu papel de agência reguladora e historicamente somando 

esforços para alcançar os objetivos para os quais foi proposta, estipulando metas e padrões 

expressos através da formulação de programas e políticas públicas por governos dos seus países 

membro.  

Um desses esforços pode ser visto através da criação de agências regionais para o 

desenvolvimento da educação. Nosso país está contemplado na região da América Latina e Caribe, 

e por este motivo escolhemos este recorte geográfico para formular nosso embasamento teórico e 

selecionar e revisar os documentos. 

Após uma leitura minuciosa, verificamos que desde 1979 as orientações da política 

educativa vêm propondo que a atuação dos docentes seja um dos elementos-chave para a efetivação 
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das reformas educacionais, reconhecendo a importância da formação docente ao lado de condições 

favoráveis ao exercício da docência. As transformações que caracterizam a sociedade 

contemporânea e a responsabilidade que demanda educar nesses contextos insertos exige um novo 

perfil para o profissional de educação. 

Em nosso país podemos verificar esta afirmativa em muitas das políticas públicas propostas 

nas últimas décadas, mas para citar apenas o exemplo mais recente selecionados metas do recém 

aprovado Plano Nacional de Educação (PNE), em questões relacionadas a formação de professor e 

novas tecnologias:   

12.14) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação 

tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica.  

12.15) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de graduação. 

15.4) Consolidar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de professores, bem como para divulgação e 

atualização dos currículos eletrônicos dos docentes. 

16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar o professor na preparação 

de aulas, disponibilizando gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar. 

(BRASIL (B), 2014). 

O atual cenário é de mudanças. As inovações tecnológicas revolucionam o relacionamento 

tradicional com os modos de acesso, construção e circulação do conhecimento, e tem suscitado 

novos desafios ao professor, impelindo-o para uma alteração do significado de sua formação.   

A universidade se insere a todo este cenário de mudanças justamente pela inter-relação na 

qual a universidade tanto recebe influências do meio externo quanto a influência. E isso tem sido 

determinante para a sua própria sobrevivência e (re)constituição ao longo da história. Meditando 

sobre as relações entre a educação e o mundo social, Veiga-Neto (2005, p. 25) sublinha que: 

As relações que existem entre as práticas e saberes educacionais e o mundo social 

(econômico, cultural, político, etc.) são relações de imanência, de modo que se torna 

impossível não apenas tratá-los em separado como, até mesmo, tratá-los como se 

entre eles houvesse relações de causa-e-efeito, sobre determinação ou precedência de 

um em relação ao outro. 

Para Nóvoa (1991), a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de auto-

formação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 
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também uma identidade profissional. E elenca algumas ações que entende ser importantes no 

caminho da formação docente, que passa, sobretudo, por sua valorização: 

• Assumir uma forte componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e 

no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar;  

• Passar para «dentro» da profissão, baseando-se na aquisição de uma cultura 

profissional e concedendo aos professores mais experientes um papel central na 

formação dos mais jovens;  

• Dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, 

trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que define o tacto 

pedagógico;  

• Valorizar o trabalho em equipa e o exercício colectivo da profissão, reforçando a 

importância dos projectos educativos de escola;  

• Caracterizar-se por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a 

comunicação pública e a participação profissional no espaço público da 

educação. (NÓVOA, 2007, p. 1). 

Um pensamento que até certo ponto lembra o pensamento que diz que as competências 

profissionais constroem-se em formação, mas também ao sabor da navegação diária do professor, 

de uma situação de trabalho à outra. Ou seja, no seu próprio fazer, junto com seus alunos e equipe, 

um pensamento que compartilhamos também, visto que o conhecimento é algo vivo e dinâmico. 

Para Perrenoud (2000, p. 45), competência é “a capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar um tipo de situação”, e lista as 10 novas competências para ensinar, em 

seu livro de mesmo nome: 

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem;  

2- Administrar a progressão das aprendizagens; 

3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

4- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

5- Trabalhar em equipe; 

6- Participar da administração da escola; 

7- Informar e envolver os pais; 

8- Utilizar novas tecnologias; 

9- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10- Administrar sua própria formação continuada.  

Parece que palavras de ordem, quando se fala em formação de professores, envolvem 

trabalhar em equipe, gerenciar projetos para o desenvolvimento da aprendizagem, e somado a tudo 

isso a urgente necessidade de usar as novas tecnologias, isto tudo sem ter a ilusão que as tecnologias 

irão salvar a educação.  

Sobre o assunto, Dwyer e colaboradores (1997), relatam no livro “Ensinando com 

tecnologia” a experiência do uso das TIC na educação, um projeto intitulado ACOT – Apple 
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classrom of tomorrow, no qual indica que sem as habilidades de gerenciamento, a ausência ou 

presença da tecnologia tem pouco impacto discernível sobre a instrução em sala de aula. 

Com o tempo, os professores do projeto ACOT passaram a utilizar a tecnologia em 

seu beneficio, melhorando a aprendizagem dos alunos e o gerenciamento em sala de 

aula. À medida que adotavam uma abordagem mais construtivista, eles descreviam 

suas salas de aula como sendo centradas no aluno, não na tecnologia ou na instrução. 

(DWYER, 1997, p. 80) 

Esta visão da educação centrada no aluno parece fazer muito sentido, principalmente por que 

ele é o grande ator do processo educativo. Acreditamos que um currículo que fomente aprendizes 

ativos e autorregulados, estes se tornarão mais responsáveis por si e pela sua educação, também 

terão uma postura diferente em sala de aula, modificando a relação professor-aluno e  possibilitando 

a este indivíduo, o aluno, uma aprendizagem por toda a vida, e uma apropriação do seu próprio 

processo de aprendizagem.  

Pensar a formação de professores também é pensar um processo educativo, e este também 

precisa ser revisto e repensado.  

Se quisermos construir uma educação melhor, acreditamos que um dos passos iniciais deva 

ser educar melhor ao professor, fazer com que ele próprio se empodere do seu processo educativo, 

que ele seja um bom aluno em primeiro lugar.  

Uma hipótese é que o professor quando aprende a ser um aluno melhor pode, inclusive, 

servir de aluno modelo para os seus próprios alunos. Mudanças tão profundas e recentes demandam 

reflexão. Em períodos que há poucos modelos a seguir e quase nenhuma certeza, parece, inclusive, 

necessário que os professores reaprendam a se comportar, como alunos, diante da sociedade da 

informação.  

É tempo de reconstruir saberes e fazeres, de trocar experiências, dúvidas, angústias e 

conhecimentos; tempo em que é preciso sentar e conversar sobre o assunto, começando por seus 

atores principais, professores e alunos; os professores precisam ser ouvidos entre seus pares para 

ouvir seus alunos. Fortalece-se uma educação que é construída através de diálogos e trocas, entre 

todos os envolvidos no processo. Para tratar é necessário antes diagnosticar.  

Com isso, consideramos que formações devem ser lugar de convívio, de trocas e construção, 

articulando teoria e prática.  
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Cursos de formação em que teoria e prática são abordadas em momentos diversos, 

com intenções e abordagens desarticuladas, não favorecem esse processo. O 

desenvolvimento de competências pede uma outra organização do percurso de 

aprendizagem, no qual o exercício das práticas profissionais e da reflexão 

sistemática sobre elas ocupa um lugar central. (BRASIL, 2001, p. 30). 

Para haver uma modificação pedagógica da educação, é necessário repensar a educação 

como um todo; do seu espaço físico, do papel do professor, do perfil do aluno, as políticas públicas 

nacionais, a função da universidade, a função do conhecimento na sociedade da informação, o 

contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, e inúmeros outros.  

Mas é necessário pensar fora dos padrões tradicionais, é necessário entender que estamos 

diante de um novo contexto, um novo paradigma político-econômico-social-educacional. O 

aprender a ser professor passa também pelo aprender a ser na sociedade da informação.  

Segundo a UNESCO os professores em atividade precisam adquirir a competência que lhes 

permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de aprendizagem com apoio da tecnologia. 

Estar preparado para utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte ao aprendizado são 

habilidades necessárias no repertório de qualquer profissional docente. Os professores precisam 

estar preparados para ofertar autonomia a seus alunos com as vantagens que a tecnologia pode 

trazer. As escolas e as salas de aula, tanto presenciais quanto virtuais, devem ter professores 

equipados com recursos e habilidades em tecnologia que permitam realmente transmitir o 

conhecimento ao mesmo tempo em que se incorporam conceitos e competências em TIC.  

As simulações interativas em computação, os recursos educacionais digitais e 

abertos e as sofisticadas ferramentas de levantamento de dados e análise são apenas 

alguns dos recursos que permitem aos professores oportunidades antes inimagináveis 

para o entendimento conceitual. As práticas educacionais tradicionais já́ não 

oferecem aos futuros professores todas as habilidades necessárias para capacitar os 

alunos a sobreviverem no atual mercado de trabalho. (UNESCO, 2009, p. 1). 

Para que os professores estejam preparados, eles precisam ser preparados. Sendo necessárias 

novas formas de formação continuada e compartilhadas, proporcionado cada vez mais interação 

entre professores. E assim como Nóvoa, nos também acreditamos que este possa ser um caminho: 

Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores individuais 

podem ser utéis para a aquisição de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o 

isolamento e reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um saber 

produzido no exterior da profissão. Práticas de formação que tomem como referência 

as dimensões colectivas contribuem para a emancipação profissional e para a 
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consolidação de uma profissão que é autonoma na produção dos seus saberes e dos 

seus valores. (NÓVOA, 1991, p. 15). 

Neste modelo de formação é preciso que o professor assuma responsabilidade na sua 

formação como professor. A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando; o professor sempre em processo de formação. E em nosso entendimento, 

uma das habilidades que deveriam ser desenvolvidas nas formações continuadas de professores 

universitários, é a capacitação para trabalhar com pedagogia de projetos.  
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4. METODOLOGIA 

Segundo os objetivos desta pesquisa podemos classificá-la como exploratória/descritiva, 

visto que para cumprir com nosso objetivos tivemos antes que fazer um levantamento e descrever 

quais são as competências e habilidades expostas nos documentos da UNESCO, elaborar 

instrumento de pesquisa e analisar a percepção de professores sobre elas, no aspecto provável e 

desejável.  

Podemos ainda classificá-la como uma pesquisa indutiva, visto que selecionamos uma 

amostra de professores do ensino superior catarinense que representa sua população. Uma pesquisa 

de natureza aplicada, visto que tem como foco identificar as competências e habilidades para pensar 

a formação de professores, cujo problema de pesquisa será tratado de forma quantitativa, pois 

buscamos quantificar os dados das opiniões dos docentes que responderam ao questionário. 

Para pensarmos nossa pesquisa iniciamos as leituras com trabalho sobre prospecção de 

cenários: trabalhos como OCDE - Educacion at a Glance (Teachrs matter 2005; Indicators Brazil, 

2012; Indicators 2013); NMC Horizon Report (Panorama tecnológico para o ensino fundamental e 

médio brasileiro, 2012; Higher Education Edition, 2012); Veen e Vrakking (Homo zappiens: 

educando na era digital, 2009); Nóvoa (Professores: imagens do futuro presente, 2009); ATEE 

(Scenario planning em Educação, 2001), que foram delimitando e direcionando a pesquisa. 

Com a revisão de literatura percebeu-se que as pesquisas de prospecção de cenário levavam 

em consideração, sobretudo, o consenso na opinião de especialistas, tendências de mercado, 

situação política e econômica.  

Assim, elaboramos a pesquisa nos moldes destas características e buscamos algo que nos 

fornecesse dados, os mais confiáveis e próximos da realidade, sobre o futuro da educação. Dados 

que servissem como base para elaborar um instrumento de pesquisa para obter a opinião de 

especialistas. 

Escolhemos o viés das políticas públicas e educação, pois foi tornando-se evidente que as 

políticas públicas são um fator a ser considerado quando se busca uma fonte sobre o que esperar 

para o futuro, de um país por exemplo. O que nos levou a buscar documentos oficiais e, por 

consequência, a buscar informações em dados da Organização das Nações Unidas e suas agências. 
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Até que tomamos contato com o documento da UNESCO “Padrões de competência em TIC para 

professores”. Dando conta do nosso primeiro objetivo da pesquisa, identificar as competências e 

habilidades para o professor do século XXI. 

Este documento serviu como base para a etapa descritiva da pesquisa, servindo para 

formular o instrumento para investigar qual a opinião dos profissionais da área sobre a 

probabilidade do desejável e do provável que os professores, eles próprios, tenham desenvolvido as 

habilidades e competências descritas e vistas, nos documentos oficiais como necessárias, até o ano 

de 2024. 

A seguir apresentaremos uma descrição mais detalhada da classificação das etapas de 

execução. 

4.1 O SURVEY 

O Survey tem importante papel nas pesquisas de opinião e levantamentos estatísticos que 

visam identificar determinadas situações e que, em muitos casos, atende como base de informações 

a outros tipos de pesquisa.  O que corresponde com o entendimento de Mello (2013) sobre o método 

“é um método de coleta de informações diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, 

sentimentos, saúde, planos, crenças e de fundo social, educacional e financeiro”. 

Para a execução desta pesquisa utilizamos o SurveyMonkey®, uma ferramenta on-line para 

criação e aplicação de questionário.  

4.2 INSTRUMENTO 

Escolhemos o SurveyMonkey® após uma análise comparativa entre este e a ferramenta de 

questionário do software da Google®, o GoogleDrive®, que também está disponível on-line e 

gratuitamente.  

Nossa primeira versão do questionário foi elaborada e testada inicialmente no 

GoogleDrive® e apresentada para o grupo de pesquisa do PPGE, nesta ocasião organizada pelo 

professor orientador desta pesquisa, estavam também presentes outros alunos, que fizeram suas 

considerações sobre o instrumento.  
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Uma segunda versão, ainda no GoogleDrive®, foi apresentada para um grupo de cinco 

docentes do ensino superior na ocasião da semana de formação continuada desta universidade. A 

partir dessas considerações o questionário foi inteiramente modificado quanto a formulação das 

perguntas e reelaborado com as questões atuais no SurveyMonkey®, que se mostrou muito mais 

pertinente por ser uma plataforma desenvolvida especificamente para este fim.  

Esta ferramenta, além de apresentar análise preliminar dos dados, apresenta também o 

recurso de importação de dados para o Excel, programa da Microsoft®. Este recurso de importação 

dos dados para o Excel facilitou enormemente o trabalho de tabulação dos dados e o manuseio 

destes sob as diferentes análises possíveis. Além da geração espontânea de gráficos; os quais 

utilizamos através da captura de imagem, em nossa análise. 

Esta última versão do questionário foi apresentada para este mesmo grupo de pesquisa do 

PPGE, nesta ocasião estavam presentes o professor orientador desta pesquisa e o professor Dr. 

André Raabe, além dos alunos o grupo contava com a presença de um mestre em computação 

aplicada. Deste encontro resultou o refinamento na formulação do questionário quanto à 

objetividade das perguntas, a apresentação estética, que busca uma maior usabilidade para o 

respondente, sem cansá-lo ou desestimulá-lo durante a execução.  Foram feitas considerações 

também em relação à ordem das perguntas e outros recursos que poderiam ser adicionados ao 

questionário. Uma versão teste com as modificações descritas acima foi disponibilizada a estes 

membros do grupo de pesquisa e a outros docentes do ensino superior, o relato desta experiência foi 

apresentado para a banca de qualificação no dia 11 de abril; fechando assim a etapa de validação, ou 

pré-teste. 

Nesta análise podemos dizer que cumprimos os requisitos de Mello (2013), que sugere que o 

pré-teste tenha que ter as seguintes etapas: primeiro submete-se o instrumento a um colega, 

especialista ou uma pessoa do grupo selecionado, após aplica-se o questionário junto a três ou 

quatro respondentes potenciais e o terceiro passo é aplicar em um pequeno grupo a amostra. 

Embora o SurveyMonkey® esteja disponível em um formato mais simples de forma 

gratuita, optamos por aderir ao plano básico, que possui uma mensalidade paga em dólares, 

motivados pelas vantagens. Esta opção apresenta uma interface funcional e estética, o programa 

fornece ao usuário usabilidade e personificação para a elaboração do questionário, fornece dados e 

informações sobre a parte de estatística descritiva, como população, amostra e erro amostral, que 
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ajudam a pesar a pesquisa, e após a elaboração facilita na distribuição do questionário. O programa 

também auxilia na análise dos dados e possui o recurso de importação dos dados para o Excel, 

programa da Microsoft® e salvar o documento como arquivo de Pdf®.  

Após a leitura minuciosa dos documentos escolhemos elaborar o questionário a partir do 

documento intitulado Módulos de padrão de competência, o qual apresenta três tabelas que 

descrevem em cada um dos elementos da matriz. “Cada uma das células da matriz constitui um 

módulo, e cada um dos módulos há metas curriculares específicas e as habilidades esperadas dos 

docentes” (UNESCO, 2009, p.5). 

Lembramos os elementos da matriz. Os módulos: alfabetização em tecnologia, 

aprofundamento de conhecimento, e criação de conhecimento. As células: política e visão, currículo 

e avaliação, pedagogia, TIC, organização e administração, desenvolvimento profissional do 

docente. Como você pode ver na figura que apresentamos no questionário.  

Assim, dividimos o questionário em duas partes, um cabeçalho com 5 questões de 

identificação do entrevistado (função do ensino superior, sexo, idade, titulação, área e atuação) e 18 

perguntas elaboradas a partir dos documentos da UNESCO. O questionário pode ser visto no 

Apêndice A da pesquisa. Havíamos feito a pergunta da função na instituição por dois motivos: 

primeiro porque também tínhamos a intenção que analisar a percepção de Pró-reitores, e segundo 

porque quanto fomos fazer a etapa de distribuição, acabamos enviando e-mail para reitores também, 

o que nos fez incluí-los na pergunta número 1.  

Para cada uma das questões pedimos aos pró-reitores e professores da nossa amostra que 

avaliem cada uma das afirmações e expresse através de uma escala de valores que vai de 0% a 

100% sua opinião quanto a três aspectos: se o evento descrito acontece nos dias atuais; a 

probabilidade do evento descrito acontecer nos próximos dez anos; e o quanto é desejável que o 

evento aconteça nos próximos dez anos. Abaixo apresentaremos a estrutura do questionário sem o 

cabeçalho de identificação. 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população desta pesquisa é composta por docentes do ensino superior catarinense, do 

sistema ACAFE, visto que nosso problema de pesquisa pretende analisar a percepção destes 
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profissionais. Tínhamos a intenção de analisar a percepção também de pró-reitores, mas, como será 

melhor descrito nas análises, optamos por excluir esta classe de nossa amostra. 

A partir dos dados disponíveis no site da ACAFE, de um levantamento feito em 2012, o 

sistema contaria com 9.219 docentes. Desde número total de docentes calculamos sob o erro 

amostral de 10%, e o nível de confiança de 90%, resultando em uma amostra de 68 indivíduos, 

conforme as imagens 2 e 3. 

Atualmente o sistema ACAFE conta com um número total de 16 instituições, são elas: 

UNOESC, UNIFEBE, CATÓLICA, FURB, UDESC, UnC, UNESC, UNIARP, UNIBAVE, 

UNIDAVI, UNIPLAC, UNISUL, UNIVALI, UNIVILLE, UNOCHAPECÓ e USJ. 

 

Imagem 1 – Cálculo Amostral 

     

Fonte: SANTOS, G. E. de O. Cálculo amostral: calculadora on-line. Disponível em: 

<http://www.calculoamostral.vai.la>. Acesso em: 7 de junho de 2014. 

 

Esta calculadora on-line utiliza a seguinte fórmula: 
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Imagem 2 – Fórmula cálculo amostral 

    

Fonte: SANTOS, G. E. de O. Cálculo amostral: calculadora on-line. Disponível em: 

<http://www.calculoamostral.vai.la>. Acesso em: 7 de junho de 2014. 

Onde: 

 

 

 

4.4 DISTRIBUIÇÃO 

Quanto à distribuição e aplicação dos questionários eletrônicos, utilizamos a amostra 

probabilística de tipo aleatória simples. Nosso entendimento de amostra probabilística do tipo 

aleatória simples esta respaldado no conceito definido pelos estudiosos da estatística Lenive, 

Stephan, Krehbiel e Berenson (2005, p. 11), como aquela em que “cada indivíduo ou item de uma 

estrutura ou população possui a mesma chance de seleção de cada um dos outros indivíduos ou 

itens”. Ou seja, enviamos os questionários ao maior número de e-mails possíveis e esperamos suas 

respostas.  

Estes e-mails foram acompanhados de uma breve explicação dos objetivos da pesquisa, o 

endereço eletrônico, o link para o SurveyMonkey®, o qual dava acesso direto para responder ao 

questionário,  e esclarecimento sobre o sigilo das informações dos participantes e a finalidade e uso 

dos dados coletados, estas informações puderam ser acessadas também no próprio questionário. 

(Apêndice A – Modelo de e-mail) 

A primeira etapa de distribuição aconteceu do dia 7 a 20 de maio, na qual foram enviados 

individualmente quase quatrocentos e-mails.   

 Esta aconteceu no domingo (11 de maio) à noite e na segunda-feira pela manhã, com o 

intuito de que as pessoas tivessem esse e-mail como um de seus primeiros na caixa de entrada. 

Nesse sentido pode ser que nossa estratégia tenha obtido êxito, já que na segunda-feira, dia 12 de 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - nível de confiança 

 p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 
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maio, foi nosso principal dia de convergência de respostas ao questionário, conforme inclusive 

podemos verificar no gráfico abaixo. No final do dia 20 ainda não tínhamos conseguido nossa 

amostra mínima. Por isso, no dia 26 de maio, fizemos uma segunda rodada, reenviando o e-mail aos 

mesmos destinatários, e assim como na primeira etapa, este também foi nosso melhor dia de 

conversão de respostas ao questionário, ainda melhor que no dia 12, como também podemos 

verificar no gráfico abaixo. 

Gráfico 1 - Conversão da distribuição 

 

       Fonte: Análise SurveyMonkey®. 

 Outra particularidade que queremos aqui ressaltar é o número que pessoas que começaram a 

responder o instrumento, e a quantidade que de fato o termina. Em dados absolutos temos que 109 

pessoas começaram a responder o questionário e apenas 69 de fato terminaram. Destes 109, 102 

eram professores e 5 pró-reitores. 

Lembramos que o questionário estava estruturado em 4 etapas, são elas: etapa de 

apresentação e esclarecimento sobre o instrumento, que apresentava a primeira inteiração do 

participante com o questionário, escolhendo a opção: estou ciente e aceito o TCLE, ou, ver TCLE; 

segunda, etapa de identificação, que contava com 4 perguntas: ocupação, sexo, idade e titulação; 

terceira, matriz da UNESCO. Além de uma última etapa onde o participante poderia decidir entre 
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receber a devolutiva da pesquisa, tendo que para isso cadastrar seu e-mail, ou escolher uma opção 

abrindo mão de receber qualquer feedback. 

          Tabela 1 – Resumo dos dados brutos 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Tabela gerada a partir do resultado da pesquisa, 2014. 

Optamos por invalidar todas as outras repostas que não estivessem totalmente completas, ou 

seja, um total de 69 questionários válidos; 68 deles eram professores e apenas 1 era pró-reitor. 

Como obtivemos apenas 1 resposta de pró-reitor, acabamos por excluí-la da amostra.  

Nosso cálculo amostral foi feito segundo os dados disponíveis no site da ACAFE, em um 

levantamento de 2012, que as instituições vinculadas ao sistema somavam juntas 9.219 professores.  

A intenção inicial de amostra representava 370 indivíduos de uma população de 10.000, 

calculado sob uma margem de erro de 5%. Mas esse número amostral não foi atingido no tempo da 

pesquisa e alteramos nosso cálculo para uma margem de erro de 10%, resultando em uma amostra 

de 68 indivíduos. Abaixo apresentamos o cálculo amostral. 

Aproveitamos também para informar que mesmo que aumentemos o número da população 

para 10.000, permanecendo os dados de nível de confiança e erro amostral, o número da amostra 

continua sendo 68.  

1- TCLE 109 

2- Ocupação 104 

3- Sexo (não obrigatória) 103 

4- Idade 104 

5- Titulação 104 

6- Alfabetização tecnológica 84 

7- Aprofundamento do conhecimento 71 

8- Criação de conhecimento 69 

9- Devolutiva (cadastros e-mail: 54) 69 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Esta análise tem por objetivo reunir os dados coletados durante esta pesquisa e coteja-los 

com os documentos oficiais da UNESCO e com o referencial teórico selecionado. 

A escrita do texto da análise foi organizada em 5 etapas: etapa de identificação, matriz da 

UNESCO, análise por aspecto, análise por abordagem, e análise por habilidades. Em todas as 

análises fizemos uma leitura em relação ao provável e desejável.  

5.1 ETAPA DE IDENTIFICAÇÃO 

O bloco de identificação do questionário foi dividido em quatro perguntas que têm por 

finalidade responder ao nosso objetivo específico, caracterizar o perfil dos docentes respondentes da 

pesquisa.  

A primeira pergunta solicitava dados de identificação quanto à função dentro da instituição 

(Reitor, Pró-reitor ou Professor), visto que nossa intenção inicial era analisar também a percepção 

de Pró-reitores, os Reitores acabaram sendo considerados durante a etapa de distribuição, pois 

alguns dos e-mails enviados foram para pessoas neste cargo. Ao final da etapa de aplicação, 

obtivemos uma única resposta de Pró-reitores, o que acarretou na exclusão desta população e foram 

trabalhados apenas com as respostas dos Professores.  

A segunda pergunta referia-se ao sexo do respondente, seguida pela identificação da faixa 

etária. Esta última nos interessava particularmente, pois uma das hipóteses levantadas era de que a 

idade dos respondentes poderia interferir nas suas respostas. 

Para encerar o bloco de identificação, os respondentes identificavam sua titulação, para 

poder caracterizar a amostra e compara-la aos números da ACAFE e das propostas do PNE (2014-

2024). 

Em pesquisas de educação é muito comum encontrar um número, muitas vezes 

desproporcionalmente maior, de docentes do sexo feminino em relação ao sexo masculino em quase 

todos os níveis da educação, com exceção do perfil docente de nível superior. Vejamos os dados do 

censo de 2007. 
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Imagem 3 – Dados MEC: Sexo professores da Educação básica 

 

 

 

 

Fonte: MEC, 2007.  

Como forma de análise para estes dados poderíamos citar Gomes, que em 2013, em meio a 

uma contextualização histórica, escreve sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e na 

carreira docente. 

Apesar de sua inserção ser significativa na carreira docente, sua concentração maior ainda 

está voltada para a educação básica, em especial na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. (GOMES, 2013) 

Em nossa pesquisa o número de sujeito do sexo feminino e masculino quase que se equivale; 

com uma diferença de apenas 5 indivíduos a mais do sexo feminino. E como esta não era uma 

pergunta obrigatória, um dos indivíduos não a respondeu. Vejamos como ficou este dado em nossa 

pesquisa:  
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Gráfico 2 – Sexo dos participantes 

  

             Fonte: Análise SurveyMonkey®.   

Em nossa quarta pergunta pedimos a definição da faixa etária dos participantes. E sobre 

esses dados vemos que a grande concentração de nossa amostra, 89.7%, está entre os 30 e 60 anos, 

como mostra o gráfico abaixo:  

Gráfico 3 – Faixa etária. 

 

               Fonte: Análise SurveyMonkey®.  
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Após uma análise individual de cada um dos questionários, foi constatado que a idade não 

influencia nas respostas, e que em todos os grupos as respostas se mantiveram relativamente 

estáveis em todas as faixas de idade, ou seja, nossa hipótese inicial de que a idade poderia ser um 

fator de resistência, não se confirmou. Enceramos este bloco com nossas análises e comparação dos 

dados de titulação.  

Para encerrar este bloco, analisamos o perfil da formação acadêmica, visto que esta é uma 

característica e exigência para a docência no ensino superior, sobretudo na universidade que se 

sustenta no tripé: ensino, pesquisa e extensão; visto preceitos previstos na Constituição da 

República (BRASIL, 1988). 

Esta contingência acaba por também caracterizar a formação do docente do ensino superior 

passando pela pós-graduação, tanto de lato e stricto sensu, mas privilegiando sobretudo programas 

de mestrados e doutorados. Via de regra estes últimos participam de forma marcante na formação 

em pesquisa. 

O amparo legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96, sob o processo de 

formação de docentes universitários, diz que este será preparado (e não formado) prioritariamente, 

nos programas de mestrado e doutorado. Além de ser uma exigência, que está descrita no artigo 52 

da LDB de 1996, em seu segundo parágrafo, temos os seguintes termos: “um terço do corpo 

docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”. 

Não pretendemos aqui adentrar em reflexões tanto sobre nenhum assunto que esteja 

relacionado nem com o processo de formação profissional ou pessoal, como a história de vida na 

constituição dos “saberes” e “fazeres” da docência; tampouco a sua formação como pesquisador; ou 

incitar discussões sobre a qualidade dos programas de pós-graduação em geral. Embora estes 

pudessem ser temas envolventes. Iremos nos restringir analisar os aspectos relacionados com a 

titulação docente, com uma fundamentação e comparação estatística, com legislação vigente, 

documentos e dados oficiais.  
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Gráfico 4 – Titulação.  

 

      Fonte: Análise SurveyMonkey®.  

 Esta característica e necessidade da pós-graduação na formação do docente superior pode ser 

lida também no conjunto articulado de ideias referenciais para o ensino de graduação, o Plano 

Nacional de Graduação: um projeto em construção (PNG); cuja concretização das ideias requer um 

novo perfil docente, ou seja, ter: 

- formação científica na área de conhecimento; 

- pós-graduação stricto sensu preferentemente, no nível de doutorado; 

- domínio do complexo processo histórico de constituição de sua área; 

- ampla e crítica compreensão dos métodos que produziram o conhecimento  

acumulado; 

- competência pedagógica. (ForGRAD, 2004). 

Fazendo uma leitura comparativa com os dados da ACAFE sobre a titulação do corpo 

docente, do ano de 2012, não conseguimos encontrar uma constância por universidade e verificar se 

este perfil de formação é uma característica. O que vemos é uma grande variação no quesito 

titulação, como por exemplo, no caso da UDESC, que possui a maior parte de seus docentes 

doutores, em contrapartida com a UNIARP, que possui a maior parte de seus docente especialistas. 

Mas de forma geral, considerando os dados absolutos, vemos que os dados de nossa pesquisa 

invertem em relação a especialistas e doutores; ao contrário dos dados abaixo, em nossa pesquisa 

temos um número maior de doutores do que especialistas.  
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Imagem 4 – Estatística titulação do corpo docente do sistema ACAFE 

 

         Fonte: ACAFE, 2012. 

 Em nível nacional vemos que é cada vez maior o esforço para elevar o número de mestres e 

doutores. Na meta 14 do PNE, que versa sobre a pós-graduação, é definido elevar gradualmente, até 

2023, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

60 mil mestres e 25 mil doutores. Vejamos gráficos prospectivos desta meta em comparação com 

dados de 2012. 

Imagem 5 – PNE - Meta 14: Pós-graduação 

 

              Fonte: PNE, 2014 

Com esses números percebemos que o esforço para atingir esta meta é grandioso, em quase 

dez anos, esses números representam um aumento significativo de mestres e doutores no Brasil.  
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Percebemos com esses projetos e metas  uma preocupação por parte do governo na formação 

e qualificação do profissional docente. O que faz com que pesquisas sobre como formar este 

profissional façam todo o sentido. Se estamos em um esforço nacional para formar professores, 

vamos fazê-lo bem. 

5.2 MATRIZ DA UNESCO 

É raro encontrar alguém que apresente em seu discurso incredulidade quanto ao uso das 

novas tecnologias em nosso contexto; um fenômeno que vem acontecendo nas últimas décadas e 

modificando a realidade social.  Percebemos que a população de forma geral está convencida de que 

os novos aparatos, aparelhos e aplicativos que nos permitem estar conectados, nos comunicando e 

compartilhando informação, sem restrição de espaço ou tempo, desde que tenha conexão com a 

internet e disponibilidade de bateria ou outra fonte de energia, vieram para ficar e conviver conosco 

durante muitos e muitos anos, e muito provavelmente nunca mais irão desaparecer das nossas vidas, 

apenas modificarem-se. 

Na maioria das prospecções, sejam acadêmicas, científicas ou mercadológicas, apenas 

palpites ou ficção científica, a vida humana passa a ser inimaginável sem as novas tecnologias de 

informação e comunicação; assim como é quase impossível pensar a humanidade sem códigos 

linguísticos depois que estes foram inventados. Estas ferramentas hoje fazem parte da cultura 

humana e modificam a forma de nos desenvolvermos, nos relacionarmos e interagirmos, de 

pensarmos e criarmos.  

Esta não é a novidade em nosso mundo contemporâneo. Tampouco é recente a preocupação 

de como as novas tecnologias, entendida há muito tempo, como peças fundamentais para modificar 

nossas vidas.  

Em nosso documento referência, “Padrões de competência em TIC para professores”, como 

melhor detalhado em nosso capítulo de fundamentação, é o entendido pela UNESCO como as 

modificações necessárias para lidar com estas novas tecnologias em nossa sociedade. Propondo 

metas de habilidades e competências para formar professores para atuarem numa, e para uma, 

sociedade de informação. 
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Essas metas estão pensadas e estabelecidas para englobarem seis aspectos da educação: 

política, currículo e avaliação, pedagogia, TIC, organização profissional, e desenvolvimento e 

administração; em três diferentes abordagens: alfabetização tecnológica, aprofundamento de 

conhecimento, criação de conhecimento. Como na matriz abaixo: 

Quadro 1 – Matriz da UNESCO 

 

 Fonte: elaborado a partir do documento da UNESCO, “Padrões de competência em TIC para 

professores”, 2009. 

Com base nesta matriz, elaboramos um questionário para verificar, na opinião de 

professores do ensino superior catarinense, sobre o quanto é provável e desejável que estes padrões 

se estabeleçam até o ano de 2024. O que iremos fazer agora é organizar e analisar estes dados de 

forma a tentar com que eles nos auxiliem a pensar as habilidades e competências para o futuro da 

educação do século XXI. 

A tecnologia é necessariamente um instrumento mediador entre o homem e o mundo, o 

homem e a educação. Seu uso para a educação deveria servir, sobretudo, como um facilitador na 

tarefa do professor como mediador, além de ser papel do professor estar sempre relacionando e 

inserindo seu aluno no meio cultural, e que nos dias de hoje é essencialmente a cultura de uma 

sociedade da informação, cuja interação se faz em grande parte através das novas tecnologias.  
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Sendo assim, aqueles que ainda não estão familiarizados com as novas tecnologias de 

informação e comunicação, precisarão ser incluídos neste universo, o que esta sendo chamado por 

alguns autores de alfabetização tecnológica.  

Para o professor, este é um processo indispensável e contínuo, que requer uma postura 

reflexiva sobre sua prática pedagógica, nessa concepção, o professor estará contribuindo para a 

formação de indivíduos capazes de descobrir, compreender e transformar o mundo. 

Ao fazermos uma leitura nas publicações de Vygotsky, como por exemplo, na introdução do 

livro Formação social da mente, vemos que este entendeu o conceito de mediação como a interação 

homem-ambiente pelo uso de instrumentos ao uso de signos.  

A presença da tecnologia na sociedade exige a alfabetização tecnológica e uma formação de 

professores adequada. Neste sentido, os professores têm que se preparar para as inovações 

tecnológicas, juntamente com as consequências pedagógicas advindas disso. Só pode alfabetizar 

tecnologicamente quem foi alfabetizado para isso.  

A meta, expressa no documento que versa sobre o Marco Político, fala que alfabetizar é 

preparar os alunos, cidadãos e uma força de trabalho capaz de adotar novas tecnologias para apoiar 

o desenvolvimento social e melhorar a produtividade econômica. As metas políticas educacionais 

incluem aumentar o número de matrículas nas escolas, disponibilizar recursos de qualidade para 

todos e melhorar as habilidades básicas de alfabetização, inclusive a alfabetização tecnológica.  

Vemos que a Alfabetização Tecnológica é a primeira na escala da UNESCO, como 

estipulado no próprio documento, cujos esforços iniciais devem ser direcionados para que as 

pessoas estejam alfabetizadas, ou seja, conhecendo sobre as tecnologias.  

A meta do Aprofundamento do Conhecimento, versa sobre aumentar a habilidade dos alunos 

cidadãos e uma força de trabalho para agregar valor à sociedade e à economia aplicando o 

conhecimento das disciplinas escolares para solucionar problemas complexos e de alta prioridade, 

que encontrados em situação de trabalho, na sociedade e na vida no mundo real, ou seja, não apenas 

conhecendo, como no caso da alfabetização, mas já utilizando as tecnologias no seu dia-a-dia.  

E por fim, a última e mais complexa das abordagens, Criação de Conhecimento, na qual o 

indivíduo não apenas conhece e sabe utilizar a tecnologia no seu dia-a-dia, mas também já é 
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produtor e criador.  Haja vista que a meta política é aumentar a produtividade, favorecendo alunos, 

cidadão e uma força de trabalho permanentemente envolvida com a criação de conhecimentos e 

inovação.  

Nesta abordagem o objetivo político é aumentar a participação cívica, a criatividade cultural 

e a produtividade econômica; desenvolvendo alunos, cidadãos e uma força de trabalho 

permanentemente envolvida com a e se beneficiando da: criação do conhecimento, inovação e 

participação na sociedade de aprendizagem.  

[...] nesta modalidade, o currículo ultrapassa as fronteiras das disciplinas escolares, 

com a inclusão das habilidades provenientes das demandas do século XXI em 

direção a um novo conhecimento que envolve o aprendizado por toda a vida – 

habilidade de colaborar, comunicar, inovar e pensar de forma crítica. (UNESCO, 

2009, p.11). 

Estas três abordagens são vinculadas, no documento, como a forma de melhorar o ensino e o 

crescimento econômico e sustentável e estão baseadas em três fatores, indicados pelos economistas, 

como geradores de crescimento, com base na maior capacidade humana; são elas: 

a) Concepção mais aprofundada de capital (a capacidade da forca de trabalho 

de usar equipamentos que sejam mais produtivos do que as versões anteriores);  

b) Maior qualidade de trabalho (mão-de-obra mais bem informada, capaz de 

agregar valor ao resultado econômico); e 

c) Inovação tecnológica – a capacidade da mão-de-obra de criar, distribuir, 

compartilhar e utilizar os novos conhecimentos. (UNESCO, 2009, p.8) 

Estas três abordagens aparecem em outros documentos e relatórios da UNESCO com o 

objetivo de “alinhar a educação dos docentes às metas nacionais de desenvolvimento” (UNESCO 

(A), 2009, p.8), sob o pensamento de que à medida que os indivíduos, estudantes e a população em 

geral, economicamente ativa, adquirirem habilidades cada vez mais complexas, estes estarão 

apoiando e participando do desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental, visando 

melhorar o padrão de vida.  

Consequentemente, essas três abordagens correspondem a metas e visões políticas nacionais 

alternativas para o futuro da educação. Juntas, elas apresentam uma trajetória de desenvolver a 

economia e a sociedade: desde o entendimento diferencial da tecnologia, passando por uma força de 

trabalho de alto desempenho até criar as condições para uma economia de conhecimento e para uma 

sociedade da informação.  
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A análise se dará de forma decrescente. Primeiro com uma média geral de todos os aspectos, 

seguida por uma análise da média geral por abordagem, e finalizamos com a análise individual de 

cada um dos seis aspectos contidos na matriz da UNESCO, sempre fazendo uma comparação entre 

o desejável e o provável.  

Na intenção de tornar os gráficos mais sintéticos, utilizamos uma legenda para os 

enunciados, na qual cada uma corresponde: 

 DES = Desenvolvimento profissional e docente; 

 ORG = Organização e administração; 

 TIC = Tecnologias da Informação e Comunicação  

 PED = Pedagogia 

 CURR = Currículo e avaliação 

 POL = Política 

5.3 MÉDIA POR ASPECTO 

Após a leitura dos documentos fica claro que segundo a UNESCO o futuro da educação, e 

da formação docente, passa necessariamente por uma formação com as tecnologias da informação e 

comunicação. E que eles farão o possível para que suas metas se concretizem, mas que elas 

dependem especialmente, para sua realização, de seus próprios atores.  

Um ponto importante é que por mais que a UNESCO defina que o futuro da educação passe 

pelas TIC, ela não acredita que a simples incorporação destas tecnologias possam modificar por elas 

próprias efetivamente a educação. É necessário pensar e reestruturar a educação como um todo, por 

isso define estes seis aspectos, que não versam especificamente sobre tecnologias, mas que 

estabelecem um novo olhar para a pedagogia. Deixando muito claro que as tecnologias não são a 

salvação da educação, mas um facilitador para processos educacionais, principalmente para 

gerenciamento de projetos e avaliação dos alunos. Visto que o documento prevê que a apropriação 

de TIC por parte dos professores está diretamente relacionada ao uso de computadores, de 
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ferramentas abertas, e o uso de tecnologias para criar e monitorar os planos e projetos individuais e 

de grupos de alunos.  

Demostrando uma preocupação global com a questão da educação, não apenas com o fazer, 

mas com a própria organização do espaço de sala de aula e do planejamento, como por exemplo, na 

meta Organização e Administração, que versa inclusive sobre a localização espacial e a integração 

dos recursos tecnológicos na sala de aula, escreve sobre a necessidade de que os períodos de aula e 

a estrutura de sala são mais dinâmicos, com os alunos trabalhando em grupos por longos períodos. 

Nesta nova organização da aprendizagem todos os atores são envolvidos no processo de 

aprendizado. 

Assim, como no aspecto da Pedagogia, que mais uma vez reentra a integração de 

tecnologias, ferramentas e conteúdos eletrônicos ao aprendizado colaborativo, com base em 

problemas e projetos, em tarefas-desafio. Formando, assim, uma comunidade de aprendizado, com 

professores habilitados para ajudar os alunos a criar, implementar e monitorar os planos de projetos 

e soluções.  

Com essas mudanças na pedagogia e na organização da sala de aula, se propõem um novo 

Currículo e forma de avaliação, baseados nas habilidades em TIC entendidas como necessárias para 

o século XXI, ou seja, integrar currículo e tecnologia, mas novamente, para criar situações-desafio 

complexas.  

Outra questão inovadora é a preocupação de que os professores entendam sobre pensamento 

cognitivo e dificuldade de aprendizagem, para auxiliar na solução de problemas complexos e em 

avaliações continuadas em sala de aula. Neste entendimento de currículo, os alunos devem ser 

capazes de se autoavaliar e avaliar seus colegas.  

Em relação às metas previstas em nosso documento base, vemos que para nossa amostra de 

professores parece viável e desejável que esta visão se realize em quase todos os aspectos, 

mostrando uma linearidade em relação ao provável e o desejável nos aspectos de Currículo e 

Avaliação, Pedagogia e TIC, e permanece nos aspectos de Política e Organização e Administração, 

mas com números ligeiramente mais baixos.  

A seguir apresentaremos o gráfico comparativo com a média geral do desejável e do 

provável que as metas propostas pela UNESCO, segundo nossa amostra, ocorram até o ano de 
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2024. Trazendo uma visão panorâmica dos dados que durante toda a pesquisa se mantiveram 

constantes, tanto na sua tendência do desejável, superior aos 80%, quanto no provável, ao redor dos 

58%.  

Gráfico 5 – Análise comparativa dos aspectos. 

 

         Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Podemos observar que o único aspecto que divergiu completamente e o do Desenvolvimento 

Profissional, que é inclusive o único no qual o desejável é menor que o provável. Sabemos que esta 

meta versa, sobretudo, sobre o desenvolvimento de alfabetização digital e o uso de TIC para 

orientar os alunos em problemas complexos e administrar ambientes de aprendizagem dinâmicos, 

no qual os professores devam aprendam a usar constantemente as TIC para criar comunidades 

profissionais de conhecimento. Este nos parece um dos dados mais relevantes em nossa pesquisa. 

Afinal, justo na meta que fala sobre o desenvolvimento profissional e docente, os próprios 

docentes entendem que é mais provável do que desejável que esta meta aconteça. Este dado levanta 

a hipótese de resistência por parte destes professores, na qual eles mesmos não se veem realizando 

as modificações necessárias, segundo a UNESCO, para a atuação docente junto as TIC. 
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 E se pensarmos pela lógica desta agência, que vê a educação com o auxílio das TIC como 

necessária para formar pessoas para o mercado de trabalho, para assim influenciar o 

desenvolvimento econômico do país, será que estes dados que obtivemos nesta pesquisa, dos 

professores não desejando para si as metas do desenvolvimento profissional, estaremos nos 

prejudicando ou até mesmo impedindo a incorporação das TIC e com isso o futuro da educação? 

E mais, será que é justamente nesta lacuna que se deve pensar a formação de professores? 

Ou seja, ensinar os professores a utilizarem e trabalharem com as TIC para sua atuação profissional. 

Uma hipótese é que estes professores possam não estar desejando esse futuro pra si, pois não se 

sentem preparados para ele.  

Se tivéssemos a oportunidade de questionar novamente estes professores, com certeza hoje 

gostaríamos de perguntar o porquê desta opinião, qual o motivo dos professores acharem pouco 

desejável este futuro para si.  

Sabemos que não se trata apenas de uma incorporação da tecnologia em sala de aula, mas de 

uma modificação do saber e do fazer pedagógico que são modificadas, em vias de facilitar o 

cotidiano, com a inserção cada vez maior das tecnologias de informação de comunicação. Em um 

primeiro momento pode ser difícil para professores se perceberem realizando uma atividade que 

nem estão acostumados a participar, afinal, segundo nosso perfil de pesquisa, a grande maioria dos 

participantes se encontra em uma faixa etária de 40 a 60 anos, o que nos da a informação que 

formam formados em uma educação tradicional, e muito provavelmente não sabem como 

incorporar estas tecnologias na sua atuação em sala de aula.  

Sobre esta reflexão, podemos supor que pensar a formação continuada de professores do 

ensino superior, deva englobar não as tecnologias em si, mas as possibilidades de utilizá-la no 

processo ensino e aprendizagem. E se fôssemos nos basear nos documentos da UNESCO, as 

formações continuadas deveriam, sobretudo, abordar o trabalho com projetos, e esses sim, 

subsidiados pelas TIC.  

Afinal, o que vemos nos textos da UNESCO é uma visão da educação que não se restringe à 

relação professor aluno, mas a educação como recurso para atuar na vida de indivíduos e educá-los 

tendo em vista o desenvolvimento de competências e habilidades para a construção de um novo 

ideal de sociedade; de cidadãos mais conscientes, formados criticamente por seus professores, e 
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participativas socialmente, pessoas que entendem seu papel para a construção de uma vida mais 

humana, justa e sustentável para todos.  

E mais, se este é um ideal que parece tão desejável, como obtido no resultado desta 

pesquisa, e visto que o governo federal está trabalhando para a realização destas e de outras metas 

para que visão uma educação mais integrada as TIC, nos perguntamos: como se algo é tão 

desejável, e o desejo das pessoas é o que as guiam na construção de seu caminho, sobretudo pelas 

escolhas que este indivíduo faz em sua vida, o quê seria esta porcentagem que falta para o provável 

atingir o desejável? Penso como outra hipótese, que as pessoas, ao pensarem no provável se 

remetiam à situação do país de forma geral, mas também em especial, à situação da educação no 

país. Afinal, não é porque as propostas existem em forma de programas e políticas públicas, que 

elas de fato ocorrerão. 

Antes de encerrar este capítulo, gostaríamos de apresentar, em nível de comparação, o 

gráfico que a UNESCO apresenta no final do documento Marco Político, que pode servir de 

parâmetro para que os países verifiquem se estão no caminho certo para a construção da educação 

idealizada, olhando sua situação real, e o esperado. Lamentavelmente o documento não apresenta 

mais dados sobre a análise, mas de alguma forma buscamos neste capítulo, a exposição de uma 

análise semelhante, mas no olhar de professores sobre o provável e o desejável em relação a estas 

metas.  

Imagem 6 – Gráfico comparativo “Padrões de competência em TIC para professores”. 

 
             Fonte: UNESCO, 2009, p.13. 
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Um dos dados que mais distoa de nossas  respostas é em relação à Política, cuja abordagem 

versa sobretudo sobre programas fazendo intercâmbio direto entre a política e as práticas em sala de 

aula, os planos de ação para implementar especificamente as políticas nacionais e lidar com 

problemas de alta prioridade, e que os professores e funcionários são participantes ativos na 

evolução constante da política de reforma educacional. Na visão da UNESCO esta meta já está 

acontecendo nos dias atuais, e por isso nem esperam grandes modificações para o futuro, apenas 

que se mantenha. 

Ou seja, entendem como avançadas as questões  relacionadas às políticas, e de forma geral, 

vemos que há realmente, um grande volume de políticas públicas, no que diz respeito ao nosso país, 

que formulam diretrizes para a educação, como inclusive relatado no trabalho, com políticas 

adjacentes em relação às TIC, mas parece que mesmo que estas políticas existam, os professores 

que responderam ao questionário não concordam com esta visão da UNESCO, sendo, inclusive, um 

dos índices de maior divergência em nossas respostas, como poderá ser visto na análise individual 

das metas. 

5.4 MÉDIA POR ABORDAGEM 

Nesta seção iremos apresentar uma análise das médias dos aspectos por abordagens, 

apresentando o gráfico comparativo do provável e o desejável em cada matriz e sua respectiva 

abordagem.  

As principais capacidades do futuro incluirão a capacidade de desenvolver formas 

inovadoras de usar a tecnologia para melhorar o ambiente de aprendizagem e 

incentivar a alfabetização em tecnologia, o aprofundamento do conhecimento e a 

criação do conhecimento. (UNESCO,  2009, p.7-9). 

Quando olhamos os gráficos comparativamente, com exceção da primeira abordagem, no 

Desenvolvimento Profissional, que versa, sobretudo na necessidade do professor ter desenvolvido 

habilidades tecnológicas e conhecimento dos recursos da web para utilizar a tecnologia na sua 

prática, é visualmente perceptível como os dados sobre o provável e o desejável são constantes; os 

primeiros se mantém na frequência >50%, enquanto o desejável se manteve na casa dos >80%. 

Assim como observamos no gráfico anterior (Gráfico 5). 
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Gráfico 6 – Análise comparativa da abordagem: Alfabetização tecnológica. 

 

   Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Gráfico 7 – Análise comparativa da abordagem: Aprofundamento de conhecimento. 

 

     Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  
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Gráfico 8 – Análise comparativa da abordagem: Criação de conhecimento. 

 

               Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Como já comentamos, os dados que mais chamam atenção no primeiro aspecto, 

Alfabetização Tecnológica, é o valor do Desenvolvimento profissional, cuja média é mais baixa no 

desejável em relação ao provável, na qual 58% dos indivíduos acredita que até 2024 os professores 

estarão usando a tecnologia com toda a turma, em pequenos grupos e atividades individuais, mesmo 

que a maioria não perceba este fato como desejável. E com estes gráficos, podemos perceber que o 

que abaixa a média geral deste aspecto é a abordagem da Alfabetização tecnológica, pois nos outros 

gráficos, Aprofundamento e Criação, os valores voltam a se equiparar com os dos demais aspectos. 

O que nos faz refletir sobre outra pergunta, se as três abordagens são apresentadas em ordens 

crescentes, como estes professores chegarão a Criação do conhecimento se nem passaram pela 

Alfabetização?  

 Já quando buscamos a maior média, verificamos que 67% dos indivíduos acredita que os 

professores terão um bom conhecimento dos padrões curriculares das matérias que ensinam, e ter 

integrado no seu currículo o uso das tecnologias; esta abordagem também coincide com o maior 

valor do desejável, com 94% da amostra.  

Nesta mesma abordagem, quando buscamos as menores médias do desejável, identificamos 

que 63% dos indivíduos querem que os professores tenham habilidades tecnológicas e 
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conhecimento em recursos da web para utilizar as tecnologias em disciplinas adicionais e em apoio 

ao desenvolvimento profissional do docente.  

Na abordagem, Aprofundamento de Conhecimento, verificamos que as menores médias do 

provável, recaem desta vez ao Desenvolvimento Profissional do Docente, sendo que 52% dos 

professores entendem que até o ano de 2014 os professores tenham incorporado as habilidades e 

conhecimentos necessários para criar e administrar projetos complexos, colaborar com outros 

professores e fazer uso das redes para ter acesso às informações de especialistas e para o seu próprio 

desenvolvimento profissional.  

Em nossa fundamentação, comentamos as ideias que Nóvoa traz para formação dos 

professores, um modelo mais colaborativo de formação, no qual professores interagem para adquirir 

novos conhecimentos, competências e habilidades. Levantamos a hipótese que se as formações de 

professores fossem pensadas nestes moldes, esse movimento iria preparar, e pensamos, encorajar 

esses profissionais para aplicar este modelo também em sala de aula; se aprender a criar e 

administrar projetos complexos com seus pares, terá esta habilidade para fazê-lo também com seus 

alunos.  

Acreditamos ser necessário não perder a realidade do contexto em que estamos, somos uma 

geração de professores que está tendo que pensar e planejar o futuro, tendo que romper com o 

próprio sistema educacional no qual foi educado. O que nos leva a pensar que é possível que os 

professores não se vejam atuando como o previsto nas metas da UNESCO, por não saberem como 

fazê-lo.  

Um dado da pesquisa que pode corroborar com esta hipótese, é que, nesta mesma 

abordagem, quando buscamos a maior média do provável, esta se encontra no Currículo, com 65% 

da amostra. Com uma descrição que se assemelha muito com o que já é exigido hoje dos 

professores, ou seja, um profundo conhecimento na matéria que ensinam, e a capacidade de aplica-

lo a diversas situações, assim como criar situações-desafio, para avaliar seus alunos.  

Ainda nesta abordagem, mas agora quanto ao desejável, vemos que a menor média se 

encontra no aspecto das TIC, com 85%, numa meta que versa quase que exclusivamente das 

ferramentas, aplicativos, e a utilização das TIC para criar e monitorar planos e projetos de seus 

alunos. E a maior frequência do desejável, se mantem com 93% no aspecto do Currículo.  
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Na última abordagem, Criação de Conhecimento, o menor valor de média, no provável, diz 

respeito às TIC, com 54% dos professores acreditando que no futuro o professor será capaz de 

elaborar comunidades de conhecimento com base nas TIC, para dar apoio e desenvolver habilidades 

nos seus alunos para criar conhecimento e aprendizado contínuo.  

Os maiores valores desta abordagem ficaram com o Currículo e Avaliação, com 59% no 

provável, e 90% no desejável. Ou seja, os indivíduos da amostra acreditam que até 2024 os 

professores terão conhecimento sobre processos complexos de pensamento cognitivo, saber como 

os alunos aprendem e entendam as dificuldades desses alunos.  

Uma particularidade desta última abordagem é que no maior valor do provável o Currículo 

empata com o Desenvolvimento Profissional do Docente, com 59%, mas nesse caso agora, 

entendendo que no futuro os professores terão habilidade e inclinação para experimentar, aprender e 

usar constantemente as TIC para criar comunidades profissionais do conhecimento. 

O Currículo permaneceu unânime, nas três abordagens, com as maiores frequências do 

provável e do desejável.  

5.5 ANÁLISE POR HABILIDADES 

De forma geral, o Projeto de Padrões de Competência em TIC para Professores pretende 

melhorar a prática e a formação dos professores em todas as áreas de trabalho, combinando 

habilidades em TIC com inovações em pedagogia, currículo e organização escolar. Desenvolvendo 

habilidades em recursos tecnológicos, visando utilizar as TIC´s para melhorar o ensino, facilitar a 

colaboração entre colegas e, formar líderes de inovação em suas instituições. Visando contribuir 

para um sistema de ensino de mais qualidade, que possa dar prosseguimento ao desenvolvimento 

econômico e social do seu país.  

Veremos agora o que pensam os professores do ensino superior catarinense, do sistema 

ACAFE, sobre estes objetivos propostos pela UNESCO. E comparar essas opiniões entre o 

desejável e o provável. 
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5.5.1 Desenvolvimento profissional do docente 

Esta meta define algumas das habilidades necessárias para que os docentes estejam atuando 

de forma a preparar os discentes, cidadãos e força de trabalho para estar se construindo em direção 

ao desejado e estipulado pela UNESCO. 

Abaixo você poderá observar, em sequência das três abordagens, a meta proposta no 

documento, e o gráfico com a opinião dos profissionais questionados. As análises estão nas páginas 

seguintes. Os valores do vertesse vertical correspondem ao número de indivíduos que responderam 

a cada frequência.  

Gráfico 9 - Desenvolvimento profissional do docente. 

 

    Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

 

Alfabetização digital – os docentes devem ter habilidade tecnológica e conhecimento dos 

recursos da web necessários para utilizar a tecnologia na aquisição de disciplinas 

adicionais e conhecimento pedagógico em apoio ao desenvolvimento profissional do 

professor. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 

Gráfico 10 - Desenvolvimento profissional do docente. 

  

    Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  
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Gestão e orientação – os docentes devem ter habilidades e conhecimentos necessários 

para criar e administrar projetos complexos, colaborar com outros professores e fazer uso 

das redes para ter acesso às informações, aos colegas e a especialista externos em apoio a 

seu próprio desenvolvimento profissional. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 

Gráfico 11 - Desenvolvimento profissional do docente 

 

              

     Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

“Organização de aprendizagem – os docentes também precisam ter a habilidade e a 

inclinação para experimentar e aprender e usar constantemente as TIC para criar comunidades 

profissionais de conhecimento.” (UNESCO (C), 2009, p. 10-12).  

Os resultados mais visíveis com os gráficos é a dissonância entre o desejável e o provável. 

Em todos os gráficos verifica-se que o desejável sempre se manteve elevado, demonstrando que 

estes profissionais desejam estas modificações em sua prática profissional. 

No primeiro gráfico, que mostra os dados sobre alfabetização tecnológica, vemos que as 

respostas se concentram, no desejável, na faixa dos 100%, que corresponde a 46 dos 68 professores, 

ou seja, 67,65% da amostra. Quanto ao provável, vemos uma concentração das respostas entre os 

50% a 80% (50%=18; 60%=5; 70%=13; 80%=8). 

No gráfico seguinte, sobre aprofundamento do conhecimento, no aspecto do desejável, a 

concentração das respostas continua nos 100%, mas com um número menor de indivíduos, aqui 

apenas 27 desses professores, ou seja, 39,71% da amostra. O provável mantém o maior número de 

respostas nos 50%, mas desta vez não tem uma projeção tão linear em direção aos 80%, como na 

questão anterior, neste gráfico vemos que dos 50% aos 80%, tanto como dos 50% aos 20% tem um 

número de respostas equivalentes.  
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E no último gráfico, sobre criação do conhecimento, vemos um aumento, em relação ao 

último aspecto, nas respostas de 100% desejável, aqui temos um total de 32 indivíduos, ou seja, 

47,06% da amostra. No quesito provável, vemos uma maior divergência nas respostas, com 

números semelhantes temos as respostas se concentrando nos valores, 30%=10, 50%=12, 60%=11 e 

70%=10. 

Observando-se a prevalência de opiniões, segundo esses sujeitos, é mais de 50% provável, 

mas 100% desejável, de que em 2024 os docentes tenham habilidades tecnológicas e conhecimento 

de recursos da web necessários para utilizar a tecnologia na aquisição de disciplinas adicionais e 

conhecimento pedagógico em apoio ao desenvolvimento profissional do professor. Que no futuro, 

este profissional será capaz de gerenciar projetos complexos, e colaborar e fazer parte de uma rede 

de colaboração entre estes, seus pares, especialistas e informações importantes para o 

desenvolvimento destes profissionais.  

Ou seja, segundo esta meta, os professores devem ser capazes de usar os recursos de 

TIC para melhorar sua produtividade: 

discutir diferentes tarefas que ocupam o tempo dos participantes durante o dia de 

trabalho; discutir como os recursos de TIC podem ser usados para ajudar nessas 

tarefas e aumentar a produtividade; fazer com que os participantes usem os 

microcomputadores, laptops, dispositivos manuais e programas como processador de 

texto, blogs, wikis, ou outras ferramentas de produtividade e comunicação para 

ajudar com alguma das tarefas prescritas.(UNESCO, 2009, p.11). 

Os docentes também devem usar os recursos de TIC como apoio à sua própria aquisição de 

conhecimento pedagógico e da matéria: 

Discutir os diferentes recursos de TIC que os participantes podem usar para 

aumentar seu conhecimento pedagógico e sobre a matéria; fazer com que os 

participantes identifiquem uma meta pessoal de desenvolvimento profissional e com 

que criem um plano de uso das diversas ferramentas de TIC para realizar esta meta, 

tais como navegadores da web e tecnologias de comunicação. (UNESCO, 2009, 

p.11). 

Desenvolvimento profissional do professor se enquadra no contexto mais amplo da reforma 

educacional, à medida que os países alinham seus sistemas educacionais para produzir as 

habilidades requeridas, no século XXI, para construção de mão-de-obra competitiva, da coesão 

social e do crescimento pessoal.  

O desenvolvimento profissional docente coordenado propiciaria a aquisição de 

habilidades para usar metodologias e tecnologias mais sofisticadas, com mudanças 

no currículo visando o aprofundamento do saber e a aplicação do conhecimento 



81 

 

acadêmico aos problemas do mundo real e à pedagogia. Ao professor caberia o 

gerenciamento do ambiente de aprendizagem, com os alunos se envolvendo em 

atividades de ampliação do conhecimento e desenvolvimento do espírito de 

compartilhamento, com base em projetos que ultrapassam as fronteiras da sala de 

aula e podem envolver a colaboração local ou global. (UNESCO, 2009, p.6 e 11). 

Para refletir sobre as tecnologias, vamos nos apoiar em Vygotsky, quando este nos apresenta 

o “instrumento como signos artificiais, como tecnologia, utilizados para mediar o ambiente e dar-

lhe novo sentido”. (VYGOTSKY, 1996, p. 32). 

As TIC, ou as novas tecnologias, são produções, instrumentos, criados pelo homem para 

facilitar seu cotidiano. No livro Galáxia da internet, Castells nos conta sobre o surgimento da 

internet. 

Sendo assim, verificamos que os docentes devem ter habilidades e conhecimentos 

necessários para criar e administrar projetos complexos, colaborar com outros professores e fazer 

uso das redes para ter acesso às informações, aos colegas e a especialista externos em apoio a seu 

próprio desenvolvimento profissional. 

5.5.2 Organização e administração 

Esta meta define algumas das habilidades necessárias para que o docente esteja integrando o 

uso das TIC em suas atividades, como para gerenciamento da turma, para o próprio 

desenvolvimento profissional, assim como dos colegas, bem como expandir para a comunidade de 

forma geral, baseado em um conhecimento voltado para a inovação e o aprendizado contínuo. 

Abaixo você poderá observar, em sequência das três abordagens, a meta proposta no 

documento, e o gráfico com a opinião dos profissionais questionados. As análises estão nas páginas 

seguintes. Os valores do vertesse vertical correspondem ao número de indivíduos que responderam 

a cada frequência. 
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Gráfico 12 - Organização e administração. 

 

               Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

“Sala de aula padrão – os professores devem conseguir usar a tecnologia com toda a turma, 

pequenos grupos e atividades individuais assegurando um acesso igualitário.” (UNESCO (C), 2009, 

p. 10-12). 

 
Gráfico 13 - Organização e administração. 

 
         Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

 

Grupos colaborativos – os professores devem conseguir criar ambientes flexíveis de 

aprendizagem em sala de aula. Nesses ambientes, os professores devem integrar as 

atividades voltadas a alunos e aplicar, com flexibilidade, a tecnologia como suporte 

de colaboração. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 

Gráfico 14 - Organização e administração 

 

          Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  
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Organização de aprendizagem – os professores também deverão ser capazes de 

desempenhar um papel de liderança no treinamento dos colegas e na criação e 

implementação de uma visão de sua escola como uma comunidade baseada na 

inovação e no aprendizado contínuo, enriquecida pelas TIC. (UNESCO (C), 2009, p. 

10-12). 

Na análise destes gráficos, verificamos uma tendência similar ao aspecto anterior. Na 

primeira abordagem, alfabetização tecnológica, o desejável de mantem nos 100%, com um total de 

41 indivíduos, ou o correspondente a 60,29% da amostra. Contraponto com o aspecto provável, no 

qual a maioria dos professores continua escolhendo a opção dos 50%, ou seja, 26,47% da amostra; 

o segundo maior valor no aspecto do provável se concentra na casa dos 70%, ou 16,18% da 

amostra, que acredita que esta meta ocorrerá até 2024.  

Em nosso segundo gráfico, no do aprofundamento do conhecimento, que fala dos grupos 

colaborativos, o desejável continua elevado, mas não mantem sua frequência da abordagem 

anterior, aqui, somente 33 dos indivíduos, ou seja, 48,53% da amostra, pensa que esta é uma meta 

desejável. Já no provável, os números permanecem iguais na frequência dos 50%, com 18 

indivíduos, ou seja, 26,47% da amostra, e desta vez os valores se concentram próximos a este 

intervalo. 

E em nossa última abordagem, a criação do conhecimento, mesmo com um número 

ligeiramente menor do que o anterior, o desejável de mantem nos 100%, desta vem com 29 

indivíduos, ou seja, 42,65% da amostra. E é na parte do provável que vemos uma grande dispersão 

dos resultados, tendo um empate com as frequências 50% e 60%, cada uma delas com 11 

indivíduos, o que dariam juntas, um percentual de 32,36% da amostra; e os segundo maiores 

valores, também empatam, mas em frequências distantes, 30% e 80%, ambas com 10 indivíduos 

cada, ou seja, não temos uma concordância ou predominância, mas opiniões que se dividem de 30% 

a 80% provável que esta meta aconteça até o ano de 2024.   

 Os professores também deverão desempenhar um papel de liderança no treinamento dos 

colegas e na criação e implementação de uma visão de sua escola como uma comunidade baseada 

na inovação e no aprendizado contínuo, enriquecida pelas TIC. 

Esta é uma visão muito semelhante com a que Nóvoa já nos apresentava na década de 90. 

Desde aquela época, o autor via que a formação profissional do professor passa também por sua 

formação de vida, e que a formação deve estar articulada a sua prática.  
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O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional. Mas a criação de redes colectivas de trabalho constitui, também, 

um factor decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 

profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos 

professores passa pela produção de saberes e de valores que dêm corpo a um 

exercício autónomo da profissão docente. (NÓVOA, 1991, p. 14). 

Segundo o documento de Diretrizes de implementação (UNESCO (B)2009), os professores 

devem ser capazes de integrar o uso de um laboratório de informática às atividades de ensino em 

andamento. 

Pensando esta questão no contexto de uma sala de aula do ensino superior, os que convivem 

neste ambiente sabem, e inclusive muitos fazem críticas negativas e proibitivas, mas hoje em dia é 

improvável não encontrar uma sala em que a grande maioria de seus participantes, ambos, docentes 

e discentes, possua aparelhos com conexão à internet. Desta forma não seria necessário depender 

apenas dos laboratórios; e mais, as recorrentes críticas negativas, do uso de aparelhos em sala de 

aula, ganharia uma função, e muito provavelmente o professor não terá que competir pela atenção 

de seus acadêmicos. 

Até mesmo porque se a meta é integrar as tecnologias ao cotidiano dos indivíduos, cidadãos, 

de forma a habilitá-los para que utilizem estas ferramentas para se tornarem competentes em 

resolver problemas do cotidiano. E penso que quanto mais contato, convivência, o sujeito tem com 

uma ferramenta, mais hábil ele tende a se tornar nela, mais competente.  

As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem “em 

situação” e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no 

estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a articulação entre 

teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, 

definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, 

entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões 

pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para responder às 

diferentes demandas das situações de trabalho. (BRASIL, 2001, p.29). 

Os professores devem conseguir criar ambientes flexíveis de aprendizagem em sala de aula. 

Nesses ambientes, os professores devem integrar as atividades voltadas a alunos e aplicar, com 

flexibilidade, a tecnologia como suporte de colaboração. 

Aprendizado por toda vida: considera a aprendizagem formal, não-formal e informal 

como um processo contínuo e interativo, afastado da noção de que o estabelecimento 

escolar é o local onde a criança aprende, o que supõe que o processo de 

aprendizagem cesse quando a criança sai da escola (UNESCO, 2005, p.58). 
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Fica claro com a leitura dos documentos, que as metas e programas da UNESCO e outras 

agências da ONU, estão se articulando para que o resultado da educação seja, acima de tudo, 

preparar os indivíduos para uma educação por toda vida, para que independente das instituições, 

este indivíduo esteja em constante aprendizado. 

5.5.3 TIC  

Esta meta define algumas das habilidades necessárias para que os docentes estejam 

preparados para utilizarem ferramentas básicas de tecnologias, de início para acessar programas e 

aplicativos, mas que com o tempo possam também utilizar estas ferramentas para que seus alunos 

possam as utilizar a seu favor no processo de ensino e aprendizagem, buscando um aprendizado 

colaborativo e reflexivo.  

Abaixo você poderá observar, em sequência das três abordagens, a meta proposta no 

documento, e o gráfico com a opinião dos profissionais questionados. As análises estão nas páginas 

seguintes. Os valores do vertesse vertical correspondem ao número de indivíduos que responderam 

a cada frequência: 

Gráfico 15 – TIC. 

 

               Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Ferramentas básicas – os professores devem saber as operações básicas de 

equipamentos e programas, assim como os programas aplicativos de produtividade, 

um navegador de web, programas de apresentação e aplicativos de gestão. 

(UNESCO (C), 2009, p. 10-12).  
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Gráfico 16 – TIC. 

 

               Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Ferramentas complexas – os professores devem conhecer diversas ferramentas e 

aplicativos específicos, em diversas situações baseadas em problemas e projetos. Os 

professores devem ser capazes de usar os recursos de rede para ajudar os alunos a 

cooperarem, acessarem informações e se comunicarem com especialistas externos 

para analisar e solucionar os problemas selecionados. Os professores também devem 

conseguir usar as TIC para criar e monitorar os planos e projetos individuais e de 

grupos de alunos. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 

Gráfico 17 – TIC. 

 

               Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

 

Tecnologia abrangente – os professores devem ser capazes de elaborar comunidades 

de conhecimento com base em TIC para dar apoio ao desenvolvimento das 

habilidades dos alunos de criar conhecimento e ao aprendizado contínuo e reflexivo. 

(UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

No primeiro gráfico, sobre a alfabetização tecnológica, assim como temos visto nos gráficos 

dos dois aspectos anteriores, de desenvolvimento e de organização, o desejável se mantem elevado 

nos 100%, somando um total de 41 indivíduos, ou seja, 60,29% da amostra. O provável também, 

assim como nos dois aspectos anteriores, se mantem no meio da frequência, na qual empatam os 

primeiros maiores valores nos 50% e 60%, com 11 indivíduos em cada uma delas, ou uma 

somatória de 32,36%; os segundos maiores valores, empatados, estão respectivamente nos 80% e 

100%, com 10 indivíduos em cada uma dessas frequências. O que nos remete a pensar que os 
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professores que responderam ao questionário pensam que esta é uma meta muito provável de 

ocorrer.  

Analisando a meta, podemos imaginar que os professores acreditam na probabilidade, visto 

que muito desses critérios, como operações básicas de equipamentos e programas, aplicativos e 

navegador web, já ocorrem nos dias atuais.  

Na segunda abordagem, criação do conhecimento, o desejável continua tendo sua maior 

frequência nos 100%, caindo pela metade em relação à abordagem anterior, mas ainda assim com 

26 indivíduos, ou seja, 38,24% da amostra escolhendo esta opção. Ainda sobre o desejável, vemos 

que os segundos maiores valores, empatam entre os 80% e os 90%, contando com 13 indivíduos 

cada, somando e se igualando aos 38,24% da frequência dos 100%. Corroborando com a hipótese 

de que estes critérios e alguma forma já ocorrem nos dias de hoje, vemos nesta segunda abordagem, 

em relação ao provável, que a grande maioria das respostas se localiza na frequência dos 60%, com 

um total de 17 indivíduos, ou seja, 25% da amostra, sendo que os segundos maiores valores estão na 

casa dos 70% e 80%, cada uma delas com 8 indivíduos, somando 23,52%. Assim verificamos que 

as respostas tendem aos 100%. 

Por fim, no terceiro gráfico, o da criação do conhecimento, vemos que as opiniões 

permanecem com a maior frequência nos 100%, com 23 indivíduos, ou seja, 33,82% da amostra, e 

que os maiores valores permanecem dos 80%, com 15 indivíduos, e 90%, com 11 indivíduos. Já no 

provável, vemos que as opiniões começam a tender ficar do meio para baixo, com o maior valor nos 

60%, com 12 indivíduos, ou seja, 17,65% da amostra, e que o segundo maior valor se encontra nos 

50%, com 11 indivíduos, e respectivamente os 40% e 30%, cada um com 9 indivíduos. 

Sendo assim, segundo as opiniões desses professores, num horizonte de 10 anos, é muito 

provável que os professores serão capazes de elaborar comunidades de conhecimento com base em 

TIC para dar apoio ao desenvolvimento das habilidades dos alunos de criar conhecimento e ao 

aprendizado contínuo e reflexivo.  

As TIC são a força motriz para o crescimento e ferramentas para o fortalecimento da 

autonomia, além de terem profundas implicações para a mudança e melhoria do ensino. As novas 

tecnologias demandam novos papeis paro o professor, novas pedagogias e novas técnicas para o 

treinamento docente. A adequada integração das TIC em sala de aula dependerá da habilidade dos 
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professores em estruturar o ambiente de aprendizagem de modo não-tradicional; em fundir a nova 

tecnologia com a nova pedagogia; em desenvolver turmas socialmente ativas; em incentivar a 

interação cooperativa, o aprendizado colaborativo e o trabalho em grupo. Para tanto, é necessário 

desenvolver um conjunto pertinente de habilidades de gestão de sala de aula. 

Os professores devem conseguir criar ambientes flexíveis de aprendizagem em sala de aula. 

Nesses ambientes, os professores devem integrar as atividades voltadas a alunos e aplicar, com 

flexibilidade, a tecnologia como suporte de colaboração. 

Uma das maneiras de fazer com que essas metas se tornem realizáveis, é utilizar o tempo em 

sala de aula para que o acadêmico possa criar seu próprio conhecimento, se tornar, segundo Paulo 

Freire, sujeito empoderado, em colaboração com o professor e os demais colegas; o professor pode 

utilizar a tecnologia como uma ferramenta auxiliadora para este processo. Para definir o 

empoderamento de Freire, utilizaremos o trabalho de VALOURA (2006): 

Empoderamento, portanto, difere da simples construção de habilidades e 

competências, saber comumente associado à escola formal. A educação pelo 

empoderamento difere do conhecimento formal tanto pela sua ênfase nos grupos 

(mais do que nos indivíduos), quanto pelo seu foco na transformação cultural (mais 

do que na adaptação social).  

Os professores devem conhecer diversas ferramentas e aplicativos específicos, em diversas 

situações baseadas em problemas e projetos. Os professores devem ser capazes de usar os recursos 

de rede para ajudar os alunos a cooperarem, acessarem informações e se comunicarem com 

especialistas externos para analisar e solucionar os problemas selecionados. Os professores também 

devem conseguir usar as TIC para criar e monitorar os planos e projetos individuais e de grupos de 

alunos. 

O desafio tecnológico atinge todos os professores e isso nos remete a várias considerações. 

A primeira delas é a de que em muitas escolas os alunos parecem saber mais do que os professores 

referentes às tecnologias. Aqui abre-se uma nova discussão: “lidar com o aluno no espaço virtual é 

fundamental para permitir as trocas de experiências e de produção.” (GOMEZ, 2004, p. 157).    

5.5.4 Pedagogia 

Esta meta define algumas das habilidades necessárias para que o docente possa integrar as 

tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem, saber como e onde utilizá-las, buscando um 
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aprendizado colaborativo e reflexivo, que esteja baseado na resolução de problemas complexos e 

voltado para a autogestão dos alunos. 

Abaixo você poderá observar, em sequência das três abordagens, a meta proposta no 

documento, e o gráfico com a opinião dos profissionais questionados. As análises estão nas páginas 

seguintes. Os valores do vertesse vertical correspondem ao número de indivíduos que responderam 

a cada frequência. 

Gráfico 18 – Pedagogia. 

 

           Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

“Integrar tecnologia – os professores devem saber onde, como, quando (e quando não) usar 

a tecnologia nas atividades em sala de aula e nas apresentações”. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 
Gráfico 19 – Pedagogia. 

 

    Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Solução de problemas complexos – o ensino tem como foco o aluno, e o papel do 

professor é estruturar as tarefas-desafio, orientar o entendimento do aluno e dar 

apoio aos projetos colaborativos. Ao desempenhar esse papel, os professores devem 

ter habilidade para ajudar os alunos a criar, implementar e monitorar os planos de 

projeto e as soluções. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 
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Gráfico 20 – Pedagogia. 

 

            Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Autogestão – os alunos trabalham em uma comunidade de aprendizagem, onde estão 

permanentemente envolvidos na construção de suas próprias habilidades de 

aprendizagem, assim como no partilhamento dos desenvolvimentos das habilidades 

dos seus pares. O papel dos professores é modelar esses processos de forma clara, 

estruturar as situações nas quais os alunos aplicam essas habilidades cognitivas e 

ajudar os alunos a adquiri-la. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

Fazendo a análise do primeiro gráfico, na alfabetização tecnológica, que assim como nos 

gráficos anteriores, quanto ao desejável, desta vez com 43 indivíduos, ou seja, 63,24% da amostra. 

No provável, vemos uma predominância na casa dos 80%, com 14 indivíduos, ou 20,59% da 

amostra, e os segundo maiores valores de dividem entre os 50% e 70%, com cada um com 11 

indivíduos. 

No segundo gráfico, que fala sobre o aprofundamento do conhecimento, vemos que o 

desejável se mantem nos 100%, com um total de 38 indivíduos, ou seja, 55,88%, e como na 

abordagem anterior, também vemos que o segundo maior valor esta na casa dos 80%, com 13 

indivíduos, ou seja, 19,12% da amostra. Quanto ao provável vemos um empate de opiniões entre o 

60% e 70%, com 13 indivíduos cada, ou uma somatória de 38,24% da amostra. 

E no último gráfico, na abordagem de criação de conhecimento, o desejável continua nos 

100%, com 31 dos indivíduos, ou seja, 45,59% da amostra. E é nesta abordagem que vemos a maior 

divergência entre o provável e o desejável, sendo que a maior frequência do provável se localiza 

nos 50%, com 14 indivíduos, ou seja, 20,59% da amostra, e o segundo maior valor nos 60%, com 

11 indivíduos, ou seja, 16,18% da amostra. 

Os alunos trabalham em uma comunidade de aprendizagem, onde estão permanentemente 

envolvidos na construção de suas próprias habilidades de aprendizagem, assim como no 

partilhamento dos desenvolvimentos das habilidades dos seus pares. O papel dos professores é 
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modelar esses processos de forma clara, estruturar as situações nas quais os alunos aplicam essas 

habilidades cognitivas e ajudar os alunos a adquiri-la. 

O ensino tem como foco o aluno, e o papel do professor é estruturar as tarefas-desafio, 

orientar o entendimento do aluno e dar apoio aos projetos colaborativos. Ao desempenhar esse 

papel, os professores devem ter habilidade para ajudar os alunos a criar, implementar e monitorar os 

planos de projeto e as soluções. 

el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación debe darse 

en el marco de un proyecto social y educativo comprometido con la equidade y la 

calidad. Un claro desafío de los próximos años será la construcción de un modelo 

escolar en el que alumnos y docentes aprendan a utilizar la tecnología al servicio de 

sus respectivos procesos de aprendizaje. (UNESCO, 2001, p. 9). 

Nesta sétima reunião do Comité, analisou-se os resultados da avaliação dos vinte anos do 

PPE. Bem como uma análise prospectiva dos possíveis cenários políticos, sociais, econômicos e 

culturais do desenvolvimento da educação na região para os próximos quinze anos.  

A sessão de recomendações sobre políticas educativas para o início do século XXI se divide 

em nove, de livre tradução: os novos sentidos da educação em um mundo globalizado e em 

permanente mudança; aprendizagem de qualidade e atenção às adversidades; eixos prioritários das 

políticas educativas; fortalecimento e ressignificação do papel do docente; os processos de gestão a 

serviço da aprendizagem e da participação; ampliação e diversificação das oportunidades de 

aprendizagem por toda vida; meios e tecnologias para a transformação da educação; financiamento 

para uma aprendizagem de qualidade para todos; sistemas de informação para o melhoramento das 

politicas e práticas educativas; cooperação internacional.  

los nuevos sentidos de la educación en un mundo globalizado y em permanente 

cambio; aprendizaje de calidad y atención a la diversidade: ejes prioritários de las 

políticas educativas; fortalecimento y resignificación del papel de los docentes; los 

processos de gestión al servicio de los aprendizajes y de la participación; 

ampliación y diversificación de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida; médios y tecnologias para la transformación de la educación; 

financiamiento para lograr aprendizajes de calidad para todos; sistemas de 

información para el mejoramiento de las políticas y práticas educativas; 

cooperación internacional. (UNESCO, 2001, p. 9). 

Nos próximos anos um claro desafio será a construção de um modelo de escola no qual 

estudantes e professores possam aprender a usar a tecnologia a serviço dos seus respectivos 

processos de aprendizado.  
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No entanto, não se deve esquecer que a decisão de tornar esse ensino mais eficiente deve 

levar em conta primordialmente a potencialidade das pessoas – especialmente a dos professores – e 

o respeito pela identidade cultural, e não apenas as promessas da própria tecnologia. O recurso à 

tecnologia abre novas possibilidades para a educação a distância e para o desenvolvimento de redes 

de aprendizado que podem fazer muito para tornar uma realidade o aprendizado ao longo de toda a 

vida. 

 A introdução de tecnologias – como os computadores – nas escolas públicas deve ser vista 

como um fator de igualdade de oportunidade, assegurando a amplitude do acesso a esses 

instrumentos educacionais.   

O aspecto da pedagogia, sobretudo no que versa sobre o aprofundamento do conhecimento e 

a criação do conhecimento, são as metas que parecem fazem mais sentido no caminho de uma 

modificação da educação. Assim como expresso na introdução deste trabalho, esta pesquisa nasce 

justamente da minha ânsia de se fazer professor num contexto modificado pelas tecnologias. 

Em vista disto, acreditamos que as tecnologias, assim como expresso nas metas, só venham 

a facilitar a interação entre professor e aluno, auxiliando na gerência de projetos, e facilitando a 

autogestão dos alunos.  

5.5.5 Currículo e avaliação  

Esta meta define algumas das habilidades necessárias para que o docente possam integrar as 

tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem, saber como e onde utilizá-las, buscando um 

aprendizado colaborativo e reflexivo, que esteja baseado na resolução de problemas complexos e 

voltado para a autogestão dos alunos. 

Abaixo você poderá observar, em sequência das três abordagens, a meta proposta no 

documento, e o gráfico com a opinião dos profissionais questionados. As análises estão nas páginas 

seguintes. Os valores do vertesse vertical correspondem ao número de indivíduos que responderam 

a cada frequência. 
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Gráfico 21 - Currículo e avaliação. 

 

    Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Conhecimento básico - os docentes devem ter bom conhecimento dos padrões 

curriculares das matérias que ensinam, além de conhecimento dos procedimentos-

padrões de avaliação. Além disso, os docentes devem conseguir integrar ao currículo 

o uso de tecnologia e os formatos de tecnologia para alunos. (UNESCO (C), 2009, p. 

10-12). 

 
Gráfico 22 - Currículo e avaliação. 

 

             Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

Aplicação do conhecimento - os docentes devem ter profundo conhecimento da 

matéria que ensinam, além da capacidade de aplicá-lo, com flexibilidade, a diversas 

situações. Também devem ser capazes de criar situações-desafio complexas como 

forma de avaliar o entendimento dos alunos. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

 
Gráfico 23 - Currículo e avaliação. 

 

               

 Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  
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Habilidades do século XXI – os docentes devem ter conhecimento sobre os 

processos complexos de pensamento cognitivo, saber como os alunos aprendem e 

entender as dificuldades que os alunos encontram. Devem ter as habilidades 

necessárias para apoiar esses processos complexos. (UNESCO (C), 2009, p. 10-12). 

Os docentes devem ter profundo conhecimento da matéria que ensinam, além da capacidade 

de aplicá-lo, com flexibilidade, a diversas situações. Também devem ser capazes de criar situações-

desafio complexas como forma de avaliar o entendimento dos alunos. 

5.5.6 Política  

O aspecto da política é o que aparece com a maior divergência de opiniões. Na avaliação 

feita durante a validação do instrumento, o questionário on-line, percebemos que esta era uma meta 

que muitas vezes causava desentendimento das pessoas que a liam.  

Uma das hipóteses que temos é que o que dizem estas metas seja algo muito além do que se 

pode imaginar em um contexto social como o nosso, tão desacreditado da política nacional.  

Gráfico 24 – Política. 

 

        Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

“Conscientização política - os professores devem conhecer as políticas e ser capazes de especificar 

como as práticas em sala de aula correspondem e apoiam a política.” (UNESCO (C), p. 10-12). 

Gráfico 25 – Política. 

 

         Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  
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Entendimento político – os docentes devem ter profundo conhecimento das políticas 

e das prioridades nacionais, além de serem capazes de elaborar, modificar e 

implementar práticas em sala de aula que apoiem essas políticas. (UNESCO (C), 

2009, p. 10-12). 

Gráfica 26 – Política. 

 

 

           Fonte: Gráfico gerado a partir do resultado da pesquisa, 2014.  

 

Inovação política - os professores devem entender as intenções das políticas 

nacionais e ser capazes de contribuir com a discussão das políticas de reforma 

educacional, além de participar da elaboração, implementação e revisão dos 

programas que pretendem implementar estas políticas. (UNESCO (C), 2009, p. 10-

12). 

Os docentes devem ter profundo conhecimento das políticas e das prioridades nacionais, 

além de serem capazes de elaborar, modificar e implementar práticas em sala de aula que apoiem 

essas políticas, e-gov. (UFSC, 2013)  

Os professores devem entender as intenções das políticas nacionais e ser capazes de 

contribuir com a discussão das políticas de reforma educacional, além de participar da elaboração, 

implementação e revisão dos programas que pretendem implementar estas políticas. Nos 

documentos oficiais vemos que as pretensões políticas, como por exemplo o estipulado no Livro 

Verde, do MEC, que versa sobre o governo ao alcance de todos: 

Promoção da informatização da administração pública e do uso de padrões nos seus 

sistemas aplicativos; concepção, prototipagem e fomento às aplicações em serviços 

de governo, especialmente os que envolvem ampla disseminação de informações; 

fomento à capacitação em gestão de tecnologias da informação e comunicação na 

administração pública. (BRASIL, 2000, p. 10). 

Assim, ao fazer uma análise geral, percebemos que os profissionais percebem que até o ano 

de 2024, é tanto provável como desejável que os professores conheçam as políticas e serão capazes 

de especificar como as práticas em sala de aula correspondem e apoiam a política. 
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O Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC) foi aprovado 

na primeira reunião intergovernamental realizada em Havana no ano de 2002. O projeto visa sua 

realização para os próximos quinze anos; 2002-2017. O PRELAC se pauta em quatro princípios: 

dos insumos e da estrutura às pessoas; da mera transmissão de conteúdos ao desenvolvimento 

integral das pessoas; da homogeneidade à diversidade; da educação à sociedade educadora, e 

procura: 

Promover mudanças nas políticas e práticas educacionais, a partir da transformação 

dos paradigmas educacionais vigentes, para assegurar aprendizagens de qualidade, 

voltadas para o desenvolvimento humano, para todos ao longo da vida. As políticas 

educacionais devem ter como prioridade tornar efetivos, para toda a população, o 

direito à educação e à igualdade de oportunidades, eliminando as barreiras que 

limitam a plena participação e a aprendizagem das pessoas. (ONU, PRELAC, p.10) 

A partir de todas essas metas e correlações, fica evidente que a UNESCO realmente acredita 

que as novas TIC possam interferir no desenvolvimento humano, e que a educação é o meio para 

isso. No futuro que podemos ver projetados, através dos documentos oficiais, é que só é possível 

com a utilização das novas TIC. Pois estas permitirão que os sujeitos estejam, ao redor de todo o 

globo, envolvidos na sociedade da informação; como cidadãos críticos e participativos, que além de 

utilizar as tecnologias para buscar informação e se comunicar com os demais, farão isso também 

para interesses coletivos, numa perspectiva que essas novas tecnologias servirão para que os 

indivíduos estejam cada vez mais envolvidos na construção de uma sociedade mais justas. 

Para que este cenário aconteça, fica evidente para a UNESCO, que são os professores os 

agentes desta mudança, e que os governos devem investir neste profissional para prepará-lo e 

capacitá-lo para executar seu importante papel de mudança.  

Assim, se queremos ter uma ideia da direção para formar pedagogicamente nossos 

professores, essas diretrizes acima expostas, nos dão uma noção dos pontos que devemos estar 

atentos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos com o fechamento deste trabalho responder ao nosso objetivo de pesquisa: 

analisar a percepção dos professores do ensino superior catarinense em relação ao documento 

"Padrões de competência em TIC para professores". Em nossas análises apresentamos os resultados 

desta nossa investigação e agora registramos nossas considerações e reflexões, tendo em vista, 

auxiliar outros professores a refletir sobre sua prática, e outros profissionais e pesquisadores a 

pensar a formação de professores, não com conclusões, mas assim com nos propomos, dados para 

refletir. Como explicitado durante todo o texto, nos baseamos, sobretudo nos documentos oficiais 

para identificar e refletir sobre as competências e habilidades necessárias para o professor do 

próximo decênio na sociedade da informação.  

Quanto ao nosso problema de pesquisa, concluímos que a percepção dos docentes do ensino 

superior catarinense, do sistema ACAFE, em relação ao documento da UNESCO, é que a grande 

maioria deles mantém suas expectativas altas quanto ao desejável, e medianas as percepções quanto 

ao provável. Esse fato se manteve em quase todas as abordagens, sobre todos os aspectos, com 

exceção do aspecto de Desenvolvimento Profissional e Docente, na alfabetização tecnológica. Esta 

análise comparativa entre as abordagens era um dos nossos objetivos específicos.  

Outro de nossos objetivos específicos era caracterizar o perfil docente, e em nossa amostra 

temos que em relação ao sexo dos participantes vemos quase que equivalente o número de 

participantes do sexo masculino e feminino, sendo que há um ligeiro percentual superior de 

feminino. A faixa etária de nossos participantes é de 40 a 60 anos de idade, e verificamos que esta 

idade não teve maiores influências ou dissonâncias em relação ao desejável e o provável, e por 

último temos que a grande maioria dos indivíduos que responderam ao questionário é mestre, assim 

como é característico em todo o sistema ACAFE.  

Fechando os objetivos temos os limites e possibilidades para pensar a formação de 

professores, e fazer nossas reflexões e inferências sobre os dados, por mais que o tenhamos feito no 

texto de análises, iremos fechar essas considerações com mais inferências sobre o assunto e 

algumas citações para sustentar nossas ideias. 

Começaremos apresentando um recorte do documento da UNESCO, relatório da comissão 

internacional sobre educação para o século XXI – Educação: Um tesouro a descobrir, de 1996; o 
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qual dá ênfase à qualidade na formação do professor, “visto como um agente de mudanças e 

formadores do caráter” (UNESCO, 1996, p.15); e declara: 

É desejável que a escola [...] transmita ainda mais o gosto e prazer de aprender, a 

capacidade de ainda mais aprender a aprender, a curiosidade intelectual. Podemos, 

até, imaginar uma sociedade em que cada um seja, alternativamente, professor e 

aluno. (UNESCO, 1996, p. 18). 

Com este recorte demonstramos, uma vez mais, os pensamentos da UNESCO para 

educação, sobre tudo o conceito de educação ao longo da vida; “uma sociedade educativa”, 

sustentada pelos quatro pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver 

junto, aprender a viver com os demais; aprender a ser.  

Pesando nesses preceitos a educação do século XXI, o conhecimento não deve vir pronto, 

finalizado para o aluno. É fundamental que ele participe do seu processo de busca por esse 

conhecimento, tonando-o mais do que informação, mas uma vivência par seu próprio aprendizado. 

Desenvolvendo uma sociedade educativa baseada na aquisição, atualização e uso do 

conhecimento. Numa sociedade da informação que se desenvolve e se multiplica é imprescindível 

que a educação permita que esta informação possa ser manejada, coletada, selecionada, ordenada e 

utilizada pelos sujeitos. Evidenciando que as TIC são as ferramentas ideais para o desenvolvimento 

dessas metas, mas não é o meio para que este futuro se realize. 

Assim como esta pesquisa nasce da tentativa e da angústia de tentar utilizar recursos 

tecnológicos, como o Facebook®, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, e que desde 

muito cedo foi descartada como ideia de problema de pesquisa, pois já naquela época percebeu-se 

que este problema não responderia a esta angústia, após a leitura dos documentos oficiais se chega a 

uma consideração similar, mas mais fundamentada, de que não são as tecnologias em si que 

transformarão a educação, são as possibilidades de interação, trocar e compartilhamento que elas 

trazem consigo que nos coloca diante de um novo pensamento educacional.  

As tecnologias móveis poderão ajudar os alunos a explorar o mundo em sua volta e 

desenvolver suas próprias soluções para problemas complexos, enquanto trabalham com seus pares 

sob orientação de professores capacitados.  

Esta capacitação para pôr uma reformulação do pensamento educacional e pedagógico, é 

preciso repensar papeis e objetivos, pois se este pensamento não se reestruturar, não haverá 
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mudanças no processo ensino e aprendizagem, e as tecnologias em vez de se tornarem facilitadoras, 

serão somente mais uma função para o professor, o que poderá inclusive atrapalhar sua dinâmica 

em sala de aula, em vez de agregar, tornará ainda mais complicado o processo. Pois se não muda a 

lógica por trás da execução, apenas a forma de executar, é preciso pensar novas formas de aprender. 

Compartilhamos das ideias de muitos entusiastas das novas tecnologias da informação e 

comunicação, quando estes preveem que elas serão capazes de alterar a realidade melhorando a 

comunicação e a troca entre as pessoas. Isso poderá ter efeitos políticos e econômicos favoráveis 

para a humanidade. Podemos ler este pensamento expresso pelo Livro Verde, do Ministério da 

Educação: 

O maior acesso à informação poderá conduzir a sociedades e relações sociais mais 

democráticas, mas também poderá gerar uma nova lógica de exclusão, acentuando as 

desigualdades e exclusões já existente, tanto entre sociedades, como, no interior de 

cada uma, entre setores e regiões de maior e menor renda. (BRASIL, 2000, p. 7). 

Parece caber na sociedade da informação o ideal de educação responsável por parte de quem 

aprende. Até mesmo do professor enquanto aprendiz. E para isto o professor tem que repensar o seu 

próprio processo educativo. E mesmo os professores mais jovens ainda conviveram pouco com as 

tecnologias em sua vida. Afinal, considerando que a internet começou a ser disponibilizada em 

1994 em nosso país, são apenas vinte anos. Então os professores tem que modificar sua conduta em 

direção a uma prática desconhecida, da qual ele ainda não viu modelos na vida. Ouso dizer que são 

os professores da atualidade que servirão como exemplo para as próximas gerações de educadores.  

Com letras maiúsculas, a filosofia inclusive falava de Saber Absoluto. Exigia 

inclinação submissa, como a dos ancestrais, curvados diante do poder absoluto dos 

reis por direito divino. Jamais existiu democracia do saber. Não que alguns, detendo 

saber, detivessem poder, mas sim porque o saber propriamente exigia corpos 

humilhados, inclusive dos que o detinham. O mais apagado dos corpos, o corpo 

letivo, dava aula fazendo sinais para aquele absoluto ausente, para aquela totalidade 

inacessível. Fascinados, os corpos nem se mexiam. (SERRES, 2013, p. 47). 

Refletir com seriedade a educação é também contextualizar e pensar os processos históricos 

dos seus autores. Se quisermos pensar formações continuadas mais efetivas, penso ser de bom senso 

considerar a opinião, as dúvidas, dos atores envolvidos neste processo. Nesta pesquisa começamos 

por investigar a opinião de professores. 

Mas ainda há muito por descontruir e pensar. É necessário não apenas pensar as 

competências e habilidades é preciso entender o contexto que estamos e as novas possibilidades 
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educacionais, o papel do professor, do aluno, o espaço físico das instituições, o tempo das aulas e 

seu formato. Estamos diante de um tempo de mudanças. 

O espaço do auditório universitário se esboçava, antigamente, como um campo de 

forças, cujo centro orquestral de gravidade se encontrava no estrado, no ponto focal 

da cátedra, um Power Point ao pé da letra. Ali se situava a densidade pesada do 

saber, quase nula ao redor. Agora distribuído por todo lugar, o saber se espalha em 

um espaço homogêneo, descentrado, de movimento livre. A sala de antigamente 

morreu, mesmo que ainda vejamos tanto, mesmo que só saibamos construir outras 

iguais, mesmo que a sociedade do espetáculo ainda procure de impor. 

Os corpos, então, se mobilizam, circulam, gesticulam, chamam, conversam, 

facilmente trocam entre si o que têm junto aos lenços. Ao silencio se sucede a 

tagarelice e à balbúrdia, a imobilidade? Não, antigamente prisioneiros, os 

Polegarezinhos se livram de correntes da Caverna multimilenar que os prendiam, 

imóveis e silenciosos, no lugar, bico calado, rabo sentado. (SERRES, 2013, p.49)  

 Neste novo espaço que estamos ainda aprendendo a se comportar. Assim como qualquer 

adolescente de quase vinte anos, nós, os usuários da internet, estamos aprendendo como devemos 

nos comportar em um universo que não se limita ao físico. Somos como adolescentes de uma 

infância sem limites, regras, ou referências; quase órfãos em uma sociedade onde ainda ninguém 

nunca foi. Não houve tempo suficiente de uma geração inteira viver os efeitos das novas 

tecnologias.  

Refletindo sobre o fenômeno das novas tecnologias, acreditamos ser um privilégio para 

todos aqueles que estão tendo a oportunidade de vivenciar esta transformação social. Acreditamos 

que todos aqueles que, agora, ou já desde há anos, se dedicam a estudar tal fenômeno, podem ser 

considerados desbravadores. Afinal estamos todos tentando, acertando e errando, na construção 

deste futuro da educação.  

Por isso acreditamos que este é, sobretudo, um tempo de experiências. Um tempo de 

repensar as possibilidades da educação com o uso das TIC, e nesse processo poder repensar as 

próprias possibilidades da educação, compartilhando do pensamento de que só a educação “salva”, 

emendamos que a educação de educadores é o primeiro passo para esta “salvação”. 

Assim, pensando os limites e possibilidades para a formação de professores do ensino 

superior catarinense a partir da percepção dos docentes acerca dos padrões de competência em TIC, 

entendemos que os dados apontam tanto para um reconhecimento da probabilidade de ocorrência 

destes padrões, indicando que os professores percebem a existência deste fenômeno, ainda que não 



101 

 

considerem totalmente provável, mas o que chama mais atenção é o elevado número do desejável, 

indicando que os professores querem esse futuro para si.  

Pensando nisso consideramos que os limites podem ser entendidos como competências e 

habilidades que ainda não foram desenvolvidas por parte destes docentes catarinenses e as 

possibilidades como o caminho aberto, e muito provavelmente uma receptividade por parte destes 

profissionais. Assim, a ponte que liga o limite e a possibilidade é a formação continuada destes 

professores estruturada nos mesmos padrões que são previstos para esses professores. 

Idealizando, estas formações deveriam oferecer experiências práticas e coletivas para estes 

professores, propondo a eles a construção de projetos colaborativos que se subsidiem nas novas 

tecnologias. Para isso deve haver um outro professor mais experiente, alguém que já tenha 

incorporado este pensamento pedagógico em sua prática, por mínimo que seja.  

As formações continuadas deveriam proporcionar esta troca de experiências e a construção 

de currículos em conjunto, de forma participativa. Quando os indivíduos se envolvem no processo 

de ensino e aprendizagem ele tende a se fortalecer e a se tornar mais significativo para todos os 

envolvidos. Mas este pode não ser um pensamento fácil de ser incorporado, novamente, não por 

falta de desejo, por falta de experiência. Por isso este é o tempo das formações também serem lugar 

de experiência, possibilitando aos professores, colocar em prática novos saberes e fazeres, bem 

como lugar para terem suas angústias compartilhadas. A empatia pode ser uma mobilização para 

que professores se coloquem na posição de aluno participativo, e ajudem-se mutuamente a construir 

este futuro desejável. 

Pois se teve algo que esta pesquisa pode mostrar, é que as percepções estão muito próximas, 

indicando uma convergência para a realização destes padrões da UNESCO, indicando que este é um 

excelente momento para oferecer formações continuadas que respondam a necessidades destes 

professores, que supram a diferença entre o desejável e o provável, que auxiliem docentes do ensino 

superior a desenvolver competências e habilidades, uma sugestão, é fazê-lo através da pedagogia de 

projetos. 

Como últimas considerações, também acreditamos que este trabalho tenha contribuído, de 

alguma forma, para a disseminação de trabalhos do tipo prospecção de cenários no meio 

educacional, visto que esta metodologia é muito comum em outras áreas, mas sobretudo nova no 
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contexto educacional, especialmente o brasileiro. Muito embora não tenhamos feito um trabalho de 

prospecção de cenários em sua metodologia, adotamos o racional deste método para elaboração e 

execução desta pesquisa, além de utilizarmos vários trabalhos de prospecção para identificar nossos 

objetivos de pesquisa.  

Para trabalhos futuros uma possibilidade é investigar os motivos pelos quais os professores 

consideram determinado aspecto como desejável, mas menos provável de ocorrer, e investigar a 

hipótese que formulamos sobre a diferença entre estes dois aspectos. Este trabalho poderá servir 

como ponte para um trabalho qualitativo do mesmo tema.  
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APÊNDICE A - MODELO DO E-MAIL: 
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APÊNDICE B - O INSTRUMENTO DE PESQUISA: QUESTIONÁRIO 

ON-LINE 

As imagens a seguir foram retiradas, através de ferramentas de captura de imagem, 

assim como em outros momentos na pesquisa, do questionário on-line elaborado e distribuído 

através do SurveyMonkey®. 

O recorte das imagens foi feito buscando a melhor visualização para o leitor; não 

respeitando a integralidade do questionário, ou das imagens reais. 
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