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Resumo: Nos dias atuais as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ganham 

espaços em todos os contextos da sociedade, pois possibilitam novas maneiras de pensar, 

viver, comunicar, conviver e relacionar-se com a realidade. Alguns autores, arriscam-se a dizer 

que chegamos então a um outro momento, em que a velocidade do avanço tecnológico e da 

propagação do conhecimento ganham esferas, até então nunca vistas. É em meio a esse 

movimento de difusão das tecnologias, que nos deparamos com a seguinte questão: como as 

tecnologias de informação e comunicação estão sendo apropriadas nos processos 

pedagógicos? É possível perceber que o ato de tentar entender o processo de inserção, e 

principalmente, de apropriação das TIC no cotidiano escolar precisa levar em consideração a 

dinâmica que se produz na realidade escolar. Neste caso, não se trata mais de pensar a 

tecnologia ou a escola de forma isolada, mas de tentar entendê-las de forma articulada, tendo 

como pressuposto que a apropriação das tecnologias nos processos escolares acontece a 

partir de alguns marcos de regulação que são constituídos pela cultura escolar. Em suma, a 

idéia que se procurou fundamentar no decorrer da pesquisa, é que as TIC sendo inseridas nos 

contextos educacionais são importantes dispositivos que possibilitam a formação e 

transformação nos sujeitos e nos espaços/tempos escolares. Mas, apesar disso, esses 

dispositivos tecnológicos ainda não se constituíram como materiais escolares, e isso tende a 

ser significativo no processo de apropriação (tomar para si) das tecnologias. Este aspecto é 

que justificou a importância da investigação do seguinte problema: como as tecnologias de 

informação e comunicação estão sendo apropriadas pelos professores nos processos 

pedagógicos do curso técnico integrado de Manutenção e Suporte em Informática – 

modalidade PROEJA – do IFSul (Campus Pelotas)? Para tanto, o estudo se dividiu em três 

etapas: a primeira consiste na realização de um diagnóstico da Instituição e do Curso, em que 

se procurou conhecer a realidade e a dinâmica da Escola e do Curso, campo deste estudo, 

mediante coleta de documento, observação e conversas com os sujeitos escolares. A segunda 

caracterizou-se pela observação direta das aulas na turma do terceiro ano do curso e em 

entrevistas com professores, coordenadores e alunos, vinculados ao Curso e a turma. A última 

etapa da pesquisa constituir-se-á no cruzamento e interpretação de informações recolhidas, 

findando com a elaboração do relatório final. Os resultados apontam para distintos modos de 

apropriação das TIC, que têm seus extremos entre práticas permeadas por diversos 

dispositivos tecnológicos, e práticas que desconsideram a presença das ferramentas 

tecnológicas no contexto escolar. 
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