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Escola é...
o lugar onde se faz amigos,

não se trata só de prédios, salas, quadros,
programas, horários, conceitos...

Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,

o coordenador é gente, o professor é gente,
o aluno é gente,

cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor

na medida em que cada um
se comporte como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir

que não tem amizade a ninguém,
nada de ser como o tijolo que forma a parede,

indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,

é também criar laços de amizade,
é criar ambiente de camaradagem,

é conviver, é se “amarrar nela”!
Ora, é lógico...

numa escola assim vai ser fácil
estudar, trabalhar, crescer,

fazer amigos, educar-se,
ser feliz.

Paulo Freire
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RESUMO

O presente estudo buscou verificar de que maneira alunos e professores dos cursos 
de Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) vêem a introdução das 
Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)  –  neste  caso,  basicamente, 
computador,  interfaces  e  Internet  –  a  partir  dos  Laboratórios  de  Informática  da 
Graduação (LIGs), tendo como ponto de partida as seguintes indagações: qual o 
papel das Tecnologias de Informação e Comunicação nos cursos de Licenciatura? 
Como acontece a relação entre professores, alunos e Tecnologias de Informação e 
Comunicação  no  LIGs?  Qual  a  função  dos  Laboratórios  de  Informática  da 
Graduação na vida acadêmica das Licenciaturas? A partir dessas questões procuro 
restringir o foco de análise do estudo, aprofundando-o no contexto da UFPel, tendo 
escolhido, para tanto, vivenciar a coleta de dados em três ambientes informatizados 
– Laboratório de Informática do Instituto de Ciências Humanas, de Biologia e das 
Licenciaturas  de  Física  e  Matemática  –  por  serem  esses  disponibilizados, 
basicamente, a discentes e docentes dos cursos de Licenciatura. Para a coleta dos 
dados foram utilizados os seguintes instrumentos: observação, registro de campo, 
aplicação de questionários, entrevistas semi-estruturadas e análise de documentos, 
que  possibilitaram  o  (re)conhecimento  dos  ambientes  informatizados  e  de  seus 
sujeitos – docentes, discentes e técnicos administrativos – proporcionando o registro 
das  ações  de  formação  e  interação  diária  com  as  TICs  nos  LIGs.  Assim,  os 
resultados do trabalho apontaram para dois pontos chaves: os reflexos das políticas 
públicas na estruturação tecnológica da Universidade; e a importância da inserção 
das tecnologias de informática na realidade educacional, apesar de professores e 
alunos  ainda  encontrarem dificuldades  para  usá-las  no  cotidiano  dos  cursos  de 
licenciatura da UFPel.

Palavras-chave:  Ensino  Superior  Público,  Tecnologias  de  Informação  e 
Comunicação, Políticas Públicas, Formação docente



ABSTRACT

The  study  tried  to  verify  the  way  whic  students  and  Professors  at  Universidade 
Federal  de  Pelotas  (UFPel)  courses  see  the  introduction  to  Information  and 
Communication Technologies (ICT) – particularly computer, interface and internet – 
in  graduation  couses  in  Computer  Science  Degree  Labs  (CSD),  based  on  the 
questions:  what  is  the role  of  ICT in  graduation courses? How does the relation 
among Professors, students and ICT happen in the Labs? What is the ICT function in 
graduation  academic  lives?  Under  these  questions  we  tried  to  restrict  the  study 
análisis  focus,  deepening  it  in  the  contact  with  UFPel.  It  was  cosen  three 
environment  to  collect  data.  They  were  Human  Science  Lab,  Biology  Lab  and 
Physics/Mathematics Lab. In these Labs, students and Professors had access to use 
computer.  For  collecting  data,  the  instruments  were:  observation,  field  report, 
questionnaire,  semi-structured interviews and análisis of documents,  which turned 
possible  the  acknowledgement  of  computerized  environments  and  its  subjects  – 
students, Professors and managing technician. The work in these Labs provided a 
report of action formation and dairy interaction. This way, the work results pointed out 
to  two  key  points:  the  public  policy  reflections  on  the  University  technological 
structure;  and  the  importance  of  the  informatics  insertion  in  educational  reality, 
although Professors and students still  have difficulty to use computer in their work 
day in graduation couses at UFPel.

Key words: Public University, Information and Communication Technologies, Public 
Policy, Teacher Formation



1 INTRODUÇÃO

Não basta esteja o computador até disseminado na escola e 
disponível a cada aluno na sala de aula para que dele se copiem as 

informações acessadas. Fundamental e pertinente é estar a escola no 
computador para, sabendo o que quer, dizer-se a si mesma, dizerem-

se uns aos outros os alunos e professores e dizerem-se a outros e 
outros, as salas de aula a outras salas de aula, as escolas a outras 

escolas, ao mundo.

Mario Osorio Marques



O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no meio 

social tem afetado a todos. A escola, como instituição educativa da sociedade, tem 

sentido a inserção das tecnologias de forma ainda mais direta.  Nesse sentido, o 

texto  da epígrafe  (Marques,  1999),  levanta  questões que na atual  realidade são 

pertinentes,  porque  nos  fazem  pensar  que  é  necessário  ir  além  da  simples 

disseminação das ferramentas tecnológicas no contexto escolar.

Entendemos que o acesso à tecnologia, o que para muitos administradores 

da  educação  é  uma  garantia  de  transformação  no  processo  de  ensino,  tem-se 

mostrado como uma forma de proporcionar  o  contato  com a máquina,  sem que 

alunos  e  professores  considerem  as  inúmeras  possibilidades  que  podem  advir 

desses  contatos  no  cotidiano  educacional.  A  introdução  das  tecnologias,  no 

entender  do autor,  parte,  inicialmente,  da sua aceitação pelos sujeitos escolares 

seguida da entrada da escola na realidade das TICs, buscando uma interação com 

os diversos contextos, que extrapolam virtualmente o ambiente tradicional de ensino; 

assim, a aprendizagem se faz presente a partir dessas mediações – homem e TICs.

Para  Marques  (1999),  Porto  (2003a,  2003b)  e  Kenski  (2003)  a  escola 

defronta-se, hoje, com o desafio de trazer para o seu contexto o imenso oceano de 

informações que a envolve. Um trabalho nesse sentido que possibilita a articulação 

de  informações  com  os  conhecimentos  escolares  e  a  interlocução  entre  os 

indivíduos e destes, com os saberes, tanto científicos como de seu cotidiano.

Assim, o que se coloca à disposição dos sujeitos escolares através das TICs 

é um amplo mundo de informações e conhecimento, uma diversidade de saberes 

que,  se  trabalhados  numa perspectiva  comunicacional,  garantem transformações 

nas relações vivenciadas no cotidiano escolar.

Como utilizo em diversos momentos do relatório  o termo Tecnologias de 

Informação  e  Comunicação  (TICs),  parece-me adequado  defini-lo  aqui.  No  caso 

desta Dissertação, as TICs são entendidas como parte integrante de um processo 

comunicacional (ou, como parte da efervescência de movimentos comunicacionais), 

no qual elas não são visualizadas apenas como meras ferramentas tecnológicas, 

mas como produto das relações estabelecidas entre os sujeitos com os diferentes 



instrumentos  tecnológicos  (escrita,  informática,  etc.),  que  têm  como  resultado  a 

produção do conhecimento (LÉVY, 2000a, 2000b e MARQUES, 1999).

Assim, elas são entendidas como o conjunto das ferramentas tecnológicas, 

sobretudo, computador, interfaces e o acesso à Internet, as quais, aliadas à ação do 

homem, produzem e disseminam informações e conhecimentos.

Em  razão  disso,  o  presente  estudo  procurou  entender  como  alunos  e 

professores  da  Universidade  Federal  de  Pelotas  (UFPel)  vêem  a  inserção  das 

Tecnologias de Informação e Comunicação na realidade dos cursos de licenciatura, 

a partir da análise d contexto de alguns Laboratórios de Informática da Graduação 

(LIGs) na referida Universidade.

Na tentativa de dar conta desse propósito de pesquisa, o presente relatório 

está estruturado em oito capítulos.

No segundo capítulo – Origem e justificativa do estudo – busco trazer as 

indagações  que  originaram e  fundamentaram o  estudo.  Nele,  reflito  sobre  fatos 

marcantes  durante  minha  formação  docente,  os  quais,  de  alguma  maneira, 

influenciaram todo o conjunto desse trabalho.

O  capítulo Políticas  públicas  e  seus  reflexos  no  ensino  superior 
brasileiro foi  elaborado  a  partir  da  necessidade  de  compreender  mais  sobre  a 

realidade da universidade pública. Nele procuro destacar como as mudanças no 

rumo das políticas públicas tiveram, nas últimas décadas, reflexos diretos no dia-a-

dia das Instituições Federais de Ensino Superior.

O capítulo Formação educativa em meio às Tecnologias de Informação 
e Comunicação tem o intuito de refletir a respeito de questões ligadas às mudanças 

na postura educacional de docentes e discentes. Num diálogo teórico com Kenski 

(1996, 2003), Porto (2000a, 2003a), Moran (1998, 2000), Cunha, M. I. (1998a, 2002) 

e Alava (2002a, 2002b), entre outros, explicito algumas questões fundamentas para 

a inserção das TICs no âmbito da escola e no contexto da formação de professores.



No  capítulo  Caminho  metodológico,  apresento  alguns  dados  sobre  a 

realidade  atual  da  Universidade  Federal  de  Pelotas  e  dos  Laboratórios  de 

Informática  da  Graduação,  assim  como,  trago  levantamentos  feitos  durante  a 

inserção do pesquisador no contexto da Universidade e a definição da abordagem 

metodológica e dos instrumentos de pesquisa utilizados.

No capítulo Situação atual da UFPel e algumas evidências das políticas 
públicas para a educação superior, analiso como as atuais políticas públicas vêm 

influenciando  o  cotidiano  da  Universidade  pesquisada,  principalmente,  nos 

ambientes informatizados.

O capítulo Introdução das Tecnologias de Informática e Comunicação 
no espaço de formação docente na UFPel corresponde a algumas análises sobre 

como  as  TICs  estão  inseridas  no  contexto  dos  cursos  de  licenciatura  da 

Universidade, a partir da óptica de professores e alunos.

O capítulo  Considerações finais  traz algumas reflexões, embora parciais, 

sobre como entendi e vivi  minha entrada na realidade da UFPel, em especial  os 

contatos e as aprendizagens com as tecnologias e sujeitos nos contextos dos cursos 

de Licenciatura.



2 ORIGEM E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

De tudo ficou um pouco.
Do meu medo. Do teu asco.

Dos gritos gagos. Da rosa
ficou um pouco

-------------------------------------------------
E de tudo fica um pouco.

Oh abre os vidros de loção
e abafa

o insuportável mau cheiro da memória.

Mas de tudo, terrível, fica um pouco,
e sob as ondas ritmadas 

e sob as nuvens e os ventos
e sob as pontes e sob os túneis

e sob as labaredas e sob o sarcasmo
e sob a gosma e sob o vômito

e sob o soluço, o cárcere, o esquecido
e sob os espetáculos e sob a morte de escarlate

e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes
e sob ti mesmo e sob teus pés já duros
e sob os gonzos da família e da classe,

fica sempre um pouco de tudo.
Às vezes um botão. Às vezes um rato.

Drummond



Ao  rever  minha  trajetória  escolar,  percebo  que  vivi  muitos  momentos 

marcantes  (por  exemplo,  no  ensino  superior,  e  na  prática  como  professor  de 

Educação de Jovens e Adultos), que se refletem, diretamente, nas questões que 

permeiam este trabalho.

Em 1998,  lembro-me da alegria  que contagiou  toda a  família,  pois  fui  o 

primeiro filho a entrar na universidade e, especialmente, numa universidade pública1. 

Na época, com 18 anos, iniciava o curso de Licenciatura em Pedagogia.

O primeiro  ano do curso foi  o  mais difícil,  já  que ao contrário  de outros 

colegas,  não  conhecia  os  fundamentos  teóricos  que  alicerçam  a  Educação 

(concepções filosóficas, psicológicas, sociológicas), o que foi  vencido aos poucos 

com a  colaboração de colegas e professores,  que me ajudaram a  compreender 

muitas das questões presentes na formação do professor.

Nesse sentido, acredito que a proposta curricular do curso tenha sido um 

dos dispositivos que muito auxiliou na superação das dificuldades encontradas no 

início da formação. Entre as disciplinas do primeiro ano do currículo, lembro-me de 

uma em especial  – Metodologia de Pesquisa Educacional  – que me oportunizou 

estudar o cotidiano escolar.  O fato de poder observar  e coletar dados na escola 

possibilitou-me compreender um pouco mais o dia-a-dia discente e docente (nas 

suas  atividades  pedagógicas  e  administrativas);  tendo,  assim,  contato  com  a 

pesquisa no meio educacional.

Essa prática  de  aproximação entre  aluno em formação e a escola  (meu 

futuro campo de trabalho) aconteceu durante os quatro anos do curso de Pedagogia 

da UNIOESTE, que me possibilitaram, por meio de diferentes disciplinas (entre elas, 

Prática de Ensino) distribuídas ao longo do mesmo, contato com o cotidiano escolar 

e,  conseqüentemente,  a  compreensão  da  complexidade  que  permeia  essa 

realidade.

Outro momento importante para a minha formação surgiu quando, em 1999, 

fui  convidado  para  trabalhar  num projeto  de  alfabetização  de  jovens  e  adultos, 

1 Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Cascavel (1998 a 2001).



desenvolvido pelo poder municipal. Com certeza, esse foi o período em que mais 

cresci como pessoa, profissional e estudante. No primeiro contato com a docência, 

pude aprender muito com os alunos e os colegas que trabalhavam no projeto de 

alfabetização. Posso dizer, também, que essa fase em minha formação possibilitou-

me conhecer, mais de perto, a dinâmica que envolve o ser professor na escola. Os 

adultos  –  com  idade  entre  14  e  72  anos  –  traziam  para  a  sala  de  aula  suas 

experiências de vida, suas leituras do mundo e, em troca, queriam aprender a ler e 

escrever alfabeticamente. São nas palavras de Freire (1979a) que busco aportes 

para definir como acontece essa troca de saberes na educação de jovens e adultos, 

já que, para o autor, o aluno, independente de ser alfabetizado ou não, é capaz de 

aprender e apreender conhecimentos do cotidiano, através das relações com o meio 

e com os sujeitos que fazem parte desse ambiente. Segundo o autor, “[...] basta ser 

homem para ser capaz de captar os dados da realidade. Para ser capaz de saber, 

ainda que seja este saber meramente opinativo” (FREIRE, 1979a, p. 105). Por isso, 

considero a experiência vivida nesse contexto como um importante momento em 

minha formação profissional, na qual tive a oportunidade de aprender muito com os 

alunos, vivenciando um processo de interação entre os conhecimentos do estudante 

(da academia) e os dos alunos (da vida).

Em meados do ano 2000,  afastei-me da docência para integrar um grupo de 

pesquisa, que procurava analisar as influências dos Partidos Políticos na legislação 

educacional  do  município  de  Cascavel  –  Paraná.  Naquele  período,  participei  de 

outros  grupos de pesquisa e extensão (Grupo de Estudo Sobre Corporeidade e 

Grupo de Extensão de Educação Escolar Básica de Jovens e Adultos), o que me 

possibilitou vivenciar a dinâmica de produção do conhecimento na universidade. O 

envolvimento  que  passei  a  ter  com  ensino,  pesquisa  e  extensão  permitiu-me 

entender melhor as relações presentes no dia-a-dia educacional da universidade e 

da escola do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), onde desenvolvia as atividades da 

disciplina de Prática de Ensino. Na medida em que comecei a aliar os inúmeros 

conhecimentos observados e estudados em múltiplos espaços de ensino, passei a 

refletir,  também,  sobre  a  minha  formação  docente  e  as  possibilidades  que  se 

apresentam com a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

na escola.



Um desses instantes de reflexão aconteceu após a leitura de um texto que 

trazia uma análise feita por Dimenstein (2001) publicada no jornal  Folha de São 

Paulo.  O  artigo  apresentava  uma  pesquisa  de  opinião2 realizada  com  280 

acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP)3, intitulada; “Análise: o professor 

do futuro”.  O texto enfocava alguns pontos relevantes para (re)pensar o contexto 

educacional  e,  simultaneamente,  a  formação  de  professores.  Um  dos  itens 

interpretados pelo autor mostrava que 55% dos discentes (154 de um total de 280) 

acreditavam que as TICs podem garantir uma melhor formação dos sujeitos. Assim, 

comecei a formular algumas questões: como a formação com o uso das TICs é vista 

nos cursos de licenciatura? A utilização das TICs como instrumentos que auxiliam 

no  ensino,  será  mesmo  uma  possibilidade  futura?  As  universidades  estão 

oferecendo formação com TICs nos cursos de licenciatura? Professores e alunos 

consideram importantes as TICs no contexto de formação docente?

Aliado à análise suscitada por Dimenstein (2001) deparei-me, então, com 

um texto televisual,  veiculado pela Rede Globo que buscava enfocar, através da 

campanha “Amigos da Escola”4, a importância da inserção do microcomputador nas 

escolas. A propaganda procurava apresentar como idéia central que “a informática 

pode revolucionar a educação”, e que a comunidade escolar – pais, professores, 

alunos, direção – dever-se-ia mobilizar para possibilitar acesso a essa ferramenta 

tecnológica nas escolas.

Em meio a isso, percebi que as escolas públicas do Ensino Fundamental e 

Médio  no  município  de  Cascavel  –  e  de  todo  o  Paraná  –  vinham  recebendo 

investimento do governo estadual para a instalação de Laboratórios de Informática, 

com  o  objetivo  de  dar  suporte  ao  ensino.  A  criação  desses  ambientes  estava 

vinculada ao Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná 

2 A pesquisa que originou o artigo no jornal não foi por mim encontrada, embora tenha tentado entrar 
em contato com a Universidade de São Paulo e o autor Gilberto Dimenstein.
3 O levantamento de dados – pesquisa de opinião – foi realizado pela professora de  marketing da 
Universidade de São Paulo, Oriana White e foram entrevistados 280 acadêmicos da Universidade dos 
seguintes cursos: Comunicação, Administração, Economia, Psicologia, Engenharia, Direito, Medicina 
e Educação. 
4 O projeto “Amigos da Escola” trouxe ao dia-a-dia da sociedade – através da mídia – a proposta de 
informatizar as escolas brasileiras. A Rede Globo, durante os anos de 2000 a 2002, tentou mostrar, 
pela propaganda, que a informatização das escolas seria algo muito importante, enfocando que a 
presença do computador iria facilitar o processo de ensino e aprendizagem e possibilitar, aos alunos, 
viajar pelo mundo digital/virtual.



(PROEM)5, o qual se implantou no Estado, e que entre outras metas objetivava “[...] 

a melhoria da qualidade de ensino com preparação básica para a cidadania e para o 

mundo do trabalho” (PARANÁ, 1996, p. 4). Para fazer parte do programa e receber 

os investimentos, as escolas (leia-se aqui a Direção e Associação de Pais e Mestres 

– APM) tinham que assinar  um convênio  com o Estado,  comprometendo-se em 

garantir a efetivação do PROEM. Um exemplo de escola conveniada ao programa é 

o  Colégio  Estadual  Jardim  Consolata6,  o  qual,  com  cerca  de  600  alunos 

matriculados,  recebeu um Laboratório  de  Informática,  um funcionário  técnico  em 

informática e vinte microcomputadores conectados à rede de Internet (SECRETARIA 

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 2).

Na tentativa de compreender como o programa estava ocorrendo na prática, 

procurei,  junto ao Núcleo Regional  de Educação da micro-região de Cascavel,  a 

pessoa responsável pelos laboratórios de informática nas escolas do município e, 

durante uma conversa com ele,  pude percebe que o problema enfrentado pelas 

escolas era fazer com que os laboratórios (e os equipamentos) fossem utilizados 

como espaços de ensino, não ficando, então, subutilizados. Ao questioná-lo sobre a 

possibilidade de observar como estavam sendo utilizados os laboratórios na prática 

diária de ensino nas escolas, ele considerou que:  “[...] não faz dois anos que os 

laboratórios  foram  instalados,  mas  das  doze  escolas  que  receberam  os  

microcomputadores tenho notícias que apenas em uma o laboratório de informática  

está funcionando [em um colégio politécnico] lá você pode conhecer...” 7.

5 O  programa é  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  (SEED)  com apoio  financeiro  do  Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e previa atender cerca de 750 escolas estatais de Ensino 
Médio, tendo sua execução prevista para acontecer em 5 anos (1996 a 2001); com o propósito de: 
“[...]  aumentar a eficiência,  eficácia  e eqüidade do sistema público estadual  de educação média, 
propiciando educação geral de qualidade com preparação básica para a cidadania e para o mundo do 
trabalho e formação técnico-profissional voltada para as demandas do mercado. [Com o intuito de 
garantir a] melhoria da qualidade do Ensino Médio; otimização da oferta de Ensino Médio; e reforma, 
adequação e ampliação das escolas.” (PARANA, 1996, p. 4).
6 Trago esse colégio como exemplo, pelo fato de ter dados oficiais do investimento nele feito pelo 
Governo do Estado, por haver cursado, naquele contexto, o Ensino Fundamental e Médio (1986 a 
1996), por ter um irmão matriculado na escola, na época de instalação do Laboratório de Informática 
(1999  e  2000/01)  que  relatava  como  o  ambiente  estava  sendo  utilizado  e,  além  disso,  por  ter 
desenvolvido atividades na disciplina de Prática de Ensino no local.
7 Em meados de 2001, esses dados foram coletados para a composição de um trabalho para a 
disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar IV.



A  partir  dessas  considerações,  passei  a  buscar  referencial  teórico  para 

fundamentar  meu  trabalho.  Encontrei  em  Lévy  (2000a)  algumas  reflexões  que 

justificam o distanciamento das TICs das escolas, pois, segundo ele,

[...] é certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia 
no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 
em  uso  moderado  da  impressão.  Uma  [...]  verdadeira  integração  da 
informática (como do audiovisual) supõe portanto o abandono de um hábito 
antropológico mais que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos 
(2000a, p. 8-9).

Ainda,  para  o  autor,  o  simples  acesso às  TICs no contexto  escolar  não 

garante a integração dos instrumentos tecnológicos à escola. Há uma resistência 

aos novos equipamentos,  uma barreira  que dificulta  a  aceitação e uso deles no 

cotidiano escolar. Além disso, para ele, os professores não estão preparados para 

tal,  uma vez que lhes é oferecido apenas rudimentos de programação, como se 

fosse esse o único uso possível para as TICs (LÉVY, 2000a).

Desse modo, as leituras de mundo proporcionadas por experiências vividas 

como aluno de ensino superior, pesquisador e docente de educação de jovens e 

adultos, e leituras de textos (escritos e televisuais) fizeram surgir a inquietação e o 

interesse em compreender como os cursos de Licenciatura na universidade pública 

refletem a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto de 

preparação  dos  futuros  docentes.  Com  essa  questão,  ingressei  no  curso  de 

Mestrado – programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de 

Pelotas – UFPel, tendo como objetivo de pesquisa verificar de que maneira alunos 
e professores dos cursos de Licenciatura da UFPel vêem a introdução das 
TICs – neste caso, basicamente, computador, interfaces e Internet – a partir 
dos Laboratórios de Informática da Graduação (LIGs)8. Desse modo,  procuro 

restringir o foco de análise do estudo, aprofundando-o no contexto da UFPel9; tendo 

escolhido, para isso, vivenciar a coleta de dados em três ambientes informatizados – 

Laboratório de Informática do Instituto de Ciências Humanas, do Instituto de Biologia 

e  das  Licenciaturas  de  Física  e  Matemática  –  disponibilizados,  sobretudo,  aos 

discentes e docentes dos cursos de Licenciatura.

8 Os LIGs foram escolhidos a partir de observações feitas pela banca examinadora do projeto de 
pesquisa (exame de qualificação).
9 A escolha da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) deve-se ao fato de a mesma ser a instituição 
sede do Mestrado em Educação e também por ser a mais próxima de minha atual moradia.



Na tentativa  de  encontrar  respostas  para  o  problema  formulado,  levanto 

algumas questões para direcionar o caminho de pesquisa:

Qual  o  papel  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  nos 

cursos de Licenciatura?

Como acontece a relação entre professores, alunos e Tecnologias de 

Informação e Comunicação nos LIGs?

Qual a função dos Laboratórios de Informática da Graduação na vida 

acadêmica das Licenciaturas?

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SEUS REFLEXOS NO ENSINO SUPERIOR 
BRASILEIRO



Nossa divisa será, pois: a reforma da consciência, não por dogmas 
mas pela análise da consciência mística, obscura para si própria, 

como se manifesta na religião ou na política. Ver-se-á, então, que há 
muito tempo o mundo sonha com algo de que lhe falta consciência 

para possuí-lo verdadeiramente. Ver-se-á que não se trata de 
estabelecer uma grande separação entre passado e futuro, mas de 

praticar as idéias do passado. Por último, ver-se-á que a humanidade 
não começa uma tarefa nova, mas realiza seu antigo trabalho com 

conhecimento de causa.

Karl Marx

3.1 As Mudanças no Ideário de Estado

A análise do atual momento vivido pela educação superior no mundo e no 

Brasil,  guardadas  as  proporções  e  diferenças,  tem  levado  diversos  autores  a 

refletirem sobre as mudanças nas políticas públicas. Esses estudos direcionam suas 

discussões para as alterações no modelo de Estado que acontecem no final  da 



década 1960, período em que se aprofunda a crise do modelo de Estado capitalista 

vigente – o então Estado de Bem-Estar Social  – consolidando o surgimento das 

políticas  de  implantação  do  chamado  “Estado  Neoliberal”.  Entre  os  autores  que 

estudam esta  temática,  destacam-se  Tedesco  (1990),  Santos  (1995),  Sguissardi 

(2000, 2001), Amaral (2001), Catani e Oliveira (2001), Chauí (2001a, 2001b), Cunha, 

L. A. (2001a), Ristoff (2001b), Silva Jr. e Sguissardi (2001), Sobrinho (2001a, 2001b, 

2001c), Trindade (2001b) e Silva Jr. e Carvalho (2003).

A  compreensão  do  “novo”  ideário  de  Estado  que  emerge  (ou  vem 

emergindo)  na  realidade  do  mundo,  nas  últimas  três  décadas,  e  no  Brasil,  nos 

últimos  dez  anos,  perpassa  pelo  entendimento  da  estruturação  e  crise  das 

concepções de Estado – de gestão das políticas públicas – que o antecedem.

Em 1929, o “capitalismo liberal”, regulado pelo mercado livre, sofre com uma 

forte crise e vê sua estrutura ser fortemente abalada pelos problemas econômicos e 

pela emersão das idéias socialistas (SANTOS, 1995). Em virtude dos distúrbios de 

mercado (que ocasionam uma acentuada queda na cotação das bolsas de valores, 

denominada Grande Depressão de 1929)  e  temendo a  ascensão do socialismo, 

alguns  economistas,  entre  eles,  o  inglês  John  Maynard  Keynes  (1883  -  1946), 

elaboram  um  conjunto  de  medidas  (teorias)  para  reorganizar  as  políticas 

econômicas do Estado capitalista. Essa forma de regulação das políticas da nação, 

que  os  autores  denominam de  Estado  de  Bem-Estar  Social  (FRIGOTTO,  1996; 

CHAUÍ, 2001a, 2001b, e outros), Estado-Providência (TEDESCO, 1990; SANTOS, 

1995) e Estado Previdenciário, caracteriza-se pela intervenção “constante” (intensa 

e  progressiva)  do  Estado  na  elaboração  e  desenvolvimento  das  políticas 

econômicas, procurando evitar a fúria e a desordem produzidas pelo mercado. No 

entendimento  de  Frigotto  (1996),  com  essa  política,  o  Estado  passa  a  deter  o 

controle  e  a  responsabilidade  de  produção  nas  áreas  estratégicas  no 

desenvolvimento  da  nação  (tais  como,  petróleo,  energia,  telecomunicações, 

minérios, etc.). Além de intervir, o Estado implementa

[...] uma série de impostos progressivos para poder estimular determinados 
setores com subsídios, garantir as condições gerais de funcionamento da 
produção capitalista e, também, dar respostas à crescente organização da 
classe  trabalhadora  que  reivindicava  direitos  sociais  num  contexto  de 
ampliação do bloco socialista (FRIGOTTO, 1996, p. 81).



Essa política de Bem-Estar começa a ser implantada nos países capitalistas, 

após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  havendo,  nessa  proposta,  a  incorporação  de 

algumas teses do socialismo – entre elas, o direito de os trabalhadores reivindicarem 

melhores  condições  sociais  –  ao  conjunto  de  pressupostos  do  capitalismo.  Há, 

portanto, a estruturação de políticas que garantem emprego, condições de trabalho, 

direitos sindicais e leis trabalhistas que respeitem o trabalhador. Segundo o autor, 

são aspectos agregados ao ideário capitalista que produzem a “[...] desprivatização 

ou desmercantilização da reprodução da força de trabalho” (FRIGOTTO, 1996, p. 

82), o que, em síntese, implica na retirada das decisões e do controle de serviços 

sociais  essenciais  –  educação,  saúde,  condições  de  moradia,  lazer,  transporte, 

salário-desemprego,  etc.  –  do  mercado  econômico  (privado)  e  a  transferência 

desses para a responsabilidade do Estado.  Logo,  o que acontece no Estado de 

Bem-Estar  Social  é  que  o  governo  intervém  nas  relações  econômicas  e  de 

produção, como parceiro ou regulador de atividades. Para Santos (1995), Frigotto 

(1996),  Gentili  (1996) e Chauí  (2001a),  o  Estado estabelece nesse período (pós 

Segunda Guerra Mundial)  o “capitalismo organizado”,  taxando a (re)produção do 

capital  por  meio  de  impostos  (encargos),  para  gerar  um  fundo  público,  com  a 

finalidade  de  subsidiar  gastos  públicos  com  a  produção  agrícola,  industrial, 

comercial, tecnológica e com os serviços sociais essenciais.

O  modelo  Estado  de  Bem-Estar  Social  começa  a  ruir  durante  a  crise 

capitalista na passagem dos anos 60 para os 70, momento em que o capitalismo 

conhece, pela primeira vez, algo até então imprevisível, ou seja, a “estagflação” que 

é o reflexo das baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação. 

Aliam-se a essa problemática, a crise do petróleo, a crise fiscal do Estado (falência 

do fundo público e o endividamento das nações) e a desaceleração da produção 

tecnológica, tendo esta última, no entender de Santos (1995), influenciado as novas 

políticas  de  investimento  em  pesquisas  nas  universidades  públicas  dos  países 

desenvolvidos nos anos 80 e 90. A análise do autor possibilita a visualização dos 

fatores cruciais para a derrocada desse modelo de Estado. Segundo o autor,

[...]  os  fatores  macro-econômicos  determinantes  deste  processo  são  a 
relativa estagnação econômica dos países centrais no início da década de 
setenta [que tem seu reflexo nos países chamados do terceiro mundo, no 



instante  da  crise  e  essencialmente  nos  anos  subseqüentes],  com 
prolongamentos até ao presente, e a convicção, hoje generalizada de que 
tal estagnação se ficou a dever menos aos choques do petróleo do que ao 
declínio absoluto e relativo da produtividade da indústria, [queda essa que] 
também,  consensualmente,  é  atribuída  à  desaceleração  da  inovação 
tecnológica (SANTOS, 1995, p. 202).

No entender de Santos (1995), a crise no Estado-Providência, a fragilização 

dos direitos sociais e o crescimento do mercado mundial estão relacionados com a 

retomada  do  ideário  do  “capitalismo  liberal”,  sendo  que,  nesse  momento,  seus 

pressupostos  são  reapresentados  com  uma  nova  roupagem.  As  políticas 

implantadas  na  sociedade  pós  os  anos  setenta,  designada  como  “capitalismo 

desorganizado” – denominado por outros autores como neoliberalismo (FRIGOTTO, 

1996;  GENTILI,  1996;  SACRISTÁN,  1996a;  CHAUÍ,  2001a,  2001b;  TRINDADE, 

2001, entre outros) – são frutos do terceiro período histórico do capitalismo. Neste 

caso, deve-se compreender a desorganização enquanto parte de um processo de 

desestruturação  do  modelo  de  Estado  em  vigor,  ou  seja,  como  uma  fase  de 

transição com tempo e espaço para uma nova forma de organização econômica, 

política e social (SANTOS, 1995).

O  Estado,  em  meio  à  lógica  do  “capitalismo  desorganizado”,  perde  a 

capacidade e a vontade política de regulação das esferas da produção (privatização, 

desregulamentação da economia)  e  da  reprodução social  (retração das políticas 

sociais).  Assim,  torna-se  um  “Estado  Mínimo”, que  reduz  as  despesas  (antes 

investimentos)  com serviços sociais e perde o seu poder sobre a economia e a 

produção – reflexo da privatização das empresas até então estatais, que deixam de 

ser consideradas fundamentais para a nação. Paradoxalmente a isso, há o aumento 

do  autoritarismo  do  Estado  (Estado  Forte),  na  forma  de  micro-dispositivos 

burocráticos, que têm a função de controlar o dinheiro público e o poder social dos 

sindicatos, dos movimentos sociais, entre outros. Nas considerações de Chauí,

[...]  a  nova  forma  da  acumulação  do  capital  se  caracteriza  pela 
desintegração vertical da produção, tecnologias eletrônicas, diminuição dos 
estoques, velocidade na qualificação e desqualificação da mão-de-obra, 
aceleração do  turnover [rotatividade, renovação do pessoal] da produção, 
do  comércio  e  do  consumo  pelo  desenvolvimento  das  técnicas  de 
informação e distribuição, proliferação do setor de serviços, crescimento 
da econômica informal e paralela (como resposta ao desemprego estrutural) 
e novos meios para prover os serviços financeiros (desregulação econômica 
e formação de grandes conglomerados financeiros que formam um único 



mercado  mundial  com poder  de  coordenação  financeira)  (2001a,  p.  21, 
grifos nossos).

Essa  reforma  do  modelo  de  Estado  tem  por  finalidade  modernizar  e 

racionalizar os serviços estatais. Trata-se de repensá-los e distribuí-los em setores 

como, por exemplo,  Setor de Serviços Não-Exclusivos do Estado, o qual pode ser 

desenvolvido por instituições não estatais, na qualidade de prestadoras de serviços. 

Assim, cabe ao Estado prover esses serviços, sem ter a obrigação de executá-los 

diretamente ou de elaborar regras (ou políticas) públicas para quem os presta. No 

entender de Gentili (1996) e Chauí (2001a, 2001b), entre os serviços não-exclusivos 

do  Estado  incluem-se  a  educação,  a  saúde,  a  cultura  e  as  utilidades  públicas, 

previdência social, etc.,  que, assim sendo, deixam de ser  direitos sociais para se 

tornarem  serviços definidos  pelo  mercado  econômico.  Portanto,  “[...]  a  Reforma 

encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só 

ali onde isso seria previsível – nas atividades ligadas à produção econômica –, mas, 

também onde [isso] não é admissível – no campo dos direitos sociais conquistados” 

(CHAUÍ, 2001b, p. 211).

Numa leitura que se pode considerar generalizada (global ou sem restrições 

territoriais) das novas políticas do Estado, Santos (1995), visualizando essa outra 

estrutura a partir dos princípios do “capitalismo desorganizado”, considera que há, 

no contexto mundial, a deterioração progressiva das políticas sociais, de habitação, 

saúde e educação. As novas diretrizes entendem que o Estado atravessa uma crise 

financeira e sua superação depende de uma reestruturação profunda no orçamento 

social. Em relação a esse aspecto, Santos afirma que

[...] mais dramática que a evolução do nível das despesas é a evolução do 
seu conteúdo [...]  [visto que] rapidamente o Estado tem vindo a passar da 
condição  de  produtor  de  bens  e  serviços  (escolas,  ensino)  para  a  de 
comprador de bens e serviços produzidos no sector privado (1995, p. 214).

Analisando  a  conotação  que  as  políticas  públicas  assumem na  América 

Latina10 no  final  da  década  de  1980,  Tedesco  (1990)  considera  importante 

compreender os aspectos que definem a “aplicación del  paradigma” de exclusão 

10 Esse modelo de Estado na grande maioria dos países do terceiro mundo, entre eles os da América 
Latina, não consegue estruturar-se e seus pressupostos acabam não sendo implantados. Na óptica 
de Eduardo Galeano (apud Frigotto, 1996) os princípios do Estado não são articulados, vivenciando 
um Estado de Mal-Estar Social.



social. O autor aponta que, nesse momento histórico, cresce a hegemonia de um 

novo modelo político pautado no princípio de que tudo tem solução, desde que se 

tenha menos Estado e mais mercado,  com a privatização e desregulamentação, 

devendo  isso  acontecer  sem  levar  em  consideração  o  contexto  sócio-político, 

econômico,  cultural  e  produtivo  das  nações.  Ele  se  mostra  temeroso  com  a 

implantação descontrolada, na América Latina, das políticas pensadas e praticadas 

na realidade de países desenvolvidos, entendendo que não há uma adequação (ou 

reelaboração)  delas  para  o  contexto  subdesenvolvido  e  excludente  da  América 

Latina. Segundo Tedesco,

[...]  sea por la creciente competencia internacional o por la competencia 
política  interna  para  satisfacer  los  demandas  sociales,  en  los  países 
desarrollados existe un consenso general sobre la necesidad de reformar el 
Estado  con  el  objetivo  de  lograr  mayores  niveles  de eficiencia.  En  este 
contexto, los procesos de reforma del Estado asumen el modelo del cliente 
como  el  paradigma  de  las  relaciones  sociales  y  metodología  de  la 
estrategia empresaria como paradigma de la gestión política. [...] Pero la 
aplicación  de  este  paradigma  –  como  sucede  habitualmente  –  es  más 
indiscriminada a medida que nos alejamos del contexto social en el cual fue 
elaborado. En Francia, por ejemplo, el problema dela reforma del Estado se 
analiza  a  partir  de sus  propias  tradiciones  centralistas  y  sin  provocar  el 
colapso de los procesos administrativos regulares. En el extremo opuesto, 
en  cambio,  algunos  procesos  privatizadores  en  América  Latina  son 
efectuados en forma no sólo indiscriminada desde el punto de vista de los 
sectores de actividad a los cuales se dirigen,  sino asociados,  a algunos 
efectos perversos que se pretendían corregir con la estrategia privatizadora 
(grifos do autor) (1990, p. 15).

Em pouco tempo, os reflexos dessas políticas públicas espalham-se pelo 

mundo,  sem considerar  as  diferenças estruturais  e  históricas  de cada país.  Nas 

nações sul-americanas, a incorporação do ideário de gestão política e econômica 

dos  países  desenvolvidos  atinge,  de  imediato,  as  estruturas  dos  mercados 

produtores  (indústria  manufatureira)  ainda  em  crescimento  (fenômeno  recente  e 

ainda precário nessa região), o que para Tedesco (1990) provoca a concentração do 

capital e a exclusão da grande maioria da população, ampliando as desigualdades e 

os bolsões de pobreza na América do Sul.

No caso brasileiro, a década de 80 é marcada por um conjunto de mudanças 

estruturais,  econômicas,  políticas  e  culturais,  regulamentadas  por  meio  da 

Constituição  1988,  numa  proposta  de  Estado  que  se  predispõe  a  assegurar  os 

direitos  sociais.  Essa  nova  constituição  traz  consigo  marcas  de  superação  do 



Regime Militar e de eclosão de novos movimentos sociais, sindicais e partidários (de 

esquerda),  o que indica um possível  avanço na perspectiva das políticas sociais 

públicas. Entretanto, imediatamente após a promulgação da Constituição, tem início 

o processo de Revisão Constitucional (aliam-se a isso as medidas provisórias) que, 

de forma direta, traz para implantação no Brasil os princípios neoliberais de Reforma 

do Estado (FRIGOTTO, 1996). O processo vivenciado nos países desenvolvidos nos 

anos 1970 começa a ser implantado em 1990, fazendo emergir um Estado Mínimo, 

cujo significado concreto não é necessariamente o de Estado pequeno, “[...]  mas 

[de] um Estado articulador e financiador da reestruturação produtiva na lógica do 

ajustamento controlado pelo mercado” (FRIGOTTO, 1996, p. 85). Nesse momento, o 

país (leia-se o povo) começa a perceber, através dos meios de comunicação de 

massa,  que  o  Estado  brasileiro  possui  uma  grande  estrutura  burocrática  e 

administrativa carecendo de ajustes.

O  que  se  vê  na  continuidade  da  história  brasileira  é  a  privatização  das 

empresas estatais, a desregulamentação do mercado (deixando-o livre para regular 

as  relações  sociais),  a  descentralização  e  autonomia  dos  serviços  públicos  e  a 

“morte” do ideário de um Estado de Bem-Estar Social. Segundo Frigotto (1996) e 

Sguissardi (2000), a reforma do Estado brasileiro e da América Latina, em geral, têm 

objetivos  muito  bem  traçados  pelos  países  desenvolvidos  e  pelas  instituições 

financeiras  privadas  (bancos),  que  procuram  implantar  políticas  de  ajuste  na 

economia dos países subdesenvolvidos, adequando-as às exigências do mercado 

econômico  mundial,  objetivando  a  abertura  dos  mercados  internacionais  de 

importação  e  exportação  e  protegendo  os  investimentos  –  das  instituições 

financeiras e dos países desenvolvidos – nas nações pobres. Desse modo, o que 

ocorre no contexto dos países subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil, é uma ação 

de  ordem  econômica-política  marcada  pela  mundialização  do  capital  (também 

chamada  de  globalização  econômica),  desenvolvida  a  partir  das  mudanças  no 

modelo de produção industrial e da reforma minimalista dos Estados. Esse processo 

é orientado por organismos internacionais e multilaterais de crédito e financiamento, 

como exemplo, o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento  – BIRD e o Banco Mundial,  que controlam os 

encaminhamentos estatais dos países imersos na crise fiscal e no déficit público.



Para Sguissardi (2000), algumas das principais premissas dos organismos 

multilaterais colocadas em prática no processo de ajuste econômico-fiscal desses 

países são sintetizadas no Consenso de Washington, que se traduzem em:

1)  equilíbrio  orçamentário,  sobretudo  mediante  a  redução  dos  gastos 
públicos; 2)  abertura comercial, pela redução das tarifas de importação e 
eliminação das barreiras não-tarifárias; 3) liberalização financeira, por meio 
de  reformulação  das  normas  que  restringem  o  ingresso  de  capital 
estrangeiro;  4)  desregulamentação  dos  mercados  domésticos,  pela 
eliminação dos instrumentos de intervenção do Estado, como controle de 
preços,  incentivos,  etc.;  5)  privatização das  empresas  e  dos  serviços 
públicos (SOARES apud SGUISSARDI, 2000, p. 18, grifos do autor).

Verifica-se numa proposta de integração econômica mundial,  a ênfase na 

função do mercado na alocação de recursos,  a  redução do papel  do Estado na 

perspectiva  econômica  e  nos  serviços  públicos,  onde  se  insere  a  saúde  e  a 

educação, visando uma política que prioriza a redução nos investimentos do Estado, 

na área social  e no desenvolvimento da infra-estrutura do país,  com o intuito de 

controlar a dívida pública e garantir a eficiência da administração estatal.

3.2 A  Universidade  Pública  e  Alguns  Reflexos  do  Modelo  de  Estado  no 
Ensino Superior

Na  condição  de  parte  integrante  da  máquina  pública  brasileira,  as 

universidades  federais  sofrem  influências  imediatas  da  mudança  de  ideário  de 

Estado e da  postura  dos seus administradores.  Para  Sguissardi  (2000)  e  Chauí 

(2001a), deve-se entender que a reforma proposta para o modelo de Estado traz, 

entre seus pressupostos, a redução dos gastos públicos com reflexos mesmo que 

paulatinos e diferenciados, em todas as instâncias estatais.

Ainda,  nessa  perspectiva,  Catani  e  Oliveira  (2001),  Ristoff  (2001b)  e 

Trindade (2001c) afirmam que no caso das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES)  brasileiras,  a  mudança  de  postura  do  Estado  tem  como  desdobramento 

imediato  o  afastamento,  mesmo  que  gradual  do  Estado  em  relação  às 

responsabilidades  financeiras  das  instituições.  Segundo  Ristoff  (2001b),  a 



universidade pública brasileira vivenciou, na última década, influências de abandono 

progressivo do Estado das responsabilidades de gestão financeira. Para o autor, as 

IFES têm atravessado uma grave crise financeira, que as deteriora pouco a pouco. 

Além disso, o autor usa a expressão “matador silencioso” para definir o processo de 

sucateamento lento e mortal das estruturas fundamentais para o ensino (bibliotecas, 

hospitais-escola), como uma forma de afastamento menos impactante do Estado de 

suas responsabilidades básicas com o ensino superior.

Chauí  (2001a,  2001b)  entende  que  a  postura  do  Estado  frente  à 

universidade pública  brasileira  nos anos 1990,  transformou-a  em uma instituição 

operacional que passa a ser

[...] regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível [...] estruturada por estratégias e programas de 
eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos 
meios  e  dos  objetivos.  Definida  e  estruturada  por  normas  e  padrões 
inteiramente  alheios  ao  conhecimento  e  à  formação  intelectual,  está 
pulverizada  em microrganizações  que  ocupam  seus  docentes  e  curvam 
seus  estudantes  a  exigências  exteriores  ao  trabalho  intelectual  (CHAUÍ, 
2001a, p. 190).

Nesse sentido, a universidade operacional descrita pela autora é estruturada 

a partir de uma dinâmica de Estado envolvida pelo mercado produtivo. Como parte 

desse  movimento,  a  universidade  passa  a  ser  direcionada  e  transformada  para 

atender os interesses do mercado, que dão suporte ao modelo de Estado vigente. 

Por tal razão, o modelo de autonomia que se operacionalizou na IFES concebe às 

instituições uma autonomia de gestão de receitas (quase sempre inexistentes)  e 

despesas, pautadas em contratos de gestão preestabelecidos com o Estado, nos 

quais, em contrapartida aos investimentos, a universidade deve alcançar metas de 

ampliação no número alunos, aliados aos indicadores que mostrem o desempenho 

(ou produtividade) da instituição (CHAUÍ, 2001b). A autonomia significa flexibilidade 

para  contratar  docentes  e  funcionários  técnico-administrativos  por  meio  de 

contratações temporárias  (contratos  flexíveis),  que não permitem o  vínculo  entre 

trabalhador  e  empresa  (universidade).  Essa  flexibilização  na  administração 

universitária permite a adaptação dos currículos de graduação e pós-graduação às 

exigências profissionais do mercado produtivo regional, para, assim, poder atender 

às  demandas  do  mercado.  A  autora  afirma,  ainda,  que  a  heteronomia  da 



universidade  autônoma  é  visível  a  olho  nu,  havendo,  no  seu  entender,  “[...]  o 

aumento insano de horas de trabalho,  a diminuição do tempo para mestrados e 

doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a 

multiplicação de comissões e relatórios etc.” (CHAUÍ, 2001a, p. 190).

As mudanças nas exigências feitas à universidade pública e na sua forma de 

gestão  advêm  do  diagnóstico  que  aponta  para  improdutividade  desse  nível  de 

ensino segundo a óptica do capital (capitalismo desordenado). Para Chauí (2001a) e 

Sobrinho  (2001c)  a  improdutividade  da  universidade,  enfocada  pelo  conjunto  de 

pressupostos aplicados na gestão do Estado,  está vinculada à questão de custo 

benefício  da  IFES,  já  que no entender  dos “formuladores”  dessa perspectiva  os 

gastos com o ensino superior são considerados altos e o retorno é insignificante. 

Para  isso,  a  superação  dessa  problemática,  segundo  a  postura  assumida  pelos 

responsáveis  do  Estado,  está  condicionada  à  eficácia  –  necessidade  de  formar 

alunos com menos recursos – e à competência para administrar a estrutura e os 

recursos  disponibilizados  pelo  poder  público  (SILVA  Jr.;  SGUISSARDI,  2001). 

Assim, o ensino superior público brasileiro deixa de ser um direito social pelos duros 

golpes que sofre, tendo seus objetivos aliados à lógica do mercado produtivo, para a 

qual é obrigado a produzir mais, gastando menos (diplomar mais indivíduos com 

menos recursos). Essa lógica exige indivíduos habilitados para preencher funções 

imediatas  e  específicas  no  mercado  de  trabalho,  com  formação  “barateada”  e 

aligeirada  para  ocupar  cargos  distintos  que,  provavelmente,  dentro  em  breve, 

estarão superados e/ou obsoletos segundo a realidade produtiva.

Na mesma perspectiva de análise, visualiza-se o conceito de eficiência na 

formação dos indivíduos, uma vez que a universidade tem que reduzir os prazos 

(tempo de estudo) dos cursos de pós-graduação. Refletindo sobre a pós-graduação 

stricto senso, Santos (1995) salienta que a redução no tempo de formação imposta 

pelos órgãos gestores e de fomento está vinculada à necessidade de produção e ao 

avanço tecnológico da indústria. Essa articulação surge, segundo o autor, logo após 

a  crise  no  desenvolvimento  tecnológico  de  1970,  o  que  gera  investimentos  do 

mercado  produtor  em  áreas  específicas  de  pesquisa.  No  seu  entender,  o 

financiamento  disponibilizado  pelo  mercado  está  vinculado  aos  indicadores  de 



produção,  ou seja,  às exigências na redução no tempo de desenvolvimento dos 

estudos e projetos.

Para  Silva  Jr.  e  Carvalho  (2003),  a  universidade  operacional  é  a 

concretização  da  concepção  de  Estado  neoliberal,  que  aponta  na  direção  de 

afastamento gradual da responsabilidade do poder público com o ensino superior. 

No entender dos autores, há a consolidação do que se denominaria espaço social 

do aparentemente “semipúblico” e do “semiprivado” (2003, p. 30-31). Nessa óptica, 

as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) deixam de ser responsabilidade 

unicamente do Governo Federal, tornando-se fundações públicas de direito privado. 

Tal questão é reforçada por Amaral (2001), que aponta uma profunda crise 

no financiamento das IFES, já que o Estado tem, basicamente, mantido o salário de 

professores  e  funcionários  (ativos  e  inativos)  e  deixado  para  segundo  plano  a 

manutenção  da  infra-estrutura  e  das  ferramentas  que  dão  suporte  ao  ensino, 

pesquisa e extensão. 

Em suma, o momento atual vivido no Brasil pela universidade pública, mais 

especificamente pelas instituições federais, segundo Catani e Oliveira (2001), é um 

reflexo  da  reestruturação  das  políticas  públicas  do  Estado,  que  evidenciam  o 

atendimento  às  exigências  dos  organismos  internacionais,  entre  eles,  do  Banco 

Mundial,  que traz como princípio norteador das reformas o abandono gradual da 

aplicação de recursos públicos para financiamento do ensino superior. Na óptica dos 

autores, “[...]  esse empreendimento se coaduna, no Brasil,  com uma progressiva 

limitação de recursos financeiros da minimização do Estado e, conseqüentemente, 

(sic) [a] redução dota fundos públicos para as políticas públicas” (2001, p. 180).

4 FORMAÇÃO EDUCATIVA EM MEIO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO



Ninguém ignora tudo. Ninguém tudo sabe. A absolutização da 
ignorância, ademais de ser a manifestação de uma consciência 

ingênua da ignorância e do saber, é instrumento de que se serve a 
consciência dominadora para a manipulação dos chamados 

“incultos”. Dos “absolutamente ignorantes” que, “incapazes de dirigir-
se”, necessitam da “orientação”, da “direção”, da “condução” dos que 

se consideram a si mesmos “cultos e superiores”.

Paulo Freire

4.1 Uma Concepção de Ensino com TICs

Os  estudos  que  analisam  a  realidade  escolar  têm  apontado  para  a 

relevância da reflexão sobre as tecnologias hoje tão presentes na sociedade. Trata-

se de repensar a abertura da instituição escolar para a linguagem das tecnologias, 



que  ainda,  parecem  estar  distantes  do  espaço  formal  de  ensino  (BABIN  e 

KOULOUMDJIAN, 1989; SAMPAIO e LEITE,1999).

Essa aproximação das TICs com o meio escolar, na visão de Alava (2002a, 

2002b), está articulada a uma mudança de postura do educador frente ao aluno e ao 

conhecimento. No entender do autor, é preciso superar o velho modelo pedagógico 

e  não  apenas  incorporar  ao  velho  o  novo  (tecnologia).  Para  isso,  é  preciso 

compreender que a ferramenta tecnológica, quando presente na escola, não é o 

ponto fundamental no processo de ensino e aprendizagem, mas um dispositivo que 

proporciona a mediação entre educador, educando e saberes escolares. Segundo o 

autor,  no  atual  momento  é  necessária  a  consolidação  de  práticas  pedagógicas 

voltadas para a construção de saberes, que atendam aos interesses e necessidades 

do educando.

Assim,  considera-se  a  ferramenta  tecnológica  como  um  instrumento 

importante no contexto escolar, quando articulado a uma prática formativa que leva 

em  conta  os  saberes  trazidos  pelo  aprendiz,  procurando  juntá-los  aos 

conhecimentos escolares, presentes principalmente nas TICs; processo que origina 

práticas pedagógicas onde a mediação entre os indivíduos (alunos e professores) e 

as tecnologias é essencial para a produção do conhecimento.

Dentro  dessa  postura,  Alava  (2002a)  entende  que  as  ferramentas 

tecnológicas  podem  possibilitar  novos  alicerces  para  a  efetivação  de  antigas 

propostas  de  mudança  pedagógica.  Segundo  o  autor,  “[...]  o  aparecimento  das 

tecnologias de informação e da comunicação pode ser a alavanca de inovações 

pedagógicas a serviço da construção de saberes [favorecendo a] apropriação pelo 

sujeito de suas condutas de formação” (ALAVA, 2002a, p. 14).

Kenski (2003), ao dialogar sobre a integração das TICs na escola, reforça a 

necessidade  de  mudanças  radicais  no  ambiente  educacional.  Para  a  autora,  é 

preciso transformar as práticas de ensino, utilizando a tecnologia para dinamizar a 

relação entre professores, alunos, informações e conhecimentos. Apresenta, ainda, 

que “[...] não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por extensão, a 

educação de forma geral, mas a maneira como essa tecnologia é utilizada para a 



mediação”  (KENSKI,  2003,  p.  121)  entre  os  sujeitos  e  elementos  envolvidos  no 

contexto  escolar.  Essa  maneira  pode  ser  revolucionária,  ou  não,  visto  que  o 

processo de ensino depende muito mais da interação entre as pessoas do que das 

ferramentas tecnológicas utilizadas.

No  entanto,  qualquer  mudança  no  ambiente  escolar  está  vinculada  à 

superação do modelo de escola no qual está alicerçado. Ainda hoje, encontra-se 

uma postura  tradicional  de  ensino  no  contexto  brasileiro,  na  qual  o  professor  é 

considerado a  “[...]  principal  fonte  de  onde emana todo o  conhecimento  que  as 

novas gerações precisam adquirir para viver bem socialmente” (KENSKI, 1996, p. 

131). Portanto, nessa escola, o professor (ou o transmissor de conhecimentos) tem, 

como  responsabilidade,  formar  os  sujeitos,  garantindo-lhes  a  instrumentalização 

para a integração na sociedade.

Nesse  caso,  a  transmissão  do  conhecimento  assume  o  caráter  de 

comunicação  unidirecional,  na  qual  o  professor  fala  e  os  alunos  escutam.  Na 

concepção tradicional de ensino, é privilegiado o ato de depositar conhecimentos, 

não  existindo,  no  ambiente  escolar,  a  relação  comunicativa  entre  os  sujeitos  – 

direção  escolar,  coordenação  pedagógica,  professores,  funcionários  e  alunos. 

Torna-se  visível  a  unilateralidade  da  comunicação,  onde  os  responsáveis  pelo 

ensino  procuram controlar  e  direcionar  o  dia-a-dia  da  sala  de aula.  Os espaços 

educacionais  (escolas),  “[...]  em nome  da  autoridade  dos  dirigentes  e  da  grade 

curricular, revelam, implícita ou explicitamente, normas, legislações, orientações e 

disciplinas  a  serem  seguidas  em  detrimento  do  processo  de  organização  e 

negociação coletiva”  (PORTO, 2003b,  p.  82).  A realidade da escola assume um 

caráter burocrático e hierarquizado, onde

[...] na maioria das vezes, não existe (ou existe pouca) interação entre os 
sujeitos  escolares  justificada  em  nome  de  uma  necessidade  de 
cumprimento  de  tarefas  (burocráticas  e  administrativas)  pertinentes  ao 
cumprimento  da  função  de  ser  professor  [educador  que  em  alguns 
momentos,  também assume cargos administrativos e esquece elementos 
relacionados com o ensinar] e de ser aluno (PORTO, 2003b, p. 82).

Numa  escola,  linear  e  autoritária,  os  alunos,  muitas  vezes,  deixam-se 

sucumbir pela estrutura, tornando-se apáticos e dispersivos, isso porque se sentem 



distantes dos conteúdos ensinados e não percebem a dinâmica dos conhecimentos. 

Trata-se de uma realidade escolar cujos pressupostos privilegiam o controle dos 

educandos o que, conseqüentemente, acaba impedindo a relação entre professor e 

alunos.  Segundo  Porto  (2003b),  o  contexto  de  “transmissão  de  conteúdos” 

(denominado  por  Freire  e  reforçado  pela  autora  como  educação  bancária)  está 

sustentado em práticas de relações autoritárias. A relação aluno/aluno, nesse meio, 

não é priorizada, e para a autora, é uma importante forma de aprendizagem, pois 

eles conseguem partilhar conhecimentos com os colegas com mais facilidade do 

que  com  o  próprio  professor,  visto  que  nas  mediações  entre  estudantes  não 

“existem” relações de poder.

A diferença na forma de os sujeitos escolares se relacionarem, deve-se ao 

fato de que, na escola tradicional,  o professor assume a posição de detentor do 

conhecimento, e elaborador e transmissor do conteúdo. Para Kenski, na realidade 

da

[...] sala de aula tradicional muitas vezes o que ocorre é o diálogo de surdos. 
Corajosamente, o professor tenta “passar” o conteúdo de uma matéria de 
forma basicamente textual e linear. Os alunos recebem esses ensinamentos 
sem interesse maior, sem saber o que fazer com eles. Difícil compreensão, 
incomunicação,  indisciplina,  confusão,  desespero,  queixas  de  ambos  os 
lados (1996, p. 135).

Para Pretto (2000), a escola tradicional considera o aluno como um ser não 

detentor de conhecimento, pois parte do pressuposto de que ele não aprende com 

as relações vivenciadas em seu cotidiano social. Assim, deixa para segundo plano 

os saberes trazidos pelo educando, os quais são de fundamental importância, já que 

os adquiriu através da interação com o social e os meios de comunicação (televisão, 

rádio, jornal, gibi, videogame, etc.). Criticando a escola, o autor aponta que a criança 

chega à escola

[...] com a cabeça funcionando a toda a velocidade [...] [e cabe ao professor, 
nesse modelo de educação, transformar o] ensino em uma camisa de força, 
colocando-a para andar, viver, pensar em linha reta, adotando um raciocínio 
cartesiano, linear, desvinculado de tudo e de todos (PRETTO, 2000, p. 107).



Fróes (1998), ao analisar a escola, considera-a ainda aprisionada à cultura 

da  pagus11 – a cultura da escrita fixa – onde o texto é estático e o conhecimento 

fragmentado. Uma realidade que, no seu entender, carece de mudanças tanto no 

processo educativo, como também na postura dos indivíduos que a compõem. O 

autor  aponta  que  essas  modificações  podem  estar  vinculadas  à  inserção  das 

tecnologias  no  meio  educacional,  se  vierem  alicerçadas  a  outros  princípios 

educativos. Logo, não basta apenas mudar a forma, adequando-a a um dispositivo 

novo (tecnologia de informação e comunicação), dando aos mecanismos tradicionais 

de ensino um ar de modernidade. A introdução da ferramenta tecnológica deve ser 

resultado da reconstrução do processo educativo, com o intuito de possibilitar uma 

maior mediação entre pessoas (alunos e professores),  através de informações e 

conhecimentos.

Fróes (1998), Moran (2000), Pretto (2000) e Kenski (2003), ao refletirem a 

respeito  das  transformações  na  escola,  ressaltam  a  importância  de  mobilizar 

esforços no sentido de criar espaços, onde alunos e professores possam, juntos, 

lançar-se na busca do saber; num ambiente em que a interação, comunicação e/ou 

mediação  aconteçam sem a  existência  de  estruturas  verticais  entre  professor  e 

aluno,  tendo  a  finalidade  de  proporcionar  a  construção  individual  e  social  do 

conhecimento.

Analisando  a  diferença  de  ritmos  entre  alunos  e  escola,  Moran  (2000) 

analisa que a criança/jovem, devido às relações mais dinâmicas mantidas com a 

sociedade  e  por  nascer  num  mundo  permeado  por  TICs,  chega  à  escola  com 

expectativas diferenciadas. No entender do autor, a criança não aprende mais de 

forma  linear,  mas  por  meio  de  trocas  constantes  de  informações,  as  quais 

acontecem em um ritmo alucinante. Há, segundo ele, uma construção de caminhos 

hipertextuais, conectados através de nós intertextuais, que se estruturam sem seguir 

uma única trilha previsível ou seqüencial, mas que vai se ramificando em diversas 

trilhas possíveis.  A construção do conhecimento através do processo hipertextual 

11 A palavra pagus é original do latim e significa o campo tratado pelo agricultor primitivo, no qual esse 
ia “escrevendo” na terra à medida que semeava. Dela deriva o termo página (e também pagos, que 
significa  região,  lugar);  para  Fróes  (1998),  o  significado  de  pagus está  alicerçado  na  idéia  do 
fragmento território, organizado e cultivado num tempo determinado e num espaço fixo. Por isso, o 
autor associa o termo ao modelo educacional estático e à fragmentação disciplinar ainda vigente na 
instituição escolar.



(termo oriundo do hipertexto),  possibilita  ao indivíduo a liberdade de elaborar os 

caminhos de aprendizagem, criando as suas conexões/nós/links com os conteúdos 

que considera significativos, havendo uma abertura para as questões emocionais e 

subjetivas. Assim, “[...] quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição 

de  um conhecimento,  mais  ela  irá  integrar  e  reter  aquilo  que  aprender”  (LÉVY, 

2000a, p. 40). Logo, as leituras teóricas e de mundo assumem uma perspectiva mais 

dinâmica e subjetiva, em que o indivíduo é o balizador do conteúdo a ser estudado. 

Assim, são criadas inúmeras trilhas e as conexões

[...] são tantas que o mais importante é a visão ou a leitura em  flash, no 
conjunto, uma leitura rápida, que cria significações provisórias, dando uma 
interpretação rápida para o todo, e que vai se completando com as próximas 
telas [ou nós intertextuais], através do fio condutor da narrativa subjetiva: 
dos  interesses  de  cada  um,  das  suas  formas  de  perceber,  sentir  e 
relacionar-se (MORAN, 2000, p. 19).

O  que  os  autores  apresentam  é  a  realidade  de  uma  escola  que  não 

consegue  concorrer  com  a  diversidade  de  imagens,  sons,  informações, 

comunicações  e  tecnologias  que  permeiam  o  dia-a-dia  do  estudante.  Essa 

diversidade  tem  gerado  um  distanciamento  cada  vez  maior  entre  escola 

(professores)  e  os  sujeitos  aprendizes.  O  aluno  parece  ter  entendido  que  a 

instituição escola e os seus professores não são as únicas fontes de conhecimento, 

já que o saber tem-se propagado por diversas fontes, entre elas as Tecnologias de 

Informação  e  Comunicação.  Segundo  Kenski  (1996,  p.  133),  para  os  alunos, 

atualmente,

[...] o professor não é mais a única, nem a principal, fonte de saber. Eles 
aprendem,  e  aprendem  sempre,  em  múltiplas  e  variadas  situações.  Já 
chegam  à  escola  sabendo  muitas  coisas,  ouvidas  no  rádio,  vistas  na 
televisão,  em  apelos  de  outdoors e  informes  de  mercados  e  shopping 
centers que visitam desde bem pequenos.

A partir desses apontamentos sobre a importância de estar-se repensando a 

postura da escola, do professor, dos alunos e da forma como os sujeitos fazem a 

mediação/interação  com  os  conhecimentos,  faz-se  necessário  elencar  algumas 

mudanças que podem auxiliar na reestruturação do conjunto educacional.

Assim, evidencia-se uma concepção de educação que prima pelo respeito 

ao ser humano em sua totalidade, lembrando que cada sujeito traz consigo vivências 



sociais,  desejos/sonhos  e  conhecimentos.  Para  uma  escola  que  considere  a 

diversidade  dos  alunos,  é  preciso  pensar  a  educação  (e  conseqüentemente  o 

processo de ensino e aprendizagem) voltada aos sujeitos e à interação entre eles, 

considerando  que  cada  um  possui  uma  determinada  forma  de  aprender, 

independente do que lhe possa ser ensinado.

O indivíduo, nessa óptica, tem liberdade de trazer para o contexto da sala de 

aula suas leituras e percepções da realidade. O processo de ensino deixa de ser 

apenas  uma  transferência  de  informações,  ganhando  o  caráter  de  diálogo  e 

interação de conhecimentos, onde professor e alunos buscam, através da mediação 

constante entre os saberes científicos, os de senso comum, e de ambos com as 

tecnologias, produzindo conhecimentos para a realidade social.

Essa  visão  de  educação  reporta-nos  à  Pedagogia  da  Comunicação, 

segundo conceitos de Porto (1998, 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2003b), Penteado 

(1998, 2002) e Gutiérrez; Prado (2000). É uma concepção de ensino pautada nas 

relações pedagógicas entre os sujeitos escolares e deles com as tecnologias de 

comunicação e educação.

A Pedagogia da Comunicação, por estar ancorada num novo paradigma, 

valoriza  a  comunicação  entre  os  sujeitos  escolares,  entendendo-os  como 

participantes  no  seu  contexto  educacional  e  social.  Cuida  de  proporcionar  a 

formação  do  ser  crítico,  no  seu  tempo  e  espaço,  levando  em consideração  as 

tecnologias de informação e comunicação, que favorecem o diálogo entre professor 

e alunos, detentores de conhecimento científico e de senso comum. É entendida 

como uma “[...] abordagem pedagógica que busca o entrecruzamento da escola e a 

vida pelas possibilidades didáticas de aquisição do saber sistematizado, vinculando-

se à realidade social” (PORTO, 2000a, p.66).

Na Pedagogia da Comunicação, a relação entre professor e aluno – coluna 

mestra do processo de ensino e aprendizagem – desenvolve-se tendo por meta “[...] 

a  incorporação,  pelo  aluno,  do conhecimento  focalizado em múltiplas dimensões 

cognitiva,  valorativa,  atitudinal,  procedimental”  (PENTEADO, 2002,  p.  31).  É uma 



relação sociopedagógica, que possibilita o trabalho com diferentes dimensões de 

aprendizagem a partir de relações entre professor, aluno, conhecimento e as TICs.

No  método  comunicacional,  o  conhecimento  é  trabalhado/explorado  no 

espaço escolar, através da soma dos movimentos possibilitados pela corporeidade e 

pelo  desenvolvimento  das  tecnologias  digitais,  aliados  às  múltiplas  linguagens 

(imagem, sons, escrita, etc.) que consolidam o saber escolar; tudo isso objetivando a 

dinamização do ambiente escolar, de modo que ele se torne atraente para aluno e 

professor e proporcione a ampliação dos seus conhecimentos.

A presença de diversos movimentos e linguagens, no ambiente educacional, 

acaba gerando transformações em todo o conjunto de relações, preestabelecidas, 

pois supera a lógica e a formalidade (linearidade textual), promove a comunicação 

afetiva  e  emocional  entre  os  sujeitos,  considerando  suas  subjetividades,  que 

permeiam as aprendizagens.

Na Pedagogia da Comunicação, os conhecimentos e a metodologia surgem 

a partir da dialogicidade do professor-comunicador com os alunos, destes entre si, e 

de todos com as tecnologias de informação e comunicação disponíveis (intra e extra 

escolar12) aos sujeitos envolvidos no processo. É uma pedagogia que considera o 

saber do professor e do aluno numa perspectiva de comunicação democrática, na 

qual  as  (novas  e  velhas)  tecnologias  da  comunicação  e  interação  têm  espaço 

garantido no currículo. O âmbito escolar é tomado por uma concepção pedagógica 

que procura promover e transitar por

[...]  situações e  vivências  para além dos  muros escolares  integrando as 
[TICs]  aos  conhecimentos  de  senso  comum  aos  tradicionais  e 
cientificamente  estudados  no  espaço  educativo,  despertando,  assim,  o 
interesse do aluno para o cotidiano e para o processo de cidadania que se 
vive (PORTO, 2003b, p. 85). 

Para Penteado (1998, p. 13), a menção à Pedagogia da Comunicação “[...] 

costuma nos remeter  de maneira  imediata ao uso das modernas tecnologias da 

12 O termo intra-escolar refere-se às tecnologias de informação e comunicação que estão inseridos no 
dia-a-dia da escola – vídeo, livro didático, diálogo, murais, cartazes, computador,  Internet, etc.; já o 
extra-escolar é o que extrapola os muros da instituição (realidade exterior), mas que pode estar em 
permanente contato com a realidade escolar (jornal, televisão, Internet, vídeo, revista, música, rádio, 
etc).



comunicação  no  ensino  como  algo  capaz  de  transformar  a  educação  escolar 

colocando-a num patamar de modernidade e contemporaneidade”, embora apenas a 

inserção  das  ferramentas  tecnológicas  no  trabalho  pedagógico  não  garanta 

mudanças significativas no desenvolvimento de tal atividade; isso porque, nenhum 

instrumento  tecnológico,  “[...]  por  mais  visual  ou  singelo  que  pareça,  pode  ser 

remediado ou tomado  por  sabido,  enquanto  dispositivo  de  estruturação de  seus 

próprios conteúdos e enquanto uma fonte distintiva de mediação” (GÓMEZ, 2002, p. 

66).

A incorporação das TICs na escola com a pretensão de transformá-la em um 

local modernizado, sem mudanças no processo de ensino e aprendizagem e nem na 

forma de os sujeitos escolares relacionarem-se, acaba gerando esforços inúteis. No 

entender de Gómez (2002) e Porto (2003a) o “tecnicismo”13 por si só não pressupõe 

mudanças  ou  melhorias  para  a  educação,  ou  seja,  não  garante  avanços  na 

aprendizagem  do  aluno.  Uma  transformação  no  processo  educativo  depende 

sobretudo da superação do modelo tradicional de educação, que impede a interação 

e mediação dos sujeitos escolares com as tecnologias e com os conhecimentos 

advindos delas. Segundo Gómez (2002, p. 65), a introdução das tecnologias digitais 

no  contexto  escolar  mexicano,  está  demonstrando,  através  de  pesquisas,  que a 

“aprendizagem não se modifica, ou se modifica minimamente, e que inclusive em 

alguns casos é até menor à que usualmente se realiza sem as novas tecnologias”.

De acordo com Porto (2003a, 2003b) o professor, ao se tornar um mediador 

entre o aluno, as TICs e os saberes (conteúdos escolares e cotidianos) transforma o 

ambiente de sala de aula em um campo de interação constante, através do diálogo e 

produção de conhecimento. A ferramenta tecnológica nesse meio não é utilizada 

pelo seu aspecto modernizador,  mas pela possibilidade de mediação e interação 

que ela pode proporcionar entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.

Em  suma,  o  que  os  autores  procuram  enfatizar  a  todo  instante  é  que, 

independente da inserção, ou não, das tecnologias de informação e comunicação no 

13 Termo  utilizado  para  denominar  um modelo  educacional  que  “moderniza”  a  realidade  escolar 
através da introdução de ferramentas tecnológicas, sem considerar o contexto de sala de aula, sem 
valorizar momentos dialógicos em que os sujeitos (professores e alunos) interagem entre si com ou 
sem TICs como meios de aprendizagem.



meio escolar, o ambiente educacional carece de avanços na direção da superação 

do  paradigma  tradicional.  Trata-se  de  transformações  que  permitam  uma  maior 

interação entre os sujeitos escolares e destes com os conhecimentos (científicos 

e/ou  de  senso  comum),  possibilitando  não  apenas  educar  para  a  escola,  mas, 

também, para a vida. Logo, são mudanças que dependem, inclusive, de uma outra 

concepção de formação de professores, que esteja alicerçada em uma proposta de 

diálogo e de mediação dos saberes, em um ambiente que integra ensino, pesquisa e 

extensão.

4.2 Alguns Apontamentos sobre a Inserção das TICs na Formação Docente

Novoa (1997) define a formação de professores como o pilar mestre para as 

possíveis mudanças no contexto atual da educação. Para o autor, é na formação, 

inicial  e  continuada14,  que  se  podem introduzir  as  rupturas  paradigmáticas  e  as 

inovações visualizadas no dia-a-dia social. Nessa perspectiva, o autor afirma que 

“[...] não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica 

sem uma adequada formação de professores” (NOVOA, 1997, p. 9).

A  importância  da  formação  docente  tem levado  muitos  pesquisadores  – 

entre eles, Pimentel (1994), Cunha, M. I. e Leite (1996), Possa (1997), Cunha, M. I. 

(1998a, 1998b, 2000, 2002), Masetto (1998), Medeiros (1999) e Pimenta (1999) – a 

discutirem  como  a  universidade  (principalmente  os  cursos  de  licenciatura)  vem 

pensando  a  educação de  seus alunos.  Em suas pesquisas,  os  autores  buscam 

analisar  a  formação inicial  proporcionada aos futuros  profissionais  do  mundo do 

trabalho, entre eles os educadores.

Pimentel  (1994),  em  seu  estudo  sobre  a  formação  de  professores, 

conseguiu visualizar que os discentes, a partir de suas vivências e das relações na 

realidade do ensino superior, consideram que a aprendizagem é fraca na “dimensão 

14 A formação inicial  abrange toda a bagagem teórica e prática que habilita  o profissional  para o 
exercício  do  magistério  (curso  normal/magistério  e  licenciatura  em  nível  superior  de  ensino).  A 
continuada é a formação que (re)qualifica e ocorre após a realização da primeira (inicial) podendo ser 
pré-serviço ou em serviço (entre estas cursos de pós-graduação).



das  relações  situacionais  dos  cursos”  e  forte  nas  “atividades  extraclasse”.  O 

resultado da investigação veio mostrar que a universidade não é mais (será que 

algum dia  foi?)  o  único  ambiente de  formação e  que a educação não acontece 

apenas entre quatro paredes, através do ato de transmissão de conhecimentos dos 

professores  para  os  alunos.  Essa  é  uma  ação  que  extrapola  os  espaços 

educacionais  e  acontece  na  mediação  constante  que  os  sujeitos  vivenciam  no 

cotidiano social – vinculando a esse, também, a sala de aula. Ainda de acordo com a 

autora, os alunos identificam como “[...] aprendizagens mais significativas àquelas 

realizadas fora das salas de aula,  junto com seus colegas, no enfrentamento de 

situações de vida universitária” (PIMENTEL, 1994, p. 84).

A identificação de que a aprendizagem e a formação ocorrem principalmente 

no contexto extra-escolar pode ser resultado de uma má estruturação dos próprios 

cursos de formação (currículos). Ao analisar a questão, Pimentel (1994) e Pimenta 

(1999) verificam que há nos currículos dos cursos de graduação (essencialmente os 

de licenciatura), uma fragmentação/distanciamento entre teoria e a prática, entre o 

conhecimento  formal  (científico)  e  o  informal  (senso  comum),  originando  uma 

formação,  normalmente,  mais  teórica15,  o  que  acaba  gerando  dificuldades  na 

implementação dos conteúdos vistos na formação inicial, pois são desvinculados do 

cotidiano das escolas. Para Pimenta,

[...]  os  cursos  de  formação,  ao  desenvolverem um currículo  formal  com 
conteúdos e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, 
numa perspectiva  burocrática  e  cartorial  que não dá conta  de captar  as 
contradições presentes na prática social de educar, pouco têm contribuído 
para gestar uma nova identidade do profissional docente (1999, p. 16).

Nesse sentido, Cunha, M. I (1998b) afirma que no ensino superior ainda está 

muito presente a concepção positivista  de conhecimento.  Nele,  a disposição dos 

conteúdos  curriculares  segue  uma  forma  linear,  na  qual  se  parte  das  questões 

gerais  para  as  específicas,  do  teórico  para  o  prático,  do  ciclo  básico  para  o 
15 Para Freire (1979a), o que normalmente considera-se como sendo formação teórica é, na verdade 
a formação educacional verbalista, na qual predomina a palavra oca e a verbosidade. Segundo o 
autor, “[...] de teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na realidade, 
num  contato  analítico  com  o  existente,  para  comprová-lo,  para  vivê-lo  e  vivê-lo  plenamente, 
praticamente. Neste sentido é que teorizar é contemplar. Não no sentido distorcido que lhe damos, de 
oposição à realidade. De abstração. Nossa educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da 
comprovação,  da  invenção,  da  pesquisa.  Ela  é  verbosa.  Palavresca.  É  ‘sonora’.  É 
‘assistencializadora’.  Não comunica.  Faz comunicados,  coisas diferentes” (1979a, p. 93, grifos do 
autor).



profissionalizante. Para a autora, a idéia que alicerça essa concepção entende que, 

inicialmente, “[...] o aprendiz precisa dominar a teoria para depois entender a prática 

e a realidade” (1998b, p. 28). Por isso, a prática tem a finalidade de comprovar a 

teoria, daí o fato de ser oferecida apenas no final dos cursos, em forma de estágio. 

Com tal perspectiva,

[...] trabalha-se com o conhecimento do passado, com a informação que a 
ciência  já  legitimou,  nunca  com  os  desafios  do  presente  ou  com  o 
conhecimento empírico [ou de senso comum] que pode nos levar ao futuro 
(CUNHA, M. I., 1998b, p. 28).

Alia-se a essa lógica a idéia de formar o profissional para as necessidades 

do  mercado  de  trabalho,  o  qual,  devido  à  grande  quantidade  de  informações  e 

conhecimentos,  torna-se  um espaço dinâmico  e  diversificado.  A pulverização  de 

conteúdos, considerados importantes para a formação do profissional,  acarreta o 

inchaço  dos  currículos  dos  cursos  de  graduação,  que  procuram  estruturar  um 

conjunto de competências necessárias para que o futuro profissional possa enfrentar 

as exigências do mercado de trabalho.

Para  compreender  como a formação inicial  acontece,  reportamo-nos aos 

problemas identificados por Pimenta (1999), para a qual há questões que interferem, 

diretamente,  na  maneira  como  o  professor  atua  no  contexto  escolar.  A  autora 

apresenta a idéia de que as metodologias utilizadas na formação docente refletem-

se na sua atuação profissional e na interação dele com o aluno e o conhecimento.

A formalidade imposta aos currículos dos cursos de licenciatura proporciona 

ao  aluno  um  ensino  fragmentado,  cujos  conteúdos  são  trabalhados  em  blocos 

distintos e desarticulados, dividindo os saberes da docência em saberes científicos 

(conteúdos  específicos  da  área  de  conhecimento),  saberes  pedagógicos 

(conhecimentos  educacionais)  e  saberes  da  experiência  (prática  de  ensino).  Tal 

divisão nos saberes dificulta ainda mais a formação integral do professor, pois torna 

o meio acadêmico um “campo de batalhas”, onde a hierarquização e o  status de 

alguns conhecimentos fazem com que eles direcionem a seleção do que realmente 

é importante para a educação do professor.



A  postura  hierárquica  assumida  pelos  cursos  de  licenciatura  tende  a 

desvalorizar alguns dos saberes docentes. Para Pimentel (1994), isso acontece com 

uma formação pedagógica e uma prática docente renegada a um segundo plano. 

Embora os professores sejam formados em Licenciatura, eles aprendem ou formam-

se “intuitivamente” – sozinhos na prática,  no contato com as necessidades – de 

transmitir conhecimentos – impostas pela realidade diária da sala de aula.

Cunha, M. I. (2002) reforça a idéia de que a prática escolar do professor não 

é formada a partir dos conteúdos de formação inicial, pois, segundo levantou em 

pesquisas, a prática docente é resultado dos exemplos dos “bons ex-professores” 

em sua vivência escolar. A autora observa, ainda, que o saber docente constrói-se 

na própria experiência do contexto escolar, no contato com colegas de trabalho, com 

alunos e na reflexão sobre a sua prática. Em sua pesquisa, ela constatou que

[...] a educação de professores tem sido mais efetiva pelas influências da 
prática cotidiana [e isso] pode influir no repensar dos cursos de formação de 
professores. Os esforços dos cursos de Licenciaturas e de Pedagogia têm 
sido maiores sobre a formação do futuro professor, tendo uma conotação 
mais teórica do que prática. A história e as práticas educacionais do aluno, 
assim como o seu exercício educacional futuro, têm sido pouco priorizadas 
nas ações universitárias e nas demais instituições que se envolvem com a 
educação de professores (CUNHA, M. I., 2002, p. 171).

O déficit  formativo provocado por um modelo de formação inicial  precário 

(MEDEIROS, 1999 e PIMENTA, 1999), encaminha o profissional recém formado a 

uma busca instantânea de um curso de formação continuada, que lhe propicia a 

reciclagem e/ou atualização dos conteúdos de ensino. Na visão de Medeiros (1999), 

a conclusão do curso no ensino superior (formação inicial) não é mais o ápice da 

formação do professor, mas uma possibilidade de ingresso numa profissão.

No  entender  de  Pimenta  (1999),  a  formação  continuada  proporciona  ao 

professor  a  continuidade  da  formação  fragmentada,  pois  a  maioria  dos  cursos 

apenas  oferece  a  ele  um  treinamento,  desarticulado  e  distante  da  sua  prática 

docente  e  pedagógica  escolar.  Assim,  a  autora  considera  que a  superação dos 

problemas enfrentados pelo modelo de formação docente, tendem a ser superados 

a partir de uma conexão entre os conteúdos ensinados em sala de aula (conteúdos 

curriculares), os saberes pedagógicos da prática (docente e discente) e a realidade 



escolar. Trata-se de formar professores a partir da integração entre suas vivências 

escolares e sociais, o aporte teórico, pedagógico e prático.

Tardif (2002) afirma que a formação docente na universidade deve superar a 

concepção tradicional que considera o saber ao lado da teoria, e a prática como 

sendo desprovida de saber,  por ser portadora de um falso saber  alicerçado nas 

leituras da realidade (por exemplo, em crenças, ideologias, idéias pré-concebidas, 

etc.). Uma concepção em que o “[...] saber é produzido fora da prática (por exemplo, 

pela ciência, pela pesquisa pura, etc.) e sua relação com a prática, por conseguinte, 

só pode ser uma relação de aplicação” (TARDIF, 2002, p. 235).

O autor  reflete a transposição desse paradigma de formação, a partir  do 

reconhecimento  dos  professores  como  detentores  de  conhecimentos  práticos  e, 

conseqüentemente, como possíveis auxiliares na formação de futuros professores, 

através de pesquisas que procuram vincular a universidade e seus sujeitos com a 

escola e sua comunidade. Ainda segundo essa concepção, a formação alicerça-se 

nos  conhecimentos  específicos  da  profissão,  nos  saberes  docentes,  o  que 

pressupõe redução na lógica disciplinar dos programas de formação, e a criação de 

espaços  para  uma  lógica  que  considere  os  alunos  como  detentores  de 

conhecimento, a qual

[...]  deve  ser  baseada  na  análise  das  práticas,  das  tarefas  e  dos 
conhecimentos dos professores de profissão; ela deve proceder por meio de 
um enfoque reflexivo, levando em conta os condicionantes reais do trabalho 
docente e as estratégias utilizadas para eliminar esses condicionantes na 
ação (TARDIF, 2002, p. 242).

Nessa perspectiva  de formação docente,  as tecnologias de informação e 

comunicação  estão  presentes,  auxiliando  nas  leituras  sociais  e  educacionais  e 

contribuindo para a integração de docentes e discentes com a realidade social mais 

ampla.

Para Masetto (1998) e Pinto (1998, p. 87), os futuros professores devem 

possuir a capacidade de comunicação (diálogo) e o conhecimento das TICs. Ainda 

para Pinto (1998, p. 87), os cursos de formação docente tendem a ensinar seus 

alunos a lidar com as ferramentas tecnológicas, transformando-as em “conteúdos 



[que]  haverão de estar contemplados nos planos de estudo da formação inicial”, 

assim como na formação continuada; propiciando instrumentos para os docentes 

integrarem-nas a suas salas de aula e não a um mero treinamento.

No entender de Kenski (2001, 2003), a formação continuada do professor 

para lidar com as tecnologias tem que superar o treinamento técnico, no qual os 

conceitos educacionais e o domínio das ferramentas tecnológicas são trabalhados 

separadamente, porque

[...]  os  professores,  treinados  insuficientemente,  reproduzem  com  os 
computadores  [ou  TICs]  os  mesmos  procedimentos  que  estavam 
acostumados a realizar em sala de aula. As alterações são mínimas e o 
aproveitamento do novo meio é o menos adequado. Resultado: insatisfação 
de  ambas  as  partes  (professores  e  alunos)  e  um  sentimento  de 
impossibilidade  de  uso  dessas  tecnologias  para  (essas)  atividades  de 
ensino (KENSKI, 2003, p. 78).

Segundo  Pretto  (2001),  a  vinculação  das  tecnologias  de  informação  e 

comunicação e a escola pressupõem que o professor considere os conhecimentos 

do seu aluno, propiciando-lhes formas de buscar outros saberes. Nesse caso, TICs 

não  devem  ser  compreendidas,  pelo  professor,  como  sendo  apenas  mais  um 

instrumento modernizador do ensino, mas

[...] trata-se de sabermos se o ensino de física, biologia, história, artes, está 
considerando  que  já  vivemos  um  outro  tempo,  um  tempo,  aí  sim, 
informatizado,  da  comunicação  generalizada  e  que  a  escola  tem, 
necessariamente,  de  estar  acompanhando  este  novo  tempo.  E,  para 
acompanhá-lo, tem que estar informatizada e considerar o novo papel do 
seu professor. Nestes novos tempos, o professor não é mais aquele que 
sabe tudo (infelizmente, na nossa situação, nem isso ele tem conseguido 
ser!!!). O professor passa a ser um novo articulador do conhecimento. E, 
para tal, precisa ser mais bem pago e formado (PRETTO, 2001).

Para que haja a integração entre tecnologias, conhecimentos, professores e 

alunos,  é  necessário,  antes  mesmo  das  existências  de  qualquer  dispositivo 

tecnológico, que aconteça uma formação docente, condizente com um modelo de 

educação voltado a um ensino integrador,  participante,  comunicativo,  dinâmico e 

reflexivo, onde educador e educando buscam o aprender e apreender constante.



Esse modelo de formação do professor, aliado à democratização das TICs, 

pode  garantir  aos  sujeitos  escolares  um  outro  ambiente  de  aprendizagem,  um 

espaço digital que auxilie o professor a

[...]  transformar  o  isolamento,  a  indiferença  e  a  alienação  com  que 
costumeiramente  os  alunos  freqüentam as  salas  de  aula  em interesse  e 
colaboração, por meios dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a 
aceitar, a serem melhores pessoas e cidadãos participativos (KENSKI, 2001, 
p. 75).

Sabe-se, com clareza, que isso não é possível de ser mudado da noite para 

o dia (ou com a compra de meia dúzia de microcomputadores e/ou com a instalação 

de  outodoors na  cidade);  a  integração  das  TICs  na  escola,  pressupõem,  como 

assinala Pretto (2000, 2001), mudança na mentalidade dos governantes, dos donos 

de escolas, dos professores e dos alunos. Segundo Porto (2001), integrar as TICs 

ao  dia-a-dia  da  escola  e  da  instituição  em  geral,  suscita  transformações  que 

possibilitam integrar sujeitos, linguagens/mensagens das TICs e sociedade atual.

Todas  essas  mudanças  apontam,  essencialmente,  para  a  superação  da 

fragmentação no modelo de formação docente, que, ainda hoje, está presente em 

muitas academias, numa perspectiva que propicie vinculações entre teoria e prática, 

conhecimento  formal  e  informal.  Nesse  modelo,  o  professor  tem  a  função  de 

mediador das interações professor-aluno-computador, de modo que o aluno possa 

construir o seu conhecimento em um ambiente desafiador, e as mediações com a 

tecnologia  conduzam  à  autonomia  –  à  liberdade  de  aprender  e  de  buscar  o 

conhecimento, conectando sujeitos entre si e as diversas tecnologias que permeiam 

a sociedade. Para Almeida, M. E. B e Almeida, F. J., trata-se de um

[...] processo de formação [...] do professor, que se realiza na articulação 
entre a exploração da tecnologia computacional, a ação pedagógica com o 
uso  do  computador  e  as  teorias  educacionais.  O  professor  deve  ter  a 
oportunidade de discutir  o como se aprende e o  como se ensina.  Deve 
também  ter  a  chance  de  poder  compreender  a  própria  prática  e  de 
transformá-la (1998, p. 52, grifo dos autores).

Assim, o processo de formação do professor está pautado numa reflexão 

constante sobre a prática pedagógica a partir do instante em que volta o olhar crítico 

para a realidade, específica (sala de aula) e geral (sociedade).



5 O CAMINHO METODOLÓGICO



Na história, temos visto com freqüência, infelizmente, que o 
possível se torna impossível e podemos pressentir que as mais ricas 
possibilidades  humanas  permanecem  ainda  impossíveis  de  se 
realizar. Mas vimos também que o inesperado torna-se possível e se 
realiza; vimos com freqüência que o improvável se realiza mais do 
que o provável;  saibamos, então, esperar o inesperado e trabalhar 
pelo improvável.

Edgar Morin

5.1 Apresentando o Campo de Pesquisa16

16 As informações deste capítulo  foram recolhidas a partir  dos relatórios de atividades da UFPel 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.  Relatório 1993/1996; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 
1997/2001. Pelotas,  RS),  de  informativos  numéricos  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. 
UFPel 2002 e 2003 em números.), de documentos normativos e informativos (Normas de Gestão 
dos LIGs,  Quadro Geral  de Docentes,  etc.),  além de dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de 
Graduação  e  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  e  informações  coletadas  em 
entrevistas  e  questionários  com  docentes,  discentes,  técnicos  administrativos,  diretores  de 
Faculdades e Institutos, coordenadores de Laboratórios de Informática da Graduação, entre outros.



5.1.1 A Universidade

A Universidade Federal de Pelotas – UFPel – com sede no município de 

Pelotas – Rio Grande do Sul, foi criada pelo Decreto-Lei nº 750 em 1969, na época 

composta  pelas  seguintes  faculdades:  Faculdade  de  Agronomia  Eliseu  Maciel, 

Faculdade de Ciências Domésticas, Faculdade de Veterinária, então vinculadas à 

Universidade  Federal  Rural  do  Rio  Grande  do  Sul,  e  Faculdade  de  Direito, 

Faculdade de Odontologia e o Instituto de Sociologia e Política que pertenciam à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Naquele ano, por meio do 

Decreto-Lei nº 65.881, a universidade agregou à sua formação inicial os seguintes 

institutos: Instituto de Biologia, de Ciências Humanas, de Química e Geociências, de 

Física  e  Matemática  e  de  Artes17 (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PELOTAS, 

2001b).

No decorrer de seus 34 anos de história,  a Universidade sofreu algumas 

modificações,  as  quais  foram  proporcionadas  pela  criação  de  cursos  e  pela 

incorporação  e  transformação  das  unidades  existentes.  Atualmente,  a  instituição 

comporta vinte e uma unidades acadêmicas, estando suas atividades sediadas no 

Campus  Pelotas  (Urbano)  e  no  Campus  Capão  do  Leão  (Suburbano)18.  Nesses 

espaços,  concentram-se  quarenta  e  três  cursos  de  graduação  (com  alunos 

matriculados),  distribuídos em cinco áreas do conhecimento – Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências Humanas e Letras e 

Artes, que podem ser visualizadas no quadro a seguir:

QUADRO  1  –  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO,  CURSOS  DE  GRADUAÇÃO  E 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA UFPel – 2003

17 Também, passam a integrar a UFPel, nesse período algumas outras Instituições: a Escola de Belas 
Artes, a Escola de Medicina da Instituição Pró-Ensino Superior do Sul do Estado e o Conservatório de 
Música de Pelotas. Além desses, outros órgãos suplementares: a Estação Experimental de Piratini, o 
Centro de Treinamento e Informação do Sul, a Imprensa Universitária, a Biblioteca Central, o Museu e 
a Casa para Estudante e, como órgãos complementares, o Colégio Agrícola Visconde da Graça e o 
Colégio de Economia Doméstica Rural.
18 Em 1982 há o desmembramento do distrito de Capão do Leão, que deixa de fazer parte da cidade 
de Pelotas para se tornar uma cidade independente, com isso o “Campus Suburbano” da UFPel 
passa a pertencer ao território desse novo município (maiores informações vide: ROSA, M. Geografia 
de Pelotas. Pelotas, RS: Ed. Universitária/UFPel, 1985.).



CIÊNCIAS AGRÁRIAS ALUNOS MATRICULADOS
Agronomia(1) 514
Ciências Domésticas(*) 7
Medicina Veterinária(1) 514
Química de Alimentos(1) 94
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Ciências Biológicas(2) 207
Educação Física(3) 310
Enfermagem e Obstetrícia(2) 310
Medicina(1) 585
Nutrição(1) 183
Odontologia(1) 402
CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
Arquitetura e Urbanismo(1) 248
Ciências da Computação(1) 123
Engenharia Agrícola(1) 200
Física(3) 122
Matemática(3) 124
Meteorologia(1) 174
Química(2) 133

CIÊNCIAS HUMANAS
Administração – Hospitalar e Hotelaria(1) 112
Administração – Produção do Vestuário(1) 132
Ciências Sociais(2) 243
Direito(1) 697
Economia(1) 137
Filosofia(3) 146
Geografia(3) 171
Historia(3) 160
Pedagogia(3) 207
Turismo(1) 94
PFPL – Pedagogia(3) 333
PFPL – Geografia(3) 23

LETRAS E ARTES
Artes – Artes Visuais(3) 137
Artes – Desenho e Computação Gráfica(3) 77
Artes – Música(3) 80
Artes Visuais – Pintura, Escultura e Gravura(1) 114
Artes Visuais – Design Gráfico(1) 86
Letras – Língua Espanhola e Literatura Espanhola(3) 118
Letras – Língua Inglesa e Literatura Inglesa(3) 64
Letras – Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa(3) 107
Letras – Português/Francês(3) 64
Letras – Português/Inglês(3) 18
Superior de Música – Hab. Canto(1) 20
                                – Hab. Piano(1) 13
                                – Hab. Violão(1) 23
                                – Hab. Violino(1) 3

TOTAL GERAL 7 629

FONTE:  Dados  extraídos  do  documento  UFPel  em  números,  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e 
Desenvolvimento, jul. 2004.

NOTA: Os cursos em negrito têm sede no Campus Capão do Leão.



(*) O curso vem sendo desativado.
(1) Bacharelado.
(2) Bacharelado e Licenciatura.
(3) Licenciatura.

Em 2003, a Universidade possuía 7.629 alunos matriculados em 43 cursos 

de graduação. Desses, 58% (ou 4475) eram alunos que buscavam habilitação em 

bacharelado. Outros 12% (ou 893) vinculavam-se a cursos que propiciam habilitação 

em bacharelado e licenciatura plena19. Para 30% dos alunos, a formação em nível 

superior garante o acesso à sala de aula, como docente no Ensino Fundamental 

e/ou Médio, por meio do título de Licenciatura. O Gráfico 1 mostra a distribuição dos 

alunos da UFPel:

GRÁFICO 1 – ALUNOS MATRICULADOS POR HABILITAÇÃO 
NA UFPel – 2003
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FONTE:  Dados  extraídos  do  documento  UFPel  em  números,  Pró-Reitoria  de 
Planejamento e Desenvolvimento, jul. 2004.

No ano de 2003, o quadro de professores da UFPel, no Ensino Superior, 

contava com 848 docentes (Graduados, Especialistas, Mestres e Doutores). Desses 

34% (ou 283) dos docentes, vinculados à Área de Ciências Biológicas, 20% (ou 172) 

às de Ciências Agrárias, 18% (ou 156) às de Ciências Exatas e Tecnologia, 17% (ou 

144) às de Ciências Humanas e 11% (ou 93) à Área de Letras e Artes. O Gráfico 2 

representa essa divisão.

GRÁFICO  2  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  PROFESSORES  POR 
ÁREAS DE CONHECIMENTO NA UFPEL – 
2003

19 Essa possibilidade deixa de existir em 2004 com as reformas educacionais.
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FONTE: Dados extraídos da relação de servidores da UFPel, Centro de 
Informática, dez. 2003.

Deve-se  ressaltar  que  a  Universidade,  em  2003,  possuía,  também,  78 

professores  responsáveis  pelo  Ensino  Médio,  1.167  servidores  técnico-

administrativos,  1.444 discentes de pós-graduação20 e 761 estudantes no Ensino 

Médio  (Conjunto  Agrotécnico  Visconde  da  Graça  –  CAVG)21.  Desse  modo,  a 

população da UFPel, em 2003, totalizava 11.927 pessoas (ver Gráfico 3).

GRÁFICO 3 – POPULAÇÃO DA UFPel – 2003
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FONTE: Dados extraídos do documento UFPel em números, Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento, jul. 2004.

5.1.2 Os Laboratórios de Informática da Graduação

Em 1998, o Comitê de Informática22 da Universidade, dando continuidade ao 

“Projeto de Informatização” iniciado em 1994, elaborou e enviou ao Ministério da 
20 A  Pós-Graduação  possuía  63  alunos  cursando  Residência  Médica;  732  Especialização  (Lato 
Senso); 440 Mestrado; e 209 Doutorado (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2004).
21 O Conjunto  Agrotécnico está  vinculado à  área de Ciências Agrárias,  oferecendo os cursos de 
Agroindústria, Agropecuária e Vestuário.
22 O Comitê de Assessoramento Institucional na Área de Informática, instituído por meio da Portaria 
452 de 06 de maio de 1994, consolidou-se a partir da união de docentes e funcionários com o objetivo 
de elaborar  e coordenar projetos institucionais  de informatização da UFPel  (maiores informações 
vide: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Relatório – 1997. Pelotas, RS: Ed da Universitária/
UFPel, 1998.).



Educação (MEC) e à Secretaria de Ensino Superior (SESu), um projeto pretendendo 

a inserção da Informática no contexto dos cursos de graduação, o que resultou na 

aquisição de 140 microcomputadores no final de 1998, distribuídos em 1999 para 11 

ambientes de ensino (laboratórios). Na continuidade do projeto, no mesmo ano, a 

Instituição recebeu mais 40 microcomputadores, que permitiram a criação de outros 

5 novos laboratórios e a ampliação de um laboratório já existente23.  Segundo os 

dados apresentados pelo Comitê de Informática no Relatório de atividades da UFPel 

(UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PELOTAS,  2001b),  com  as  180  máquinas 

disponíveis,  foram criados  16  Laboratórios  de  Informática  da  Graduação  (LIGs), 

tendo  como  critério,  para  a  divisão  entre  os  institutos,  a  população  acadêmica 

presente nas unidades localizadas no Campus Pelotas e Campus Capão do Leão24. 

As entrevistas evidenciaram a existência de outros critérios que se somaram a esse; 

entre eles, pode-se citar o interesse das unidades em terem os microcomputadores 

e a disponibilidade de espaço para a montagem do LIG. O Quadro 2, apresenta a 

distribuição inicial dos LIGs:

QUADRO 2 – DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ENTRE 
AS UNIDADES DA UFPEL – 1999/2000

UNIDADE MICROCOMPUTADORES
1 Conservatório de Música 3
2 Escola Superior de Educação Física 5
3 Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 10
4 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 15
5 Faculdade de Ciências Domésticas 5
6 Faculdade de Direito 10
7 Faculdade de Engenharia Agrícola 5
8 Faculdade de Medicina 15

23 A  disponibilização  dessas  máquinas  à  Universidade,  aconteceu  por  meio  do  Projeto  de 
Informatização das Instituições Federais de Ensino Superior, desenvolvido em âmbito nacional pelo 
Governo Federal,  mediante estudo inicial das necessidades verificadas pelas instituições a serem 
contempladas pelo projeto (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2001a).
24 Importante salientar que o projeto, inicialmente, pretendia dividir os microcomputadores em dois 
lotes iguais e estruturar apenas dois laboratórios, sendo um no Campus Pelotas e outro no Capão do 
Leão. Segundo o presidente do Comitê de Informática na época, Professor Élio Paulo Zonta, esse 
projeto tonou-se inviável, já que a Universidade não possuía espaço físico para alojar os laboratórios. 
O professor conta que outro argumento decisivo para o não-andamento do projeto inicial foi o pedido 
dos Diretores das Unidades com sede no Campus Pelotas, que temiam a fragmentação entre as 
unidades  pela  distância,  o  que  poderia  atrapalhar  ou  tornar  impossível  o  deslocamento  de 
professores e alunos para um espaço único, além de parecer estar privilegiando apenas a Unidade 
sede da estrutura.



9 Faculdade de Meteorologia 2
10 Faculdade de Nutrição 8
11 Faculdade de Odontologia 7
12 Faculdade de Veterinária 7
13 Instituto de Biologia 20
14 Instituto de Ciências Humanas 15
15 Instituto de Física e Matemática(*) 48
16 Instituto de Química e Geociências 5

TOTAL 180

FONTE: Quadro extraído da publicação: Universidade Federal de Pelotas.  Relatório da 
UFPel de 2000, Pelotas, RS, 2001b. p. 391.

(*)  Laboratório  de  Informática  da  Graduação  que  recebeu  computadores  nas  duas 
remessas.

Por considerarem que as atividades dos LIGs estavam vinculadas ao ensino 

e, nesse caso, não eram de responsabilidade dos docentes e funcionários do Comitê 

de  Informática,  a  Universidade  organizou  um  documento  normativo  para 

regulamentar o uso dos laboratórios e transferir a gestão desses à Pró-Reitoria de 

Graduação  (PRG).  As  “Normas  do  Programa  de  Gestão  dos  Laboratórios  de 

Informática da Graduação – LIGs e Salas de Multimeios da UFPel” (Anexo 1), foram 

aprovadas  em  novembro  de  2002,  pelo  Conselho  Coordenador  do  Ensino,  da 

Pesquisa e da Extensão (COCEPE), definindo que os ambientes de ensino ficariam 

vinculados ao Departamento de Desenvolvimento Educacional  (DDE) da PRG. O 

DDE,  segundo  o  documento,  tem  a  responsabilidade  de  “apoiar,  coordenar, 

monitorar, estimular e avaliar as atividades dos LIGs e das salas de Multimeios da 

Universidade, [para que os espaços sejam utilizados] prioritariamente para aulas e 

estudos  referentes  ao  Ensino  de  Graduação”  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 

PELOTAS, 2003a).

Em  2002,  durante  a  transferência  de  responsabilidades,  aconteceu  uma 

reacomodação dos laboratórios e dos 180 microcomputadores. Nesse movimento, 

ocorreu  o  fechamento  do  laboratório  do  Instituto  de  Ciências  Humanas,  a 

transferência de seus computadores para a montagem do laboratório de Letras, do 

Instituto de Sociologia e Política, e de outros locais não identificados; além disso, 

existiu o repasse de três microcomputadores do LIG da Faculdade de Medicina para 

a montagem de um laboratório na Faculdade de Educação e a transferência de um 



micro da Faculdade de Nutrição para o LIG da Faculdade de Ciências Domésticas. 

Tais mudanças podem ser observadas no Quadro 3.

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ENTRE AS 
UNIDADES DA UFPEL – 2002

UNIDADE MICROCOMPUTADORES
1 Faculdade de Nutrição 7
2 Faculdade de Engenharia Agrícola 6
3 Instituto de Química e Geociências 5
4 Faculdade de Meteorologia 2
5 Faculdade de Ciências Domésticas 6
6 Instituto de Sociologia e Políticas 8
7 Faculdade de Educação 3
8 Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 9
9 Instituto de Física e Matemática 48
10 Faculdade de Odontologia 6
11 Faculdade de Veterinária 7
12 Faculdade de Medicina 12
13 Escola Superior de Educação Física 6
14 Faculdade de Direito 11
15 Conservatório de Música 3
16 Instituto de Biologia 20
17 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 15
18 Instituto de Letras e Artes – Letras 4

TOTAL 178

FONTE:  Quadro  extraído  do  levantamento  da  distribuição  de  microcomputadores  nas 
unidades da UFPel, 2002 (Anexo 2).

Ainda no período de transferência de responsabilidades e elaboração das 

Normas do Programa de Gestão dos Laboratórios, a Universidade recebeu mais 20 

microcomputadores do Governo Federal, o que deu origem a outros dois ambientes 

informatizados:  Faculdade  de  Educação,  com  10  microcomputadores,  e 

Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional – Instituto de Física e 

Matemática – com outros 10 microcomputadores. No documento das Normas do 

Programa  de  Gestão,  os  novos  laboratórios  (LIGs  II)  foram  direcionados 

prioritariamente  “às  aulas  de  disciplinas  que  utilizam as Salas  Multimeios”  e,  se 

necessário,  eles devem ser destinados às mesmas funções dos LIGs I:  “aulas e 

estudos  referentes  ao  Ensino  de  Graduação”  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 

PELOTAS, 2003a).



A partir da constatação de incompatibilidades entres dados divulgados nos 

Relatórios de atividades anuais da UFPel e no Levantamento apresentado pela PRG 

sobre  os  LIGs,  durante  os  meses  de  setembro,  outubro  e  novembro  de  2003, 

disponibilizou-se  esforços  para  visitar  todos  os  LIGs  da  Universidade.  O 

reconhecimento dos LIGs teve como objetivo visualizar alguns aspectos da estrutura 

atual  dos  ambientes  informatizados,  através  de  conversa/entrevista  com alunos, 

professores e funcionários que utilizam, diariamente, o contexto dos laboratórios. 

Assim,  pôde-se  verificar  o  número  de  equipamentos,  monitores  (funcionários 

técnicos-administrativos  e  alunos  bolsistas  e/ou  voluntários)  e  a  dinâmica  de 

funcionamento dos ambientes, ou seja, observou-se a realidade atual dos LIGs da 

UFPel. O Quadro 4 mostra algumas informações do cotidiano dinâmico dos LIGs:

QUADRO 4 – LEVANTAMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS 
DE INFORMÁTICA DA GRADUAÇÃO I E II NA UFPel – 2003

UNIDADE MPL(*) MPLI(**) HA(***) MONITORES
1 Fac. de Nutrição 5 5 M/V estagiário
2 Fac. de Engenharia 

Agrícola
6 6 M/V 13 voluntários



3 Inst. de Química e 
Geociências

4 4 M/V bolsista

4 Fac. de Meteorologia 1 1 desativado Não há 
funcionário

5 Fac. de Ciências 
Domésticas

5 5 M/V/M bolsista/ 
funcionário

6 Inst. de Ciências 
Humanas

7 7 M/V/M 2 funcionários

7 Fac. de Educação(1) 2 S/D(4) desativado -----
8 Fac. de Agronomia 

Eliseu Maciel
7 7 M/V funcionário

9 Inst. de Física e 
Matemática

--- --- --- ---

9a Licenciaturas Física e 
Matemátic
a

4 3 M/V bolsista/
3 voluntários

9b Ciências da 
Computação(3)

79 79 M/V funcionários/ 
bolsistas

9c Desenho Técnico e 
Gráfica Computacional(2)

10 10 M/v bolsistas/ 
voluntários

10 Fac. de Odontologia --- --- desativado -----
11 Fac. de Veterinária(3) 9 9 M/V funcionário
12 Fac. de Medicina 10 10 M/V funcionário
13 Esc. Superior de 

Educação Física
7 7 M/V funcionário/ 

estagiário/
2 voluntários

14 Fac. de Direito 3 S/D(4) desativado Não há 
funcionário

15 Conservatório de 
Música

1 1 M/V Não há 
funcionário

16 Inst. de Biologia 12 6 M/V funcionário
17 Fac. de Arquitetura e 

Urbanismo
15 15 M/V funcionário

18 Inst. de Letras e Artes – 
Letras

3 2 M/V funcionário

TOTAL 190 177 --- ---

FONTE:  Dados  levantados  por  observação/entrevistas  no  período  de  setembro,  outubro  e 
novembro de 2003.

(*) MPL – Microcomputadores por Laboratório.
(**) MPLI – Microcomputadores por Laboratório com Internet.
(***) HA – Horário de Atendimento dos laboratórios (M – Matutino/ V – Vespertino/ N – Noturno).
(1) Esse número é reflexo da soma dos microcomputadores recebidos no projeto LIG I e LIG II.
(2) Laboratório de Informática da Graduação II.
(3) O número de computadores é reflexo de outros projetos elaborados em prol da informatização no 

contexto do ensino superior.
(4) Sem-Dados – não foram disponibilizados.

O  Quadro  4  apresenta  a  realidade  dos  LIGs  em  dezoito  Unidades  da 

Universidade  com  o  número  atual  de  (190)  computadores  disponibilizados  à 

comunidade  universitária  –  conectados  ou  não  à  Internet –  com os  respectivos 

horários  de  atendimento  e  os  responsáveis  pelos  ambientes.  Outro  ponto  a  ser 



ressaltado no Quadro 4 é que no Instituto de Física e Matemática foi observada a 

existência  de três contextos  distintos sob a responsabilidade dessa unidade:  um 

conjunto de laboratórios ligados ao curso de Ciências da Computação (salas de 

aula, de estudo, de pesquisa e de desenvolvimento computacional), um outro ligado 

ao Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional e um laboratório 

para os cursos de licenciatura em Física e Matemática.

O  que  se  observa  no  Quadro  4  são  dados  estáticos  de  um  cotidiano 

extremamente complexo e dinâmico. Indo além desses dados, as observações nos 

LIGs mostraram-nos uma realidade complexa, dinâmica e, às vezes, caótica. Em 

menos de uma hora nos LIGs, pode-se ir do “céu para o inferno”; por exemplo, em 

poucos instantes uma, duas ou três máquinas deixam de funcionar e o ambiente, 

antes harmônico, transforma-se em caos, gerando insegurança, desespero e tristeza 

nos usuários e,  conseqüentemente,  nos monitores que,  muitas vezes,  enfrentam 

dificuldades para fazer  as máquinas funcionarem e atender  os usuários.  Isso se 

concretiza no depoimento de um dos monitores:

[...] ontem quando desliguei os computadores para ir embora todos 
estavam funcionando,  mas hoje pela manhã dois deles estão com 
problemas  na  Internet  e  não  conseguimos  acessar  nada  a  partir  
deles [...] não sei o que fazer [...] estou aguardando um técnico que 
vem  do  Campus  para  consertar  [o  laboratório  está  sediado  em 
Pelotas e os técnicos estão no Campus do Capão do Leão].

5.2 A Ação Metodológica

Com o propósito  de  verificar  como alunos e  professores  dos  cursos de 

Licenciatura da UFPel lidam com as tecnologias de informática (microcomputador e 

a Internet) nos LIGs, buscou-se desenvolver a pesquisa na perspectiva qualitativa. 

Isso, por compreender que essa abordagem privilegia a “[...] relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 

1991: p. 79). Desse modo, o conhecimento empírico observado pelo pesquisador 

não poderia ser reduzido a um rol de dados isolados, conectados apenas por uma 



teoria explicativa. Assim, procurou-se, durante o estudo, reconhecer, interpretar e 

dialogar  teoricamente  com  a  dinâmica  dos  fenômenos  vivenciados  na  UFPel, 

mantendo,  então,  um  diálogo  com  o  ambiente  microssocial  da  instituição 

educacional e os sujeitos nele envolvidos, sem deixar de lado as relações com a 

sociedade que está além dos muros da Universidade.

Essa postura justifica-se, pois, no entender de Lüdke e André (1986), André 

(1993, 2001, 2003), Chizzotti (1991) e Moreira (2002), a óptica qualitativa possibilita 

ao pesquisador atribuir significados ao objeto (campo) a ser conhecido, que não é 

inerte, nem neutro, mas envolto por significados e relações, providas pelos sujeitos 

concretos. Uma concepção de pesquisa em que os dados colhidos fazem parte do 

dia-a-dia, estando em constante mutação, visto estarem vinculados aos indivíduos e 

o cotidiano que os cerca. Na visão de Chizzotti, os dados,

[...] não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em um instante 
de  observação.  Eles  se  dão  em  um  contexto  fluente  de  relações:  são 
“fenômenos” que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, 
mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e 
de  ocultamentos.  É  preciso  ultrapassar  sua  aparência  imediata  para 
descobrir sua essência (1991, p.84).

Os pressupostos da abordagem qualitativa,  somados à necessidade de o 

pesquisador – sujeito vindo de uma realidade distante da pesquisa (estudante em 

outra universidade e outro estado) – conhecer, vivenciar e compreender a dinâmica 

educativa que envolve docentes e discentes no ambiente dos LIGs, encaminharam o 

estudo  à  perspectiva  metodológica  do  tipo  etnográfico.  Isso  porque  a  mesma 

proporciona uma visão mais aprofundada do campo e uma reflexão dos problemas 

da prática educacional, enfocando uma instância em particular (utilização dos LIGs) 

e, ao mesmo tempo, permitindo o conhecimento das múltiplas dimensões das TICs 

nos cursos de Licenciaturas, em particular e na UFPel, em geral.

Assim, o uso das técnicas etnográficas possibilitaram uma integração direta 

do  pesquisador  com  o  objeto  pesquisado,  sendo  a  observação,  nesse  caso,  o 

instrumento essencial para coleta e análise das informações no campo. Os dados 

coletados sofreram a intervenção do pesquisador, sendo, também, influenciadas (ou 

revistas) pelas necessidades do contexto. Para André,



[...] o fato de ser uma pessoa [o instrumento de mediação dos dados] o põe 
numa  posição  bem  diferente  de  outros  tipos  de  instrumentos,  porque 
permite  que  ele  responda  ativamente  às  circunstâncias  que  o  cercam, 
modificando técnicas [...] de coleta, se necessário, revendo as questões que 
orientam  a  pesquisa,  localizando  novos  sujeitos,  revendo  toda  a 
metodologia  ainda durante  o desenrolar  do estudo,  [não havendo a]  [...] 
pretensão de mudar o ambiente, introduzindo modificações (2003, p. 28-29).

Nessa perspectiva, o conhecimento do funcionamento dos LIGs e como são 

usadas as TICs na UFPel exigiu do pesquisador uma postura flexível,  no que diz 

respeito aos encaminhamentos metodológicos, visto ter sido necessário observar a 

complexidade social e as múltiplas variáveis existentes na universidade pesquisada. 

Portanto,  foi  importante considerar as intempéries que influenciam o dia-a-dia da 

Instituição,  tais  como  questões  macrossociais  (greve  nacional  de  professores  e 

servidores federais, financiamento do ensino público superior) e/ou micro (greve no 

transporte  público  da  cidade),  que  condicionam  a  realidade,  interferem  nas 

observações – do pesquisador e dos sujeitos pesquisados – e nos dados variantes 

coletados durante a pesquisa.

Por considerar a existência dessa realidade complexa e por não conhecer os 

meandros  do  campo  de  pesquisa,  considerou-se  necessário  a  utilização  das 

seguintes ferramentas para a coleta de dados:

a) Observação e registro de campo: que ampliam as possibilidades de 

(re)conhecimento  do  ambiente  escolar  e  seus  sujeitos  –  docentes, 

discentes e técnicos administrativos – proporcionando o registro das 

ações de formação e interação diária com as TICs, no local onde elas 

acontecem;

b) Aplicação  de  questionários  e  realização  de  entrevista  semi-
estruturada: que permitiram conhecer melhor os usuários dos LIGs e 

das TICs (microcomputador e suas interfaces) na universidade;

c) Análise de documentos: que permitiram conhecer dados históricos e 

estruturais sobre os LIGs e o espaço universitário; e

d) Leitura de relatórios de acesso à rede (RAR): que possibilitaram a 

verificação dos sites acessados por alunos e professores nos LIGs.



O primeiro passo, após a seleção dos instrumentos a serem utilizados na 

pesquisa,  foi  procurar amparo técnico junto aos alunos do curso de Ciências da 

Computação.  Nesse  momento,  dois  estudantes  (André  e  Rita)  auxiliaram  nas 

seguintes  atividades:  disponibilização  de  uma  ferramenta  computacional  para 

elaboração dos relatórios de acesso à rede; conexão entre os computadores dos 

LIGs pesquisados à máquina que estrutura o RAR25; orientação técnica para seleção 

dos LIGs a serem estudados; estruturação e disponibilização do questionário virtual; 

e  organização  do  banco  de  dados  para  armazenagem  das  respostas  do 

questionário.

Inicialmente,  por  meio  de  observação,  procurou-se  coletar  informações 

gerais  sobre  o  funcionamento  e  o  púbico  alvo  de  cada  um dos  laboratórios  de 

Informática.  Com esses dados e considerando que o foco da pesquisa eram os 

alunos  dos  cursos  de  Licenciatura,  dos  dezoito  LIGs  existentes  na  UFPel 

selecionou-se oito26 laboratórios. A partir disso, com o auxílio do estudante do curso 

de Ciências da Computação, elaborou-se dois critérios para a seleção dos LIGs que 

seriam o campo de pesquisa: o primeiro, era que esses ambientes oferecessem aos 

alunos  e  professores  das  Licenciaturas,  computadores  em  condições  de  uso  e 

acesso à  Internet;  e o segundo, era que dispusesse de estrutura técnica para a 

produção dos Relatórios de Acesso à Rede (conexão das máquinas do LIG a um 

computador que organizava os relatórios).

A observação desses critérios (computadores, acesso à Internet e produção 

de relatório), fez com que o número de laboratórios a serem pesquisados ficassem 

reduzidos em três. Dessa seleção, restaram os LIGs dos Cursos de Licenciatura em 

Física e Matemática, do Instituto de Biologia e o das Ciências Humanas. O Quadro 4 

apresenta um resumo dos elementos que influenciaram na escolha dos contextos a 

serem observados.

QUADRO 5 – ELEMENTOS OBSERVADOS PARA SELEÇÃO DOS LIGS

25 Não houve,  em nenhum momento,  instalação de Software,  apenas se desviou a conexão dos 
computadores do LIGs, que era com o servidor geral da Universidade, para uma máquina no curso de 
Ciências  da  Computação;  com  isso,  todos  os  dados  solicitados  nos  LIGs  tinham  sua  origem 
(endereço eletrônico) cadastrada pelo RAR antes de chegarem aos laboratórios.
26 Vale  ressaltar  que  nenhum desses  LIGs é  de  uso  exclusivo  dos  cursos  de  Licenciatura,  mas 
atendem, preferencialmente, a esses.



UNIDADE MPL(*) HA(**) CAMPO 
DE 
PESQUISA

OBSERVAÇÕES  DO 
PESQUISADOR

Instituto  Química  e 
Geociências

4 M/V Não • laboratório  locado  em  um 
espaço pequeno;
• dificuldade na conexão com 
a ferramenta que registra o acesso 
na Internet;
• quatro  máquinas  ligadas  à 
rede;
• duas impressoras matriciais 
(uma  funcionando  e  outra 
estragada);
• localização  no  Campus 
Suburbano.

Instituto  Ciências 
Humanas

7 M/V/
N

Sim • atendimento  em  três 
períodos  aos  cursos  de 
Licenciatura;
• possibilidade  de  instalação 
do sistema para registrar o acesso 
à Internet;
• sete  máquinas  ligadas  à 
rede;
• três  impressoras  matriciais 
(uma funcionando);
• espaço físico 3,60m X 6m: 
21,60m;
• localizado  no  Campus 
Urbano.

Faculdade de Educação 2 Não • laboratório  desativado, 
devido  a  problemas  de 
manutenção;
• localizado  no  Campus 
Urbano.

Instituto  Física  e 
Matemática  – 
Laboratório  das 
Licenciaturas

4 M/V Sim • atendimento  constante  às 
Licenciaturas  de  Física  e 
Matemática;
• computadores  já 
conectados  ao  sistema  que 
fornece  o  relatório  de  acesso  à 
rede;
• três  máquinas  ligadas  à 
rede;
• duas impressoras matriciais 
(uma  funcionando,  mas  com 
problemas de impressão);
• localizado  no  Campus 
Suburbano.



Escola  Superior 
Educação Física

7 M/V/
N

Não • laboratório  locado  em  um 
espaço pequeno;
• dificuldade na conexão com 
a ferramenta que registra o acesso 
à Internet;
• sete  máquinas  ligadas  à 
rede,  mas  ainda  por  meio  do 
sistema de discagem;
• uma impressora matricial;
• localizado  no  Campus 
Urbano.

Instituto de Biologia 12 M/V Sim • atendimento  aos  diversos 
cursos,  preferencialmente,  ao  de 
Ciências Biológicas;
• laboratório  locado  em  um 
espaço amplo;
• possibilidade  de  instalação 
do  sistema  para  registrar  do 
acesso à Internet;
• seis  máquinas  conectadas 
à rede;
• não há impressora;
• espaço  físico  4,90m  X 
7,90m: 38,71m;
• localizado  no  Campus 
Suburbano. 

Instituto  Letras  e  Artes 
– Letras

3 M/V Não • laboratório  locado  em  um 
espaço pequeno;
• dificuldade na conexão com 
a ferramenta que registra o acesso 
à Internet;
• duas máquinas conectadas 
à rede;
• uma impressora matricial;
• localizado  no  Campus 
Urbano.

FONTE: Elaborado a partir das observações do pesquisador nos meses de setembro e outubro de 2003.
(*) MPL – Microcomputadores por Laboratório.

(**) HA – Horário de Atendimento dos laboratórios (M – Matutino/ V – Vespertino/ N – Noturno).

Após  seleção  dos  laboratórios  que  fariam parte  do  campo  de  pesquisa, 

procurou-se  a  Pró-Reitoria  de  Graduação  (como  responsável  pelos  LIGs  da 

Universidade)  e  os  Coordenadores  dos  Laboratórios  (responsáveis  nas  suas 

unidades), com o objetivo de informar o que se pretendia com a pesquisa e como 

essa seria desenvolvida. Nesses momentos, solicitou-se e obteve-se, também, “livre 

acesso”,  do  pesquisador  para  entrar  nos  ambientes  selecionados para  o  estudo 

(autorização da PRG, em Anexo 3).



Na observação dos LIGs buscou-se registrar no caderno de campo, algumas 

questões  que,  na  visão  do  pesquisador,  eram  relevantes  para  compreender  a 

dinâmica  do  dia-a-dia  dos  laboratórios.  Com esse intuito  foram consideradas as 

ações cotidianas que estivessem envolvidas com os seguintes aspectos (Apêndice 2 

– traz algumas observações feitas nos LIGs):

Sujeitos que utilizam os LIGs;

Como esses sujeitos interagem entre si e com as máquinas;

Para que eles utilizam os ambientes informatizados;

Quanto tempo permanecem nos LIGs; e

Algumas  considerações  sobre  as  TICs  e  sua  presença  no  ensino 

superior.

No dia  04  de novembro de 2003,  iniciou-se a observação do laboratório 

sediado no Instituto de Física e Matemática. Nesse espaço, procurou-se informar 

aos  monitores  (quatro  alunos,  sendo  um  bolsista  remunerado,  dois  bolsistas 

voluntários  de  Matemática  e  outro  de  Física)  a  dinâmica  da  pesquisa  e  os 

instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados. Além disso, aproveitou-se o 

momento para fixar avisos sobre a utilização dos relatórios de acesso à Internet27. A 

observação desse LIG aconteceu no período de 4 a 10/11, somando cerca de 22 

horas. Em cinco dias de pesquisa foram produzidos relatórios diários de acesso à 

Internet de três dos quatro microcomputadores existentes.

A  observação  do  LIG  do  curso  de  Ciências  Biológicas  teve  seu  início 

atrasado em 3 dias, devido a uma greve do transporte coletivo responsável por levar 

os alunos de Pelotas para o Campus Capão do Leão. Essa observação também foi 

dificultada por um feriado municipal (20/11) e pela colação de grau dos alunos do 

curso de Biologia (21/11). Além de tudo, observou-se uma situação inusitada: em 

dois meses (setembro a novembro) a coordenação do laboratório passou por três 

professores. Essas mudanças causaram impedimentos para a coleta de dados, visto 

que se obteve a autorização com outros professores que não estavam mais à frente 

do  laboratório.  Após  um  diálogo  com  o  novo  coordenador,  a  observação  no 

27 Em todos os laboratórios campo de pesquisa foram fixados comunicados sobre a utilização do RAR 
no período de desenvolvimento do estudo no ambiente (Apêndice 3).



laboratório  foi  autorizada,  acontecendo  no  período  entre  os  dias  17/11  e  28/11, 

tendo o  pesquisador  permanecido  no  LIG por  cerca  de  25  horas.  Durante  esse 

período teve-se acesso aos relatórios da rede de dois dos doze microcomputadores 

do laboratório.

A observação do LIG do Instituto de Ciências Humanas aconteceu com uma 

semana  de  atraso,  porque  foi  necessário  transpor  dificuldades  técnicas, 

administrativas  e  éticas.  Num  primeiro  momento,  não  houve  a  possibilidade  de 

conectar  os computadores do LIG com a máquina que produz o RAR, devido a 

inúmeras fragmentações na Rede Corporativa (UFPelNet) da Unidade28. Na tentativa 

de  superar  essa  dificuldade,  pensou-se  em  solicitar  emprestado  um 

microcomputador do laboratório da Faculdade de Educação (na época desativado), 

que seria o servidor intermediário, entre as máquinas do LIG e o servidor geral da 

Universidade,  para  que nele  se  instalasse o  sistema responsável  por  elaborar  o 

relatório  de acesso à rede. A solução não teve respaldo junto aos responsáveis 

pelos LIGs nas unidades envolvidas, porque mesmo explicando o que se estava 

pretendendo, parece que não estava claro para eles como funcionaria a conexão 

dos computadores e a produção do RAR. Aliado a isso, os sujeitos (coordenador e 

funcionário de um dos LIGs) começaram a salientar um obstáculo ético, pois temiam 

os  reflexos  posteriores  à  divulgação  dos  resultados  finais  da  pesquisa.  Um dos 

Coordenadores fez a seguinte consideração:

[...] as  pessoas  [docentes  e  discentes] que  utilizam  o  laboratório 
podem achar que durante a pesquisa esse instrumento [RAR] violou 
a comunicação e o acesso feito à rede [...] isso pode ser considerado 
um  problema  ético  [...] violação  de  correspondência  ou  de 
comunicação pessoal pode gerar futuros processos [...] a gente já é 
processado [ou ameaçado de ser processado] por qualquer coisa [...] 
então pensa bem o que tu estás querendo fazer...

Em conseqüência, a recusa ao instrumento que seria utilizado na coleta dos 

dados referentes ao acesso à Internet fez com que se recuasse na idéia de utilizá-lo 

28 Segundo funcionários e o aluno André Geraldo, a fragmentação impede uma conexão limpa entre 
as máquinas da Unidade das Ciências Humanas e o Campus Capão do Leão; tecnicamente esse 
problema é causado pelo “efeito cascata”, ou seja, numa central de conexões existem vários Hub’s e 
a estes estão ligados outros Hub’s, e assim por diante. Essa teia acaba gerando uma fragmentação 
da rede, o que impede (ou dificulta) a produção do RAR.



no  laboratório  num  primeiro  momento,  já  que  o  essencial  para  a  pesquisa  era 

visualizar o uso e a dinâmica das tecnologias no contexto dos LIGs.

Assim, a observação do LIG do Instituto de Ciências Humanas aconteceu no 

período de 5 a 16/12, tendo o pesquisador permanecido naquele contexto por cerca 

de  25  horas.  A  não  disponibilização  do  instrumento,  no  primeiro  instante  da 

permanência, obrigou o mesmo a retornar ao campo de pesquisa no mês de janeiro 

de 2004, após o recesso de final de ano, para desenvolver o relatório de conexão à 

rede de um dos microcomputadores do laboratório, informando aos usuários sobre a 

existência dessa ferramenta.

Nas  observações  dos  LIGs,  os  sujeitos  pesquisados,  em  sua  maioria, 

sabiam da  presença  do  pesquisador  e  da  utilização  dos  registros  de  acesso  à 

Internet, mas não dos objetivos que levaram o pesquisador a esses ambientes. Ao 

mesmo  tempo,  muitos  dos  usuários  estiveram  em  constante  contato  com  o 

pesquisador, sem influenciarem nas informações colhidas. A observação assumiu a 

perspectiva  que André  (2003,  p.  28)  denomina  de  “participante”,  na  qual  “[...]  o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a 

e sendo por ela afetado”.  Com essa postura assumida, tornou-se impossível  ser 

imparcial (e nem se pretendia). Por isso, foram diversas as situações em que se 

deixou de lado o caderno de registros para auxiliar alunos, professores e monitores 

na utilização de  Softwares básicos (editor de texto,  planilha de cálculo, etc.).  Em 

outras ocasiões, sem abandonar o propósito do estudo, foi possível integrar-se como 

mais  um  sujeito  nos  “guetos”  formados  no  cotidiano  desses  laboratórios,  que 

discutiam  assuntos  relacionados  com  os  cursos  de  formação  e  a  realidade  da 

Universidade.

O  convívio  do  pesquisador  com  as  “galeras”  (grupos  de  alunos)  e 

funcionários presentes nos LIGs, geraria uma “pós-observação”, que aconteceria por 

mais cinco meses (janeiro  a maio de 2004).  Assim, os momentos de “visita aos 

amigos”,  proporcionaram o prolongamento do período de levantamento de dados 

sobre os laboratórios e sujeitos neles presentes.



Paralelo às atividades de observação, colocou-se à disposição de alunos e 

professores da Universidade um questionário virtual29 (Apêndice 4) – com questões, 

de múltiplas alternativas, respostas únicas e outras abertas – disponibilizado em dois 

documentos  distintos,  que  permitiram  o  acesso  às  informações  referentes  às 

características  pessoais,  profissionais  e  acadêmicas  de  professores  e  alunos  da 

Instituição; a visualização das concepções dos sujeitos acerca da inserção das TICs 

na formação de professores, além de contatar com sujeitos disponíveis a outra fase 

de  pesquisa  –  entrevista  semi-estruturada.  O  questionário  foi  disponibilizado  na 

Home Page da UFPel, numa parceria que se articulou entre os grupos de pesquisa 

“Educação  e  Comunicação”  da  Faculdade  de  Educação  (FaE)  e  “Inteligência 

Artificial e Tecnologia Educacional” do Instituto de Física e Matemática (IFM). Desse 

modo, durante sessenta dias (de 12/11/2003 a 11/01/04) professores e alunos da 

UFPel  tiveram  acesso  ao  questionário  virtual,  que  teve  seu  endereço 

constantemente divulgado, através dos seguintes meios:

Chamadas constantes na Home Page da Universidade;

Envio  de  mala  direta  eletrônica  (e-mail)  a  todos  os  professores  de 

Institutos e/ou Faculdades com cursos de Licenciatura (Apêndice 5);

Envio de carta convite (ou informativo) e “mosquitinhos de divulgação” 

a todos os Coordenadores dos cursos de Licenciatura, via Pró-Reitoria 

de Graduação (Apêndice 6);

Disponibilização  de  cartazes  (Apêndice  7)  em  pontos  estratégicos 

(agência  bancária  no  Campus  Capão  do  Leão,  casa  do  estudante, 

laboratórios de informática, murais); e

Distribuição  de  mais  de  três  mil  “mosquitinhos  de  divulgação” 

(Apêndice 8) para professores e alunos de 62 turmas de Licenciatura 

da  UFPel  (com visitas  a  cerca  de  80% das  turmas  dos  cursos  de 

Licenciatura).

Inicialmente, o questionário tinha, como público-alvo, docentes e discentes 

dos cursos de Licenciatura da UFPel. No decorrer da pesquisa e com a divulgação 

na  Home  Page da  Universidade,  o  critério  acabou  sendo  atropelado,  pois 
29 O Apêndice 1 possibilita a visualização de todos os dados coletados com o questionário virtual, 
trazendo  uma  análise  completa  das  informações  disponibilizadas  por  discentes  e  docentes  da 
Universidade.



professores  e  alunos  dos  cursos  de  Bacharelado  queriam também participar  da 

pesquisa.

Nos dois meses em que o questionário dos discentes ficou disponível,  o 

banco de dados recebeu 184 respostas.  Dessas,  151 (82%) foram confirmadas, 

enquanto as outras 33 (18%) foram descartadas. Todos os formulários recebidos 

dos  alunos  foram  conferidos  junto  aos  dados  oficiais  da  Universidade,  sendo 

descartados  os  sujeitos  que  informaram  dados  incorretos  (nome  e  número  de 

matrícula dos alunos).  A confirmação das informações aconteceu com auxílio  de 

funcionários. Entre os questionários que foram descartados, é importante ressaltar a 

participação  de  alunos  de  pós-graduação  (recusados  por  não  serem  o  foco  da 

pesquisa) e de outras instituições (por não conhecerem a Universidade em questão). 

Dentre os 151 questionários obtidos30, 65% eram alunos de cursos de Licenciatura; 

outros 21% estavam cursando o Bacharelado (com opção de Licenciatura) e 14% 

eram de cursos de Bacharelado. Esses dados podem ser visualizados no Gráfico 4:

GRÁFICO  4  –  DISTRIBUIÇÃO  DOS  DISCENTES  QUE 
PARTICIPARAM DO QUESTIONÁRIO POR 
MODALIDADES DE FORMAÇÃO
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FONTE: Dados levantados com a pesquisa virtual – 12/11/03 a 11/01/2004.

O  questionário  disponibilizado  aos  professores  recebeu  61  respostas.  A 

partir  da  comparação  dos  questionários  obtidos  com  a  “Relação  de  servidores 

docentes  da  Universidade em 2003”  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 

2004b), foram considerados válidos 57 participantes, o que equivale a cerca de 7% 

do total  de docentes da UFPel.  Desses,  35% faziam parte  da Área de Ciências 

Humanas, 23% das Ciências Exatas e Tecnologia,  18% das Ciências Biológicas, 

30 Esse número equivale a cerca de 2% do total de discentes graduandos em 2003 na UFPel.



12% das Ciências Agrárias e outros 12% dos professores das Letras e Artes. No 

presente caso, observou-se que não houve uma hegemonia de participação de uma 

das  áreas.  Desses  dados,  destaca-se  o  número  de  docentes  participantes  nas 

Ciências Humanas (20 professores, o que equivale a 14% do total de docentes da 

área na UFPel), levando em consideração a quantidade de cursos de licenciatura 

(dos 10 cursos de graduação em Ciências Humanas, 5 são de Licenciatura) e o 

maior empenho do pesquisador em convidá-los para fazerem parte da pesquisa. O 

Gráfico 5 possibilita a visualização da classificação das pessoas que participaram do 

questionário.

GRÁFICO  5  –  DISTRIBUIÇÃO  DOS  DOCENTES  QUE 
PARTICIPARAM DO QUESTIONÁRIO POR 
ÁREAS DO CONHECIMENTO
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FONTE: Dados levantados com a pesquisa virtual – 12/11/03 a 11/01/2004.

Durante as observações nos laboratórios e a partir de uma análise preliminar 

dos  dados  disponibilizados  nos  questionários,  procurou-se  selecionar  sujeitos 

(alunos  e  professores)  para  participarem  das  entrevistas  semi-estruturadas 

(Apêndice 9). A escolha dos docentes e discentes a serem entrevistados, aconteceu 

mediante os seguintes parâmetros:

disponibilidade de tempo para participar da pesquisa;

uso dos laboratórios de informática com atividades de ensino, pesquisa 

ou extensão;

interesse pela temática;

aluno ou professor de cursos de Licenciatura; e

quando alunos, preferência pelo último semestre.



Para  que  se  pudesse  obter  informações  sobre  a  inserção  das  TICs  em 

diferentes  cursos  de  Licenciatura  e  pela  necessidade  de  entender  dúvidas  que 

surgiram nas observações, a seleção dos professores e alunos para participarem 

das entrevistas não se restringiu apenas aos cursos vinculados aos laboratórios de 

informática observados. Isso, porque, o número de sujeitos que se propuseram a 

participar das entrevistas possibilitou a ampliação do contexto. Entre as 208 pessoas 

que  preencheram  o  questionário  virtual,  130  (cerca  de  63%  dos  participantes) 

colocaram-se  à  disposição  para  o  que  se  chamou  de  segunda  fase  do  estudo 

entrevista  semi-estruturada.  Além  disso,  vários  docentes  e  discentes  vieram  ao 

pesquisador  pedindo  para  serem  entrevistados.  Assim,  selecionou-se  para  as 

entrevistas trinta e duas pessoas31 (treze docentes e dezenove discentes), sendo, tal 

número, reflexo da saturação das informações disponibilizadas pelos participantes. 

O Quadro 6 traz alguns dados desses professores e alunos entrevistados32:

QUADRO 6 – PROFESSORES E ALUNOS ENTREVISTADOS

IDENTIFICAÇÃO(*) CARACTERÍSTICAS DOS DOCENTES
P1 Professor Doutor – Ciências Humanas (efetivo), com idade entre 49 

e 53 anos; atua em cursos de Licenciatura e considera importante, 
mas não fundamental a inserção das TICs no ambiente escolar. Já 
utilizou os LIGs para práticas de ensino e pesquisa.

P2 Professor Doutor – Ciências Humanas (efetivo), com idade entre 49 
e 53 anos; atua em cursos de Licenciatura e considera importante a 
presença das TICs no Ensino Superior.

P3 Professor Doutor – Ciências Humanas (efetivo), com idade entre 44 
e 48 anos; leciona nas Licenciaturas e em turmas de Licenciatura e 
Bacharelado.  Diz  gostar  muito das tecnologias,  no seu todo,  mas 
encontra dificuldades para utilizar os LIGs, em práticas de ensino e 
pesquisas pessoais.

P4 Professor Graduado – Ciências Biológicas (temporário), com idade 
entre 44 e 48 anos; atua na Licenciatura e no Bacharelado. Defende 
o uso das TICs, mas sofre com a situação, de contrato temporário e 
com a realidade da Universidade.

P5 Professor Mestre – Ciências Humanas (efetivo), com idade entre 34 
e 38 anos; atua nas Licenciaturas. Aponta a relevância no uso das 
TICs, mas reforça a dificuldade vivida na Universidade atualmente.

31 Para salvaguardar a identidade dos professores e alunos entrevistados, não será identificado o 
nome, sexo, idade e curso de atuação dos participantes.
32 Todos  os  entrevistados  autorizaram  a  divulgação  das  entrevistas  (Apêndice  10  –  documento 
elaborado para autorização da divulgação das entrevistas gravadas de professores e alunos; e no 
Apêndice 11 – documento que atoriza a divulgação das fotografias ou imagem dos sujeitos utilizando 
os Laboratórios de Informática da Graduação).



P6 Professor Mestre – Ciências Humanas (temporário), com idade entre 
49 e 53 anos, lecionando na Licenciatura. Considera importante a 
inserção  das  TICs  no  Ensino  Superior,  possuindo,  inclusive,  um 
projeto que discute a “Teoria do Caos” a partir do uso da informática; 
ressalta as dificuldades encontradas em unir as Ciências Humanas 
com as ferramentas tecnológicas.

P7 Professor Especialista – Ciências Exatas e Tecnologia (temporário), 
com  idade  entre  44  e  48  anos;  atua  na  Licenciatura  e  no 
Bacharelado e coordena um dos LIGs da Universidade.

P8 Professor Mestre – Ciências Exatas e Tecnologia (temporário), com 
idade entre 44 e 48 anos; atua apenas no Bacharelado. Usa o LIG 
para desenvolver suas aulas e por esse motivo sua participação foi 
considerada interessante.

P9 Professor Graduado – Ciências Exatas e Tecnologia  (temporário). 
Esse entrevistado estava periodicamente utilizando o LIG para fins 
de pesquisa pessoal  e diversão,  não participando do questionário 
virtual.

P10 Professor Especialista – Ciências Exatas e Tecnologia (temporário). 
O entrevistado estava periodicamente presente no LIG, para auxiliar 
os  alunos  (amigos)  nas  atividades  práticas  (exercícios).  Tem 
especialização  relacionada  com  Educação  e  Informática;  não 
participou do questionário virtual.

P11 Professor Graduado – Letras e Artes (temporário), com idade entre 
34  e  38  anos;  atua  nas  Licenciaturas  e  Bacharelado.  Considera 
fundamental  o  uso  das  TICs  no  Ensino  Superior  e  encontra 
dificuldades, para aplicar no ensino, por não possuir conhecimentos 
para tal e pela situação da Universidade.

P12 Professor  Doutor  –  Ciências  Exatas  e  Tecnologia  (efetivo),  com 
idade  entre  34  e  38  anos;  leciona  em  curso  de  Licenciatura  e 
Bacharelado.  Aponta  a  inserção  da  TICs  no  Ensino  Superior 
importante,  mas  questiona  os  ambientes  disponíveis  na 
Universidade.

P13 Professor  Doutor  –  Ciências  Exatas  e  Tecnologia  (efetivo),  com 
idade  entre  39  e  43  anos;  leciona  em  cursos  de  Licenciatura  e 
Bacharelado.  Tem  utilizado  os  LIGs  como  espaço  de  ensino  e 
pesquisa,  mas  pontua  o  deterioramento  desses  locais  e  das 
condições de ensino e pesquisa na Universidade.

IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS DOS DISCENTES
A1 Aluno  do  8º  semestre  de  Licenciatura  em Educação  Física,  com 

idade entre 22 e 26 anos; foi monitor responsável por um LIG em 
sua Unidade.

A2 Aluno do 4º semestre de Pedagogia, com idade entre 17 e 21 anos.
A3 Aluno  do  8º  semestre  de  Ciências  Biológicas  (Bacharelado  e 

Licenciatura), com idade entre 17 e 21 anos.
A4 Aluno  do  4º  semestre  de  Ciências  Biológicas  (Bacharelado  e 

Licenciatura); não participou do questionário virtual.
A5 Aluno  do  8º  semestre  de  Ciências  Biológicas  (Bacharelado  e 

Licenciatura), responsável voluntário pelo LIG de sua Unidade; não 
participou do questionário virtual.

A6 Aluno do 4º semestre de Filosofia (Licenciatura), com idade entre 32 
e 36 anos.

A7 Aluno do 6º semestre de Geografia (Licenciatura), com idade entre 



22 e 26 anos.
A8 Aluno do 8º semestre de Historia (Licenciatura), com idade entre 22 

e 26 anos.
A9 Aluno  do  8º  semestre  de  Ciências  Sociais  (Bacharelado  e 

Licenciatura), com idade entre 42 e 46 anos.
A10 Aluno do 8º semestre de Física (Licenciatura), com idade entre 32 e 

36 anos.
A11 Aluno do 8º semestre de Física (Licenciatura), com idade entre 22 e 

26 anos.
A12 Aluno do 6º semestre de Matemática (Licenciatura), com idade entre 

37 e 41 anos.
A13 Aluno  do  6º  semestre  de  Matemática  (Licenciatura),  responsável 

pela monitoria (remunerada) do LIG de sua Unidade; não participou 
do questionário virtual.

A14 Aluno do 6º semestre de Matemática (Licenciatura); não participou 
do questionário virtual.

A15 Aluno do 8º semestre de Letras (Espanhol e Literatura Espanhola), 
com idade entre 17 e 22 anos.

A16 Aluno  do  6º  semestre  de  Licenciatura  em  Artes  (Habilitação  em 
Desenho e Computação Gráfica), com idade entre 27 e 31 anos.

A17 Aluno  do  6º  semestre  de  Licenciatura  em  Artes  (Habilitação  em 
Artes Visuais), com idade entre 22 e 26 anos.

A18 Aluno  do  6º  semestre  de  Licenciatura  em  Artes  (Habilitação  em 
Artes Visuais), com idade entre 22 e 26 anos.

A19 Aluno do 2º semestre do curso de Bacharelado e Licenciatura em 
Química, com idade entre 17 e 20 anos.

FONTE: Dados coletados por meio do questionário virtual.
(*) A letra “P” reporta-se ao professor e a “A” ao aluno, sendo o número que acompanha a letra o diferenciador 

dos sujeitos.

As entrevistas possibilitaram a ampliação das informações constatadas nas 

observações  e  no  questionário,  cumprindo  o  que  André  (2003)  considera  como 

fundamental numa pesquisa etnográfica, que é adentrar em pontos não desvelados 

durante as observações, trazendo à tona novas informações do campo de pesquisa.

Buscando  maiores  subsídios  para  entender  a  realidade  das  TICs  na 

Universidade,  procurou-se,  também,  trabalhar  com  a  análise  de  documentos 

(relatórios de atividades anuais da UFPel, quadros técnicos de funcionários e de 

distribuição de microcomputadores), por serem esses, no entender de André (1982, 

p. 41) “[...] fontes suplementares de dados no sentido de ratificar e validar resultados 

obtidos por outras formas de coleta de dados”.

Desse  modo,  durante  a  pesquisa  foram  desenvolvidas  as  atividades 

apresentadas no Quadro 7:



QUADRO 7 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PESQUISA

ATIVIDADES INFORMAÇÕES GERAIS
Observações Foram desenvolvidas entre os dias 4 de novembro e 16 de 

dezembro  de  2003,  nos  LIGs  do  Instituto  de  Física  e 
Matemática (22 horas); Instituto de Biologia (25 horas), e 
Instituto das Ciências Humanas (25 horas), o que totalizou 
uma carga horária de 72 horas.

Questionário Virtual: Docentes Aplicado  entre  os  dias  12/11/03  a  11/01/2004,  com  a 
participação de 57 docentes.

Questionário Virtual: Discentes Aplicado  entre  os  dias  12/11/03  a  11/01/2004,  com  a 
participação de 151 discentes.

Entrevista com os Docentes Foram  entrevistados  13  docentes  entre  os  dias  4  de 
novembro de 2003 e 9 de fevereiro de 2004; sendo 6 da 
área das  Ciências  Exatas  e  Tecnologia,  5  das  Ciências 
Humanas,  1  das  Ciências  Biológicas  e  1  das  Letras  e 
Artes.

Entrevista com os Discentes Foram  entrevistados  19  discentes  entre  os  dias  4  de 
novembro de 2003 e 29 de janeiro de 2004; sendo 6 das 
Ciências Exatas e Tecnologia, 5 das Ciências Humanas, 4 
das Ciências Biológicas e 4 das Letras e Artes.

Análise Documental Foram analisados Relatórios de Atividades da UFPel, entre 
os anos de 1996 a 2001 e informativos dos anos de 2001, 
2002 e 2003.

Todos  os  instrumentos  utilizados  para  a  coleta  de  dados  fizeram aflorar 

aspectos  antes  não  visualizados  no  contexto  da  Universidade.  Surgiu  um outro 

panorama que propiciou ao pesquisador a necessidade de repensar os objetivos da 

pesquisa. Nem tudo se transformou, mas dados antes considerados cruciais (por 

exemplo,  recolhidos  por  meio  dos  Relatórios  de  Acesso  à  Rede),  tornaram-se 

secundários. Questões referentes ao cotidiano da Universidade e a relação com as 

políticas  públicas  para  o ensino  superior,  impuseram-se como relevantes  para  a 

compreensão  da  inserção  das  TICs  na  UFPel.  As  mudanças  vividas  pelo 

pesquisador reforçaram a relevância da abertura dada pela pesquisa qualitativa que 

levanta  dados,  muitas  vezes,  não  previstos,  mas  que  desvelam  a  realidade 

pesquisada.



6 A  SITUAÇÃO  ATUAL  DA  UFPEL  E  ALGUMAS  EVIDÊNCIAS  DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR

[...] eu ousaria dizer que não somos produtores de cultura somente 
porque somos economicamente “dependentes”,
 ou porque a tecnocracia devorou o humanismo,

 ou porque não dispomos de verbas suficientes para transmitir 
conhecimentos, mas sim porque a universidade está estruturada de 

tal forma que sua função seja: dar a conhecer para que não se 
possa pensar. (grifos do autor)

Marilena Chauí



6.1 A Universidade Frente à Necessidade de Produtividade

A proposta deste capítulo é a de refletir sobre os dados coletados nos LIGs 

e  na  Universidade em Geral.  Ao analisar  alguns elementos  levantados,  pôde-se 

adentrar na estrutura da UFPel. As considerações feitas por professores e alunos 

mostraram que a realidade dos Laboratórios de Informática tem um vínculo direto 

com todo conjunto da Universidade, e que seria impossível pensar na utilização dos 

LIGs deslocada de toda a estrutura universitária.

Um dos primeiros professores entrevistados fez uma consideração decisiva 

para a consolidação desta parte do trabalho; no momento da sua entrevista,  ele 

começou a expor um lado da Universidade que, na sua óptica, fica muito restrito às 

pessoas  que  vivenciam  o  dia-a-dia  da  instituição.  Assim,  o  seu  depoimento 

demonstra um pouco da indignação e das dificuldades enfrentadas no cotidiano da 

UFPel.

[...] agora eu vou dizer uma coisa bem forte e é o que eu penso... a 
UFPel  tem  uma  fachada...  nós  estamos  num  prédio  em  que  as  
portas se abrem... lembro-me de uma sensação de um menino que 
ia passando um dia aqui [e disse] olha essa porta é mágica, a gente 
diz  assim abre e ela  abre  [...]  olha quanta coisa  nós temos aqui,  
quantos  problemas  [...] a  UFPel  tem  uma  cara,  consegue  isso...  
consegue laboratórios...  mas eu hoje com um monte de hora aula 
vou ter  que tapar buracos...  de quem? De professores substitutos  
que  a  UFPel  contratou  e  por  conta  da  greve  não  estendeu  o  
contrato... mas aí isso não aparece... isso só a gente sabe [aqui no] 
interior...  Então  eu  acho  que  os  laboratórios  também  são  um 
problema e eu acho que isso é uma coisa a ser dita... tem uma coisa  
que é de fachada mas não tem de fato. Falando metaforicamente,  
tem aquilo  que tu olhas,  mas tu não conheces a interioridade  da 
coisa (P3).

O professor entrevistado apresentou dois pontos problemáticos da estrutura 

universitária: a presença expressiva de professores substitutos e a precariedade dos 

Laboratórios de Informática da instituição. Esses foram aspectos visualizados em 

outros  espaços pesquisados.  Por  isso,  considerou-se relevante  desenvolver  uma 

análise  sobre  tais  pontos  para  melhor  compreender  a  dinâmica  diária  da 

Universidade Federal de Pelotas.



Buscou-se aporte teórico em autores (SGUISSARDI, 2000; CHAUÍ 2001a, 

2001b,  2003;  RISTOFF,  2001b;  SOBRINHO,  2001a,  2001b  e  outros),  que 

analisaram as políticas públicas para o ensino superior brasileiro na última década, 

na  tentativa  de  compreender  a  universidade  nos  três  pilares  formativos:  ensino, 

pesquisa e extensão.

Assim, procurou-se entender  como a universidade pública se encaixa  na 

concepção  de  reforma  do  Estado,  oriunda,  principalmente,  das  crises  e 

reformulações econômicas, conforme reflexões no Capítulo 3. Pode-se identificar, a 

partir  das  leituras  teóricas,  que  a  instituição  de  ensino  superior  assume 

características  da  lógica  do  mercado,  que  preza  pelo  retorno  rápido  dos 

investimentos (formação aligeirada), numa perspectiva de produção em alta escala 

(formação em quantidade) e sem considerar a qualidade do produto final.

A  universidade brasileira,  que a todo instante  é  assolada por  cortes nos 

recursos financeiros, é o espaço que pouco a pouco deixa de produzir a reflexão, a 

crítica, o enfrentamento, a descoberta,  a invenção e a criação. É uma instituição 

que, devido às restrições orçamentárias e à necessidade de formar mais indivíduos 

em menor tempo, deixa a pesquisa e a produção de conhecimento num segundo 

plano,  de  modo que o ensino  por  ela  oferecido  se torne  fragmentado e pontual 

(CATANI  e  OLIVEIRA,  2001;  CHAUÍ,  2001a;  RISTOFF,  2001b;  SILVA  Jr.  e 

CARVALHO, 2003).

Há, nesse caso, políticas de Estado, que procuram implementar no ensino 

público superior uma estrutura eficiente (segundo conceitos de produtividade), com 

currículos elaborados a partir de exigências externas e/ou introduzidas pelo sistema 

de avaliação nacional – PROVÃO (SILVA Jr. e SGUISSARDI, 2001; SOBRINHO, 

2001b).  Segundo  Amaral  (2001),  o  desdobramento  imediato  dessa  política  é  o 

aumento no número de cursos de graduação, além de uma expansão acentuada da 

pós-graduação,  o que progressivamente gera a ampliação do número de alunos 

matriculados nas instituições públicas.



Essa política do ensino superior pode ser constatada também na UFPel (ver 

Gráfico  6).  Nos últimos nove  anos houve  uma grande expansão  dos  cursos de 

graduação e pós-graduação: os cursos de graduação aumentaram cerca de 30%; os 

de especialização (lato sensu e residência médica), foram ampliados em 88% e na 

pós-graduação  Mestrado  e  Doutorado,  houve  aumento  de  75%  e  de  300%, 

respectivamente.

GRÁFICO 6 – EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO NA UFPel (1994-2003)
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FONTE: Dados extraídos de relatórios anuais e informativos numéricos da UFPel 
(vide referências).

NOTA: Foram considerados todos os cursos que possuíam alunos matriculados nos 
anos utilizados como base de referência.

A  expansão  dos  cursos  refletiu-se  na  ampliação  do  número  de  alunos 

matriculados  na  Universidade,  que,  entre  1994 e  2003,  aumentou  em 39%.  Em 

1994, a UFPel possuía 6.518 discentes, distribuídos entre a Graduação e a Pós-

Graduação. No mesmo ano, a Instituição tinha em seu quadro de funcionários do 

ensino  superior  796  professores.  Estabelecendo  a  relação  entre  discentes  e 

docentes, obtêm-se uma média de 8,19 alunos por professor. No ano de 2001, a 

média atingiu 10,97 alunos por professor, o que equivale a um aumento de 34% em 

comparação a 1994. Em 2003, a média aluno/professor ficou em cerca de 10,7 e, 

em relação ao ano de 94, esse número cresceu 31% (vide Tabela 1). Para Sobrinho 



(2001c), o “aumento de produtividade das instituições de ensino superior” deve ser 

compreendido  a  partir  de  uma  política  do  Estado,  que  vincula  o  financiamento 

público à expansão das vagas no ensino superior. Nessa perspectiva, para que

[...]  as instituições possam receber um pouco mais de financiamentos,  é 
preciso que em favor da obrigação da eficiência elas sejam mais produtivas, 
ou  seja,  abdiquem  de  sua  função  pública  de  formação  de  cidadãos  e 
profissionais que ajudem a consolidar crítica e criativamente a identidade 
nacional;  produtividade  e  eficiência,  que  são  nesta  lógica  palavras 
identificadas com “qualidade”, se representam por números. (SOBRINHO, 
2001c, p. VIII).

Portanto,  é  a  qualidade,  assumindo  o  caráter  quantitativo,  em  que  os 

números valem mais que o desenvolvimento científico, numa lógica que privilegia a 

formação de indivíduos em massa, e que renuncia à produção do conhecimento no 

contexto  da  universidade.  Nesse  meio,  ganham  destaque  os  indicadores  de 

desempenho,  que  procuram  mostrar  a  redução  no  tempo  e  o  crescimento  da 

produção,  sem  considerar  o  processo  de  elaboração  do  conhecimento  e  suas 

contribuições.

TABELA 1 – RELAÇÃO ENTRE DISCENTES E DOCENTES, NA 
UFPel (1994-2003)

ANO DISCENTE(1) DOCENTE(2) MÉDIA 
DISCENTE/DOCENTE

1994 6 518 796 8,19
1995 6 572 831 7,91
1996 6 860 802 8,55
1997 7 236 831 8,71
1998 7 899 814 9,7
1999 8 518 802 10,62
2000 8 789 829 10,6
2001 9 112 831 10,97
2002 8 925 880 10,14
2003 9 073 848 10,70

FONTE: Dados extraídos de relatórios anuais e informativos numéricos da UFPel (vide 
referências).

(1) Discentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação – Lato e Stricto Sensu.
(2) Docentes efetivos e substitutos do Ensino Superior.

Em contrapartida ao aumento de 39% no número de alunos matriculados, o 

quadro geral de professores do ensino superior da UFPel (docentes com dedicação 

exclusiva, parcial e substitutos), no período de 1994 a 2003, teve um acréscimo de 

6,5%. Numa análise mais restrita, considerando apenas os docentes com dedicação 



exclusiva à Universidade, esse número, entre os anos de 1996 e 2003, foi reduzido 

em cerca de 1,8 % (ver a Tabela 2).  No caso, em 1996 havia em média 12,43 

alunos para  cada professor  com dedicação exclusiva.  Ao final  do  ano de 2003, 

observou-se  que  essa  média  era  de  16,74  discentes  por  docente,  havendo  um 

aumento de, aproximadamente, 35% entre os anos de 1996 e 2003.

TABELA  2  –  RELAÇÃO  ENTRE  DISCENTES  E  DOCENTES 
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA UFPel (1996-
2003)

ANO DISCENTE(1) DOCENTE 
(DE*)

MÉDIA DISC./DOC. 
(DE)

1996 6 860 552 12,43
1997 7 236 594 12,18
1998 7 899 602 13,12
1999 8 518 585 14,56
2000 8 789 578 15,21
2001 9 112 562 16,21
2002 8 925 574 15,55
2003 9 073 542 16,74

FONTE: Dados extraídos de relatórios anuais e informativos numéricos da UFPel (vide 
referências).

(1) Discentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação – Lato e Stricto Sensu.
(*) Dedicação exclusiva.

Os dados levantados na realidade da UFPel vão ao encontro das afirmações 

de  Trindade  (2001b),  Silva  Jr.  e  Sguissardi  (2001),  Sobrinho  (2001c)  e  Chauí 

(2001b),  para  os  quais,  o  atual  momento  das  Instituições  Federais  de  Ensino 

Superior  (IFES)  brasileiras  está  determinado  pela  nova  postura  assumida  pelo 

Estado, que reverte boa parte de sua receita (recolhido através de impostos), ao 

pagamento  de  dívidas,  ou  seus  juros,  distanciando-se  da  responsabilidade  de 

investir nas políticas de bem-estar social, entre elas, no ensino superior. Segundo 

Sobrinho (2001c, p. VI), a política aplicada às IFES, na última década, privilegia o 

“[...]  aumento da eficiência, [e] a fórmula que resume essa palavra de ordem é a 

seguinte: maior produtividade com menores recursos”. Na Universidade em análise, 

a  diminuição do recurso  está  vinculada à  redução no número  de  docentes  com 

dedicação exclusiva à Universidade, atuando no ensino, pesquisa e extensão, com 

conseqüente  ampliação  do  quadro  de  professores  substitutos  com  dedicação 

apenas ao ensino.



A fórmula de eficiência,  apresentada por Sobrinho (2001c),  está presente 

nos dados expostos na Tabela 2, na qual se observa um decréscimo de 1,8% no 

quadro  de  professores  efetivos,  enquanto  que  houve  um  aumento  de 

aproximadamente 32% dos alunos matriculados da Universidade, na comparação 

entre os anos de 1996 a 2003. Esse déficit  docente é observado também pelos 

professores entrevistados, para os quais há elevação de carga horária no ensino, 

em detrimento de atividades de pesquisa e extensão. Essa questão foi salientada 

pelo professor P3 que se mostrou indignado com a atual situação do quadro docente 

da UFPel, considerando que a falta de professores é danosa para a Universidade, 

ocasiona  sobrecarga  de  trabalho  na  sala  de  aula  e  dificuldade  em desenvolver 

projetos de pesquisa e extensão. Ainda, outro professor (P9) ressaltou que a falta de 

docentes com dedicação exclusiva e a conseqüente rotatividade no quadro, causada 

pela entrada e saída dos contratados faz com que haja descontinuidade do processo 

de ensino, a ponto de atrapalhar a oferta de disciplinas durante o ano letivo. Ele fez 

a seguinte consideração: “[...]  a continuidade de algumas disciplinas depende do 

quadro  de  professores, [que]  na  Universidade,  tem  variado  por  causa  dos 

professores substitutos...” (P9).

A análise do quadro docente em 2003 evidencia que a UFPel possuía 64% 

dos professores  com dedicação exclusiva;  12% com dedicação parcial  (20 e 40 

horas  semanais);  e  24%  dos  docentes  com  regime  de  contrato  temporário 

(substitutos), conforme Gráfico 7.

GRÁFICO  7  –  DISTRIBUIÇÃO  DO  QUADRO  GERAL  DE 
DOCENTES, POR VINCULO DE TRABALHO 
(UFPel-2003)
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FONTE: Dados extraídos da relação de servidores da UFPel, Centro de 
Informática, dez. 2003.



Quando se observa o quadro docente (Gráfico 8) distribuído nas cinco áreas 

de  conhecimento  existentes  na  Universidade  (Ciências  Agrárias,  Ciências 

Biológicas,  Ciências  Exatas  e  Tecnologia,  Ciências  Humanas  e  Letras  e  Artes), 

verifica-se  que  as  Ciências  Agrárias  comporta  172  professores,  dos  quais  81% 

possuem  dedicação  exclusiva.  As  Ciências  Biológicas  têm  o  maior  número  de 

docentes (283 de um universo de 848 professores), onde se visualiza o alto índice 

de professores efetivos com dedicação parcial33 (25). Além disso, 19% do quadro da 

área é composto por professores com contratos temporários. A realidade numérica 

da área de Ciências Exatas e Tecnologia mostra que 72% (ou 112) dos docentes 

têm dedicação exclusiva e outros 26% são substitutos. Considerando o universo de 

professores  substitutos,  70%  deles  estão  lotados  no  Instituto  de  Física  e 

Matemática,  ou  seja,  atualmente,  dos  68  docentes  do  instituto,  41%  deles  têm 

vinculo temporário com a UFPel. As Ciências Humanas possuem 144 docentes e 

53%  deles  têm  dedicação  exclusiva,  17%  têm  dedicação  parcial34 e  30%  dos 

professores são portadores de contratos temporários. Na área de Letras e Artes, os 

substitutos perfazem 37% do quadro de professores (ver Gráfico 8).

Ao analisar as diferenças no quadro de professores da UFPel, é importante 

levar  em  consideração  as  questões  históricas,  econômicas  e  sociais  que  as 

influenciam. Por isso, fazer uma análise apenas comparativa entre o quadro docente 

da  área  de  Ciências  Agrárias  (maior  número  de  professores  com  dedicação 

exclusiva) e o de Ciências Exatas e Tecnologia (26% do seu quadro é formado por 

docentes substitutos),  seria  o  mesmo que renegar  toda a história  da  Instituição. 

Nesse caso,  deve-se lembrar  que são, basicamente,  as faculdades vinculadas à 

área de Ciências Agrárias que consolidam o núcleo fundador da UFPel em 1969. 

Outro  dado  a  ser  discutido,  em  uma  possível  diferenciação  entre  as  Ciências 

Agrárias e as Ciências Exatas e Tecnologia é a relevância histórica e econômica dos 

cursos ligados à área de Ciências Agrárias numa região (e  país)  agrícola.  Além 

disso,  é  preciso  considerar  as  atuais  diferenças  numéricas:  a  área  de  Ciências 

Agrárias,  comporta,  atualmente,  quatro  cursos  de  graduação  (um  vem  sendo 

desativado), com 1.129 alunos matriculados em 2003; três cursos de especialização, 
33 Esse dado é reflexo, basicamente, da Faculdade de Medicina, que possui 80 professores e 16% 
destes têm dedicação de 20 horas semanais e outros 61% com dedicação de 40 horas semanais.
34 Vale ressaltar que são 24 docentes com dedicação parcial na área de Ciências Humanas, sendo 
que 83% deles estão vinculados à Faculdade de Direito, 13% ao Instituto de Ciências Humanas e 4% 
no Instituto de Sociologia e Política.



com 135 discentes; oito cursos de mestrado, com 279 alunos; e cinco cursos de 

doutorado (o que equivale a 62% dos cursos existentes na Universidade), com 170 

discentes  (81%  dos  doutorandos  da  Instituição).  Em  contrapartida,  a  área  de 

Ciências Exatas  e Tecnologia  tem sete cursos de graduação,  com 1.124 alunos 

matriculados;  cinco cursos de  especialização,  com 96 discentes;  e  um curso  de 

mestrado, com 22 alunos.

Portanto, essa diferença no quadro docente entre as áreas de conhecimento 

existentes  na  UFPel  é  um  indicativo  da  importância  que  vem  sendo  dada  aos 

chamados  “indicadores  de  produção35”,  que  muito  têm influenciado  nas  políticas 

públicas de financiamento e investimento do ensino superior público brasileiro. Para 

Chauí (2001a), as políticas públicas que atrelam o investimento no ensino superior 

público, à existência de uma maior produção (ou ao aumento no número de alunos 

formados),  demonstram  a  influência  das  concepções  do  mercado  capitalista  – 

idealizando  a  eficiência  e  a  eficácia  –  nas  políticas  públicas  de  ensino  e, 

concomitantemente,  no  contexto  das  instituições  federais  de  ensino  superior 

brasileiras.

GRÁFICO  8  –  DISTRIBUIÇÃO  DO  QUADRO  GERAL  DE 
DOCENTES, POR VINCULO DE TRABALHO 
E ÁREA DE CONHECIMENTO (UFPel-2003)
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35 O  termo  aparece  nos  relatórios  de  atividades  da  Universidade,  para  demonstrar  avanços 
quantitativos na formação e produção acadêmica.



FONTE: Dados extraídos da relação de servidores da UFPel, Centro de Informática, 
dez. 2003.

Para  Chauí  (2001a,  2001b)  e  Sobrinho  (2001c),  o  elevado  número  de 

professores substitutos demonstra a “precariedade das universidades públicas”, que 

recrutam os docentes por  meio de contratos de trabalho temporário,  precários e 

flexíveis,  sem levar  em consideração  o  domínio  do  campo de  conhecimento  da 

disciplina36,  nem as relações que podem ser estabelecidas entre ela e as outras 

oferecidas pelo curso. Está presente, ainda, nesses contratos, os baixos salários 

oferecidos aos docentes e a fragilidade dos projetos de pesquisa (quando eles os 

executam) que têm influência direta no desenvolvimento do conhecimento científico 

nacional.

Nessa perspectiva, é necessário considerar que os professores, no período 

de vigência de seus contratos de trabalho (normalmente até dois anos), têm contato 

quase que exclusivo com o ensino, não tendo vínculo direto com a pesquisa e nem 

com extensão.

O dado pode ser observado na Resolução nº 1, de 25 de setembro de 2002 

(Anexo  4),  que  estabelece  normas  para  a  contratação  de  substitutos  na  UFPel. 

“Considerando  os  princípios  básicos  do  projeto  pedagógico  da  UFPel  –  a 

indissociabilidade  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  –,  o  professor  substituto 

trabalhará,  predominantemente,  no  ensino com  ligações  na  pesquisa  e  na 

extensão” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2002, grifos nossos).

O documento apresenta duas categorias de carga horária de trabalho para 

os professores substitutos, com a estipulação de um número mínimo e máximo de 

horas  em sala  de  aula,  revertendo o  restante  para  a  pesquisa  e  extensão.  Por 

exemplo, para um contrato de 20 horas semanais está previsto o mínimo de 8 horas/

aula e o máximo de 12 horas/aula; para um contrato de 40 horas semanais está 

previsto o mínimo de 12 horas/aula e o máximo de 16 horas/aula. Na continuidade 

da resolução há a seguinte observação: “[...]  a carga horária restante deverá ser 

preenchida  com  atividades  de  pesquisa  e/ou  extensão.  Caso  contrário,  o 

36 Na UFPel, um docente substituto atende diferentes disciplinas no departamento, muitas vezes de 
campos de conhecimento distintos e distantes da sua formação.



professor  substituto  deverá  completar  sua  carga  horária  com  ensino  e 
reuniões pedagógicas”  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,  2002,  grifos 

nossos).

Esses dados da resolução fazem aflorar algumas questões: como é possível 

desenvolver um projeto de pesquisa ou de extensão em um período tão reduzido – 2 

anos? O professor é acolhido pelos grupos de pesquisa existentes? Está claro para 

os  docentes  substitutos  o  direito  de  elaborarem  e  desenvolverem  projetos  de 

pesquisa e extensão? Como esse direito dos docentes tem funcionado na realidade?

Observou-se,  junto  aos  professores  substitutos  entrevistados,  um  certo 

distanciamento em relação às atividades de pesquisa e extensão. Na verdade, essa 

integração harmônica do docente temporário nos grupos de pesquisa e no dia-a-dia 

da universidade parece não fluir, porque, para alguns professores, o substituto tem a 

responsabilidade  de  cobrir  lacunas  ocasionadas  pela  falta  de  docentes.  Essa 

questão  esteve  presente  nas  considerações  dos  professores  substitutos 

entrevistados.  Ao  serem  indagados  sobre  a  utilização  dos  laboratórios  de 

informática,  eles  procuravam  deixar  claro  que  eram  “apenas”  professores 

substitutos,  com  carga  horária  excessiva,  disciplinas  variadas  e  não  possuíam 

conhecimento das regras existentes para o uso dos ambientes informatizados na 

UFPel.

Ainda,  analisando  o  quadro  docente  na  UFPel,  a  Tabela  3  apresenta  a 

distribuição entre professores efetivos e substitutos nas Faculdades/Institutos que 

possuem cursos de Licenciatura.  Um dos dados que se destaca diz  respeito  ao 

Instituto de Física e Matemática, responsável direto por dois cursos de Licenciatura 

em Física e Matemática e pelo curso de Bacharelado em Ciências da Computação. 

Em  2003,  o  instituto  tinha  sessenta  e  oito  professores  e,  destes,  41%  eram 

substitutos. Já a Faculdade de Educação, que responde pela formação pedagógica 

dos  cursos  de  Licenciaturas  da  Universidade,  possuía,  no  mesmo ano,  em seu 

quadro, cinqüenta e três docentes e desses, 36% não tinham vínculo permanente 

com a Instituição. 



TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES, POR FACULDADE/INSTITUTO 
VINCULADOS AOS CURSOS DE LICENCIATURA (UFPel-2003)

FACULDADES/INSTITUTOS TOTAL DE 
DOCENTES

EFETIVOS
(%)

SUBSTITUTOS 
(%)

Instituto de Ciências Humanas 36 83 17
Faculdade de Educação 53 62 38
Escola Superior de Educação Física 24 79 21
Instituto de Física e Matemática 68 59 41
Instituto de Letras e Artes 77 64 36
Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia 33 67 33
Instituto de Química e Geociência 27 78 22
Instituto de Sociologia e Política 12 67 33
Instituto de Biologia 71 83 17

TOTAL 401 70 30

FONTE: Dados extraídos da relação de servidores da UFPel, Centro de Informática, dez. 2003.

No  entender  de  Chauí  (2001a,  2001b)  e  Sobrinho  (2001c),  o  elevado 

número de professores substitutos no contexto dos cursos de Licenciatura deve ser 

compreendido na perspectiva de sucateamento da formação docente, pois os cursos 

são pensados como habilitação rápida, para graduandos que “[...] precisam entrar 

rapidamente num mercado de trabalho, do qual serão expulsos em poucos anos, 

pois se tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis” (CHAUÍ, 2001a, 

p.  191).  Portanto,  a  universidade forma o aluno para as necessidades atuais do 

mercado,  atendendo  à  velocidade  que  ele  exige,  com  requisitos  mínimos  de 

qualificação,  abdicando,  conseqüentemente,  da  formação  em  pesquisa  e  em 

extensão. 

6.2 Uma Análise dos Laboratórios de Informática da Graduação

Numa  análise  dos  documentos  produzidos  pela  Universidade  (relatórios, 

normas, fôlderes, etc.), sobre os Laboratórios de Informática, é possível constatar 

uma  política  de  desenvolvimento  contínuo  dos  espaços  informatizados  a  serem 

utilizados, prioritariamente, para aula e estudos referentes ao Ensino de Graduação. 



Os  dados  divulgados  mostram,  através  de  indicadores  de  desempenho37,  uma 

representação de Universidade, que um olhar apurado sobre seu cotidiano permite 

constatar as incompatibilidades entre os projetos, relatórios e a realidade observada 

“in loco”.

Os professores, quando indagados sobre como visualizavam os LIGs nas 

suas  unidades,  trouxeram  à  tona  um  contexto  que,  em  seu  entender,  “é 

problemático”. Para eles, o projeto dos laboratórios, quando visualizado “apenas no 

papel”,  pode  ser  considerado  “muito  bom”,  mas  quando  essa  análise  busca 

compreender como os LIGs têm funcionado na prática, os resultados vão mostrar a 

ineficiência  dos  ambientes.  A  inoperância  dos  laboratórios  de  informática  nas 

licenciaturas,  como espaço de sala  de aula,  apontada pelos  docentes,  pode ser 

compreendida  a partir  do  contexto  debilitado da Universidade pública.  O que os 

professores  tentam mostrar  é  que  não  adianta  criar  os  laboratórios  se  não  são 

garantidas  as  condições  para  a  manutenção  dos  mesmos  e  a  permanente 

atualização  da  estrutura  física,  equipamentos  e  programas  (Software)  utilizados. 

Além disso, para os entrevistados é necessário ter funcionários responsáveis com 

formação  adequada,  para  solucionar  problemas,  controlar  a  entrada  e  saída  de 

usuários  e,  de  certo  modo,  administrar  o  funcionamento  dos  computadores, 

garantindo, assim, a vida útil dos programas e equipamentos instalados. Algumas 

manifestações de professores enfocam as dificuldades enfrentadas nos LIGs:

[...] tentei trabalhar com o pacote estatístico das Ciências Sociais...  
então eu usava o computador... o laboratório para dar aula, só que  
sempre quando ia lá de novo não estava mais o banco de dados...  
então não deu certo... porque eu nunca conseguia ir a diante... eu  
sempre tinha que dar  a  primeira  aula...  sempre primeira  aula...  e  
estragava tudo e aí não tinha computador que funcionasse... (P1).

[...] na área de Ciências Humanas como a gente trabalha muito com 
textos  o  ideal  é  que  já  tivessem instalado  nos  computadores  do 
laboratório o Acrobat Reader... tanto é que eu pensei em dar uma  
aula com esses equipamentos, mas fui informado que teria que pedir  
a  instalação  nos  computadores...  eu  não  tive  paciência  de  fazer  
isso... esse tipo de  Software já devia estar direto no computador...  
(P5).

37 São análises produzidas pelo Comitê de Informática e Pró-Reitorias, com o objetivo de demonstrar 
a ampliação do número de equipamentos incorporados ao patrimônio da UFPel (microcomputadores, 
impressoras,  scanners, etc.), a instalação de Laboratórios de Informática para a graduação e pós-
graduação, e o desenvolvimento da rede corporativa – UFPel/Net.



Nas entrevistas com os alunos, procurou-se, também, questionar sobre o 

modo como eles analisavam os laboratórios de informática. Para eles, assim como 

para os professores, os problemas são a falta de equipamentos, de estrutura física 

adequada e de funcionários capacitados para lhes auxiliar nas atividades diárias que 

desempenham nos  LIGs.  Também ficou  evidente  que  os  laboratórios,  antes  de 

espaços formais de sala de aula, são atualmente locais para pesquisa de assuntos 

diversos e para comunicação (e-mails), o que segundo eles têm gerado o desgaste 

do equipamento e,  conseqüentemente,  ocasionado problemas periódicos com as 

máquinas.  Os  alunos  mostram-se  preocupados  com  a  atual  situação  dos 

laboratórios, trazendo as seguintes considerações:

[...] quanto à capacidade de equipamentos é muito pequena... quanto 
à  disponibilidade  de  Software é  limitada...  para  te  situar,  no 
semestre  passado  nós  teríamos  que  ter  aulas  práticas  de  um 
Software de programas estatísticos e infelizmente não tivemos aulas 
práticas porque esse Software não está disponível na UFPel... então 
na  verdade  nós  tivemos  aulas  de  Excel,  mas  nem  todos  os 
computadores possuem o programa no laboratório... e de todos os 
computadores  que tinham nem todos estavam disponíveis,  sendo 
que, por exemplo, a nossa turma de alunos era de quase 40 alunos...  
então a turma foi dividida em grupos e ficava cinco ou seis em cima  
de  um  computador,  para  trabalhar...  a  parte  prática...  era 
praticamente impossível... (A9).

[...] pelo menos lá no laboratório do meu curso... os computadores 
são velhos, antigos, muito lentos... têm até bastante máquinas, mas 
a  maioria  ou  está  estragada  ou  não  tem acesso  à  Internet  e  na 
faculdade acho que pelo menos todos os computadores tinham que 
ter acesso a Internet, porque a gente precisa fazer muita pesquisa...  
(A3).

É possível  observar,  na  UFPel,  que  o  projeto  que  estruturou  os  LIGs  e 

distribuiu  os  computadores  para  as  unidades  não  considerou  a  preparação  dos 

funcionários  para  manutenção  dos  laboratórios,  nem  a  quantidade  de 

microcomputadores por LIG e nem a dimensão necessária para a sala. Segundo 

professores e alunos, os ambientes em que os LIGs estão sediados são pequenos, 

tendo de 5 a 12 computadores e,  em contrapartida,  têm que atender turmas de 

graduação com 35 alunos aproximadamente. Desse modo, parece não ter estado 

presente na distribuição dos equipamentos um planejamento que considerasse a 

realidade da universidade pública brasileira, em especial da UFPel.



Um exemplo da falta de espaço e de equipamento disponível foi visualizado 

no laboratório do Instituto de Biologia, onde uma das professoras resolveu utilizar 

computadores  com  um  Software específico.  Num  dado  momento,  embora  o 

pesquisador estivesse ali para observar a aula, teve que se retirar, porque a turma 

era grande (cerca de 30 alunos),  não compatível  com o tamanho (espaço físico 

4,90m X 7,90m: 38,71m) da sala e o número de computadores. Vale salientar que o 

LIG do Instituto de Biologia é considerado, por professores, alunos e Pró-Reitoria de 

Graduação, o  Laboratório que tem a melhor infra-estrutura para as licenciaturas, 

pois possui, supostamente, uma sala ampla e um grande número de computadores 

– na época doze máquinas funcionando. Em outro ambiente informatizado, nos foi 

relatado  por  um  professor  que  ali  estava  lecionado  que,  normalmente,  ele  tem 

dispensado os alunos que já possuem algum conhecimento de Informática, porque o 

laboratório não comporta as suas turmas e o equipamento não dispõe dos softwares 

necessários para a sua disciplina.

Ao analisar as questões de estrutura física dos LIGs, alguns professores 

dizem,

[...] eu  acho fundamental  [a  presença da Informática  no curso de 
formação de professores]  pena que o acesso é restrito... pena que 
são poucas unidades que têm um bom Laboratório de Informática...  
o da  [nossa unidade] aqui é bom... mas é só como laboratório  [de 
acesso à rede e trocas de  e-mails]  ... falta espaço para aula, com 
essa  tecnologia...  pelo  menos  a  aula  prática  isso  está  faltando...  
bastante... (P4).

[...] vou falar sobre o nosso Laboratório... que eu conheço... é uma 
sala  fechada  e  abafada...  com  material  totalmente  antigo...  
defasado...  e  para  funcionar  um  computador  o  pessoal  teve  que 
trazer [algumas peças]... (P11). 

Outro  dado  significativo  para  a  presente  pesquisa  é  que  entre  os  57 

professores que participaram do questionário, 43 diziam conhecer o Laboratório de 

Informática, sediado na sua unidade acadêmica, mas para cerca de 56% dos que 

conhecem o espaço, o Laboratório não está funcionando adequadamente. Esses 

dados vêm confirmar o depoimento dos professores citados anteriormente (P1, P4, 



P5,  P8  e  P11),  que consideraram os  LIGs  das licenciaturas  impróprios  para  as 

atividades formais de sala de aula, devido às suas estruturas deficitárias.

No entender de Amaral (2001), Ristoff (2001b) e Sobrinho (2001b, 2001c), 

as  diretrizes  aplicadas  pelo  Estado  para  a  gestão  da  universidade  pública  têm 

obrigado as instituições a sobreviverem num clima de estrangulamento orçamentário 

constante e, em contrapartida, lhes é cobrada uma produtividade cada vez maior. A 

necessidade de formar mais  alunos e gastar  menos recursos vem obrigando as 

universidades  a  criarem  uma  concorrência  entre  si;  disputando  alunos, 

equipamentos  e  “migalhas”  orçamentárias.  Numa  realidade  educacional 

mercadológica, a imagem de uma instituição produtiva (vagas disputadas e ensino 

informatizado),  tem  servido  como  instrumento  de  marketing,  ou  seja,  como 

ferramenta disseminadora do nome da universidade no contexto nacional.  Nessa 

perspectiva, a qualidade de ensino tem que garantir o sucesso no Exame Nacional 

do  Ensino  Superior  –  PROVÃO  –  que  é  outro  mecanismo  de  divulgação  da 

instituição.

Conforme  Trindade  (2001c),  existe  um  processo  lento  e  em  etapas 

aparentemente desconexas, de desestruturação das IFES, o que acontece por meio 

de  uma  política  dissimulada,  que  lentamente  toma  conta  das  instituições, 

transformando questões antes combatidas, como o exame nacional de cursos de 

graduação, em pontos fundamentais para o reconhecimento da universidade e/ou 

financiamento público dela mesma.

Para Ristoff  (2001b), a crise financeira nas IFES vem sendo causada pelo 

contínuo abandono das instituições públicas, que pouco a pouco são deixadas à 

própria sorte. O autor considera a crise vivida nas IFES como sendo parte de um 

processo  denominado  de  “matador  silencioso”  que  deteriora,  paulatinamente,  as 

estruturas universitárias, gerando, gradualmente, um impacto menos perceptível no 

próprio ambiente educacional. Nesse sentido:

[...]  uma  biblioteca  não  é  como  um  hospital,  onde  a  retirada  de  um 
medicamento pode significar a morte imediata do paciente. Uma biblioteca 
que não atualiza o seu acervo é que se vai perceber o efeito danoso que 
teve sobre a educação de várias gerações de estudantes [e]  como este 



efeito é difuso e de difícil mensuração, a tendência é considerá-lo de menor 
importância. (RISTOFF, 2001b, p. 203).

Na  Tabela  4,  pode-se  visualizar  como  o  processo  silencioso  de 

desestruturação presente no ensino superior acontece em três LIGs da UFPel. Por 

exemplo: o Laboratório do Instituto de Biologia (IB) possui 12 computadores para 

atender ao curso de Ciências Biológicas com um total  de 207 alunos; o LIG do 

Instituto de Física e Matemática (IFM) tem 4 máquinas, à disposição dos cursos de 

Física e Matemática, que tem 246 alunos; e o laboratório do Instituto de Ciências 

Humanas (ICH), que concentra os cursos de História, Geografia, Filosofia e Ciências 

Sociais38,  atende  a  um  total  de  720  alunos,  distribuídos  por  7  computadores. 

Salienta-se que os professores não fazem parte dos dados dessa tabela,  pois a 

maioria tem computador em espaços de estudo disponibilizados pela Instituição ou 

comprado  com  recursos  de  projetos  de  pesquisa  (tais  como:  financiados  por 

FAPERGS, CNPq, FINEP, entre outros). Seguindo essa lógica, são três LIGs, com 

um total  de 23 computadores que atendem 1.173 alunos, o que equivale a uma 

média de 51 estudantes por máquina. Por outro lado, avaliando-se os computadores 

conectados  à  Internet, os  LIGs  disponibilizam  16  máquinas,  perfazendo, 

aproximadamente, 73 alunos por máquina.

TABELA 4 – RELAÇÃO ENTRE DISCENTES DE GRADUAÇÃO E MICROCOMPUTADORES/LIGs 
(UFPel-2003)

LIGs DISCENTES MICROS
NO LIG

MÉDIA 
(AL/COMP)

MICROS COM 
INTERNET

MÉDIA 
(AL/NET)

IB 207 12 17 6 34
IFM 246 4 61 3 82
ICH 720 7 103 7 103

TOTAL 1 173 23 51 16 73

FONTE: Dados coletados nos laboratórios de informática e extraídos do documento UFPel em números, Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, jul. 2004.

Os dados demonstram que a atual demanda de alunos tem sido muito maior 

do que o número de microcomputadores disponibilizados pela Instituição, além de 

38 As Normas do Programa de Gestão dos Laboratórios de Informática da Graduação estabelece no 
seu Capítulo III – Das Prioridades de Utilização – que a prioridade de utilização dos Laboratórios de 
Informática  é  para  os cursos  de graduação  da  Unidade  Sede,  ficando  ao  encargo  da  mesma a 
disponibilização do espaço para outras Unidades. No caso, específico, do LIG do Instituto de Ciências 
Humanas existe um acordo entre a Unidade responsável pelo laboratório e o Instituto de Sociologia e 
Políticas,  que garante ao curso Ciências Sociais a mesma prioridade de acesso assegurada aos 
cursos de Filosofia, Geográfica e Historia.



reforçar  a  idéia  de  desestruturação  da  universidade  pública,  cujos  problemas 

atingem, neste caso, a formação docente em nível de graduação.

Professores  e  alunos  entrevistados  relataram dificuldades  nos  cursos  de 

Licenciatura  para  terem  acesso,  por  exemplo,  a  referências  bibliográficas 

atualizadas nas bibliotecas da UFPel. Um problema, que segundo eles, poderia ser 

sanado a partir da coleta de material para estudo e disciplinas pela Internet. No atual 

caso,  o  que  tem  dificultado  são  as  longas  filas  enfrentadas  nos  LIGs  e  as 

dificuldades  para  imprimir  os  documentos  coletados  na  Internet.  Os  discentes 

contaram  que,  além  de  não  terem  acesso  fácil  à  impressão  de  documentos, 

encontram laboratórios que não possuem impressora e, quando as têm, são lentas e 

de má qualidade. Isso pôde ser constatado nos três LIGs observados, já que apenas 

dois  ambientes  tinham  impressoras,  sendo  duas  matriciais  com  problemas  de 

impressão. Além de tudo, em um desses laboratórios era controlado o que seria 

impresso e o número de folhas que cada aluno poderia imprimir.

As palavras do Professor P4 refletem a situação no dia-a-dia dos cursos de 

licenciatura e vêm reforçar a importância do acesso aos Laboratórios de Informática.

[...] como  vamos  trabalhar  genética  com  livros  que  já  estão  na  
biblioteca há quase dez anos? Se não fosse a Internet, não teríamos 
como trabalhar esse conteúdo (P4).

A importância das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a 

aprendizagem foi enfatizada por alunos e professores dos cursos de Licenciatura. 

Um  exemplo  disso  pôde  ser  observado  no  Laboratório  do  Instituto  de  Biologia. 

Nesse espaço, existiam doze computadores, dos quais seis estavam conectados à 

rede de Internet.  Para entender  como se dava a utilização dos LIGs,  buscou-se 

analisar  os  relatórios  diários  do  laboratório  (Anexo  5  –  modelo  do  relatório 

analisado). Nesses, verificou-se que num período de oito dias (entre os dias 17 e 28 

de nov. 2003) as doze máquinas haviam sido acessadas 236 vezes, sendo que 94% 

dos acessos foram nos computadores conectados à rede; apenas 6% dos acessos 

aconteceram em máquinas que não estavam conectadas à rede, conforme Gráfico 

9. Esse dado vem de encontro com as considerações feitas pelos entrevistados, 

que,  na  sua  maioria,  apontaram  que  a  principal  função  dos  Laboratórios  de 



Informática na Universidade é garantir a discentes e docentes o acesso à Internet. 

Para  eles,  à  rede  de  Internet  tornou-se  algo  indispensável  para  a  pesquisa, 

comunicação e  informação,  já  que lhes  tem proporcionado a constante  troca  de 

conhecimentos  (teóricos  e  práticos),  possibilitando,  assim,  o  aperfeiçoamento  de 

suas  pesquisas  e  uma  melhor  formação  pessoal.  Eis  alguns  depoimentos  que 

demonstram a relevância do acesso à rede de Internet nos cursos de Licenciatura:

[...]  olha não te digo  assim 100%, mas uns 80% do material  que 
utilizo  em  aula  coleto  na  Internet...  tanto  para  aula,  como  para 
exercícios  (aulas  de  exercícios)...  como  para  prova...  para  sugeri  
trabalhos... utilizo muito à Internet... pesquisa de artigos para o que 
vou querer no trabalho... pra mim é fundamental... (P4).

[...] como aluno do curso de Filosofia, provavelmente, em cinco anos 
tu tens que ver uma grande quantidade de pensadores....  e esses 
não  escreveram apenas  livros  de  oitenta  páginas...  são  livros  de 
duzentas...  quinhentas...  seiscentas  páginas...  então  baixei  da 
Internet  alguns  livros  e  leio  na  tela  do  computador...  leio,  tiro  
citações... aplico nos meus trabalhos... dos livros diretos, todos eles 
digitalizados... (A6).

GRÁFICO 9 – ACESSO AOS MICROCOMPUTADORES NO 
LIG DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

94%

6%

Micros com Internet

Micros sem Internet

FONTE:  Relatórios  diários  do  laboratório  do  Instituto  de  Biologia  –  17  e  28  de 
novembro 2003.

Outro dado relevante foi que durante as observações que se fez nos LIGs, 

observou-se que a procura por computadores com  Internet era constante e, para 

tentar reduzir as filas, foram criadas listas de reserva para alunos e professores; por 

exemplo, no Laboratório da Biologia. Além disso, alguns alunos disponibilizaram-se 

a  fiscalizar  o  uso  do  ambiente,  lembrando  dos  cuidados  necessários  com  o 

equipamento e com a estrutura física do laboratório. Segundo um desses fiscais, 

eles se dispuseram a solicitar – com respaldo da coordenação do LIG – às pessoas 



que  não  estivessem  utilizando  os  computadores  para  atividades  educacionais 

(pesquisa, desenvolvimento de trabalhos, etc.), que se retirassem do ambiente. O 

aluno entrevistado disse, ainda, que foi criado um grupo de fiscais, composto por 

estudantes que precisavam usar constantemente o LIG. Neste caso, ele considera 

que a ação dos alunos foi a única alternativa viável para transpor o problema da falta 

de computadores e garantir o acesso das pessoas que realmente precisavam usar o 

Laboratório para estudo. Segundo o aluno,

[...] a gente pedia para a pessoa que não estivesse fazendo pesquisa 
que  cedesse  o  computador  para  outro  que  estivesse  querendo...  
[com o tempo] o pessoal foi compreendendo e quando sentia que 
tinha muita fila e que era pesquisa eles já iam embora (A5).

Como se pôde constatar no depoimento, estava presente a necessidade de 

o  aluno  garantir  o  acesso  aos  laboratórios,  especialmente,  para  estudo  e/ou 

pesquisa, via Internet. Essa situação encaminhou-os para a organização em grupos, 

com o intuito  de  superar  as  dificuldades estruturais  encontradas no  dia-a-dia  da 

Universidade. Por esta razão, foi criado um instrumento que, para alguns alunos, 

pode ser  considerado controlador  e  excludente,  mas na visão da maioria  tem o 

objetivo de democratizar e/ou possibilitar  a mais estudantes o acesso à  Internet. 

Segundo um dos entrevistados,

[...] quase  todo  o  acesso  que  temos  à  informação  é  através  da  
Internet... são pesquisas... periódicos... tudo que precisamos para se 
atualizar  tem no computador...  [mas em contrapartida] temos que 
ficar  marcando  horário  e  disputando  com  os  colegas  para  que 
possamos desenvolver nossos trabalhos (A3).

A necessidade dos alunos terem acesso aos microcomputadores oferecidos 

pela Universidade, especificamente, aos que estão conectados à rede de  Internet, 

também  pôde  ser  constatada  no  questionário.  Dentre  os  151  estudantes  que 

participaram, 69% (ou 104) possuíam microcomputador em casa. Em contrapartida, 

apenas 13% destes (ou 14) tinham sua máquina na residência, sempre conectada à 

Internet.  Outros 67% assinalaram que, às vezes, possuíam acesso à Internet em 

casa; e 20% dos alunos tinham computador, que não estava conectado à rede de 

Internet.



7 A  UTILIZAÇÃO  DAS TICs  NO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE NA 

UFPEL

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira 
segura em nossas teorias e idéias, e estas não têm estrutura para 

acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar.
 Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se 

esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. 
E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever 

nossas teorias e idéias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na 
teoria incapaz de recebê-lo.

Edgar Morin



Qualquer análise sobre a formação dos indivíduos, na contemporaneidade, 

precisa  levar  em  consideração  a  maneira  como  os  conhecimentos  têm-se 

(re)elaborado na atualidade. Lévy (2000b), em uma reflexão sobre a educação e a 

produção do saber no atual momento histórico, afirma que se vive um período de 

renovação constante  do saber,  em uma velocidade nunca antes vivenciada pela 

humanidade. Com isso, as competências adquiridas por um profissional, no início de 

sua  carreira,  se  não  renovadas  no  decorrer  da  sua  atuação,  tendem  a  estar 

obsoletas  ao  final  da  mesma.  Assim,  o  profissional  docente  para  manter-se 

atualizado precisa, durante sua carreira, estar sempre buscando os conhecimentos, 

para  si  e  para  compartilhar  com os  alunos.  É  pensando  nessa  necessidade  de 

aprender a aprender – constantemente – que o autor considera as TICs como sendo 

um importante instrumento para essa formação continuada. Para ele, as tecnologias 

favorecem novas formas de acesso à informação,  possibilitando que as pessoas 

aprendam navegando em hiperdocumentos de estudo (em mecanismos virtuais de 

pesquisa) e explorando contextos diversos, por meio de mapas dinâmicos de dados. 

Tudo  isso,  pensado  e  disponibilizado  numa  realidade  virtual,  onde  os  saberes 

podem ser  compartilhados  por  inúmeros  indivíduos  e,  portanto,  consolidando  os 

grupos de aprendizagem à distância.

No  entender  de  Lévy  (2000b),  a  relação  que  se  estabelece  entre  a 

necessidade de aprender sempre mais e as TICs pode trazer mudanças profundas 

para a educação e, conseqüentemente, para os indivíduos, que tendem a quebrar 

com a  representação  de  saberes  estruturados  linearmente  ou  organizados  pela 

noção de pré-requisitos, imaginando, a partir disso, um espaço de

[...] conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, 
se reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais 
cada um ocupa uma posição singular e evolutiva.  [Pois] o que é preciso 
aprender  não  pode  mais  ser  planejado  nem precisamente  definido  com 
antecedência.  [Porque] os percursos e perfis de competências são todos 
singulares e  podem cada  vez  menos ser  canalizados em programas ou 
cursos válidos para todos (LÉVY, 2000b, p. 158).

Moran (1998, 2000, 2001) considera que com as TICs é possível  romper 

com as estruturas preestabelecidas da sala  de aula,  sendo necessário,  para tal, 

ampliar o conceito de espaço e tempo de ensino. Nesse sentido, o autor salienta que 

professor e aluno precisam estar dispostos a aprender, seja no espaço virtual ou 



presencial.  Assim,  as  tecnologias  proporcionam  uma  aprendizagem  constante  – 

dentro e fora da sala de aula – desde que as pessoas envolvidas no processo de 

ensino  e  aprendizagem  estejam  dispostas  a  interagir  com  os  instrumentos 

tecnológicos  disponíveis  na  sociedade,  estabelecendo  uma  relação  com  os 

conhecimentos aprendidos juntos e/ou à distância.

Para Kenski (2001, 2003), a atualidade revela um movimento de produção e 

reprodução das informações e conhecimentos. A atualização torna-se permanente, 

pois  “[...]  novas  informações  derrubam  velhas  certezas,  implodem  teorias, 

reformulam leis,  transformam hábitos,  alteram práticas [e]  mudam as rotinas das 

pessoas. [...] Todos precisam estar em ‘estado constante de aprendizagem’ sobre 

tudo” (KENSKI, 2003, p. 100, grifos da autora). Essa necessidade de estabelecer 

uma  troca  constante  de  saberes  mobiliza  o  interesse  de  professores  e  alunos, 

buscando extrapolar o tradicional contexto – espaço e tempo – da sala de aula. Para 

a autora, o atual momento exige que professores e alunos criem possibilidades de 

comunicação  e  interação  entre  si,  numa  perspectiva  que  considera  necessário 

aprender juntos, seja por meio do diálogo com realidades diversas (dentro e fora da 

escola), seja em uma relação direta presencial ou indireta virtual.

Procurando entender a realidade da UFPel frente às questões levantadas 

pelos autores,  observou-se que 96% dos docentes (entre os 57 participantes do 

questionário)  e  97% dos  discentes  (entre  os  151  participantes  do  questionário), 

utilizavam o computador para redação de textos diversos (relatórios de pesquisa, 

textos  para  encontros  científicos,  etc.);  88% dos docentes  e  83% dos  discentes 

usavam o computador como ferramenta de comunicação, 74% dos docentes e 77% 

dos discentes como fonte de informação e busca de conhecimentos importantes 

para sua formação. Vê-se, nesses dados, que professores e alunos dos cursos de 

licenciatura  usavam  o  computador  como  instrumento  de  pesquisa,  estudo  e 

comunicação, conforme levanta Kenski  (2003).  No entender da autora, o que se 

verifica  é  a  entrada  das  TICs  no  dia-a-dia  das  pessoas  como  elemento 

proporcionador de múltiplas interações e trocas comunicativas entre parceiros do ato 

de  aprender;  quebrando com a idéia  dos espaços de aprendizagem restritos  ao 

perímetro  da  sala  de  aula,  propiciando  aos  envolvidos  a  abertura  a  todas  as 

possibilidades e interações.



Ainda, na análise do questionário, foi possível constatar que 56 professores 

(o que equivale a 98% dos participantes), consideraram importante a inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto de formação docente. Para 

esses, o acesso às tecnologias nos cursos de licenciatura, garantiria aos futuros 

docentes condições para buscar novos conhecimentos durante a formação. Dentre 

os  151  alunos  que  participaram  do  questionário,  apenas  um  não  considerou 

relevante a presença das TICs no contexto dos cursos de licenciatura. Além disso, 

para todos os participantes, as tecnologias facilitaram a busca de material didático, 

coleta de referencial teórico, troca de informações e conhecimentos, comunicação 

entre grupos de estudo e divulgação de pesquisa.

Durante as entrevistas com docentes e discentes, a questão relevância da 

TICs no meio de formação docente voltou a ser  retomada constantemente.  Eles 

salientaram que a inserção das tecnologias no ambiente de formação docente seria 

de fundamental importância por proporcionar transformações na relação entre aluno, 

professor e conhecimento, garantindo a interação entre eles. Além disso, há, com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, a abertura para outras possibilidades de 

estudo, comunicação e produção de conhecimento, o que acarreta a ampliação do 

espaço de estudo, que deixa de ser restrito apenas à tradicional sala de aula.

No  entender  de  Marques  (1999),  as  TICs  possibilitam uma aproximação 

entre os sujeitos em formação (professores e alunos) e as diversas culturas (e/ou 

saberes) espalhadas pelo mundo. Para o autor, as tecnologias atuais proporcionam 

a formação do cidadão em comunicação e interação com um mundo de pluralidades, 

onde não existem limites geográficos e culturais e a troca de conhecimentos é algo 

constante.  Segundo  essa  postura,  os  espaços  de  formação  deixam  de  estar 

concentrados em um único local (escola/sala de aula) ramificando-se em diversos 

ambientes virtuais, que possibilitam o diálogo, a aprendizagem e a relação entre as 

pessoas de realidades diferentes.

Nessa perspectiva, para professores e alunos a disponibilização das TICs na 

universidade,  especificamente  nos  cursos  de  licenciatura,  oferece-lhes  novas 

maneiras de interagir com o conhecimento produzido em todo o mundo, além de 



facilitar a relação de ambos com esses conhecimentos. Eis alguns depoimentos que 

evidenciam essa postura:

[...] as [TICs] são uma coisa fantástica, que possibilitam e abre todo 
um  mundo  de  possibilidades  para  a  Educação...  no  curso  de 
Pedagogia,  ou em qualquer outro curso, abrem a possibilidade de 
consultar a produção do conhecimento em todo o mundo... (P1).

[...] com certeza para o mundo de hoje [as TICs] são fundamentais...  
[como elas] é muito mais rápido... se tu precisas pesquisar um artigo 
que foi publicado numa revista de saúde... editada na Alemanha...  
nas bibliotecas aqui tu não consegues... é só entrares em um site de  
busca (rapidinho!!!) que tu consegues o artigo... (P4)

[...] as  [TICs],  dentro  da  minha  área  (química),  são  utilíssimas...  
porque a gente está sempre descobrindo coisas novas e à Internet é 
um recurso para ter contato com as pesquisas... para saber o que as  
outras pessoas estão fazendo e o que está sendo feito em vários 
lugares do mundo... (A 19).

[...] a utilização da Internet favorece na formação das pessoas... no  
caso das crianças na escola o acesso a Internet é muito importante...  
porque possibilita uma gama de informações que elas não têm no  
dia-a-dia... nesse sentido é importante a introdução da tecnologia na 
escola. (A 5)

Ainda, no mesmo contexto, os professores P4 e P11, durante as entrevistas, 

enfatizaram constantemente a relevância que as TICs têm para atividades diversas 

do dia-a-dia – inclusive o docente P4 disse coletar 80% do material didático, por ele 

utilizado  em  sala  de  aula,  na  Internet.  Mas  o  que  chamou  atenção  foi  a 

“fissuração/paixão”, declarada por dois professores pelas tecnologias, para os quais 

elas são parte essencial na sua vida, como afirmam nos depoimentos:

[...]  sou doente por computador... se pudesse passava o dia inteiro  
na frente do computador... Internet então sou fissurado... o pessoal  
aqui chega a brigar comigo...  [e chama-me] de internauta, porque 
descubro  sites,  matérias  e  coisas...  e  vou  pegando  para  todo 
mundo... e adoro estar na frente do computador... (P4).

[...] vai chegar ao ponto que não vou conseguir ver a minha vida sem 
o  computador  e  sem  à  Internet...  se  me  largassem  numa  ilha 
deserta...  pediria  um  Notebook...  porque  não  consigo  ficar  sem 
acessar meus e-mails... sem lugar para fazer uma prova... para fazer  
um relatório... para fazer um trabalho... (P11).



Apesar de docentes e discentes identificarem os avanços que podem ser 

alcançados com o uso das TICs no ambiente de formação docente e reconhecerem 

a importância delas para a realidade educacional, a maioria dos professores, quando 

entrevistados, informaram ainda não ter o hábito de usá-las, periodicamente, nos 

espaços formais de formação na Universidade.

Um  dos  professores  entrevistados  expôs  que  o  uso  das  TICs  no  meio 

educacional  pode  romper  com a  monotonia  que  predomina,  principalmente,  nas 

aulas de matemática. Para ele, o educador não pode mais pautar suas aulas apenas 

com o quadro negro, giz e a fala;  tem que buscar novas formas de dinamizar a 

relação que estabelece com o aluno e o conhecimento. Neste caso, a formação (ou 

o preparo) do educador para trabalhar com as TICs no espaço educacional, pode 

ser o diferencial entre  “uma aula chata, limitada no tradicional e monótona e outra  

dinâmica e participativa” (P10).  O professor  afirma,  inclusive,  que durante o seu 

curso  de  graduação  (feito  onde  hoje  atua  como  docente),  a  maioria  das  aulas 

limitava-se ao tradicional (quadro, giz e fala) e os poucos contatos que teve com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação foram muito superficiais.  Percebe-se, 

nas  considerações  do  professor  P10  que,  mesmo  ele  tendo  consciência  da 

necessidade de mudar a forma de trabalhar em sala de aula e das possibilidades 

que as TICs oferecem para tal,  assumiu não trabalhar  com as tecnologias,  pois 

sentia dificuldade para usá-las em sala de aula, o que pode justificar-se pela não 

utilização por seus professores no processo de formação.

Outro dado que demonstra o distanciamento ainda existente entre as TICs e 

o contexto de formação docente foi verificado no depoimento dos professores P1, 

P5,  P9 e P10,  quando enfocaram a relevância  de se utilizar  as tecnologias nas 

práticas diárias da universidade, todavia,  em contrapartida, disseram não usá-las 

nas suas aulas. Para eles, a atual estrutura dos laboratórios de informática dificulta a 

prática pedagógica, além de considerarem não existir um interesse maior, por parte 

dos  alunos,  na  utilização  de tecnologias.  O professor  P10,  em seu  depoimento, 

admitiu ainda que, quando aluno, considerava importante o uso da tecnologia para a 

aula,  ela  deixava  de  ser  “chata,  limitada,  e  monótona”.  Esses  professores 

expuseram que as TICs estão longe do dia-a-dia de alunos de graduação, que não 



utilizam  as  TICs  para  a  busca  de  informações  e  conhecimentos  ligados  à  sua 

formação. Eis como alguns docentes expressaram-se a esse respeito:

[...] percebo o computador no curso de Pedagogia como processador 
de texto... então tem aluno que entrega trabalho que eu estou vendo 
que foi feito no computador... Internet? Rarissimamente... nunca... no 
curso  de  Pedagogia,  quase  não  percebo  isso...  alguma  ou  outra 
aluna que diz assim, ah professor eu me interessei pelo assunto e fui  
na Internet e achei um monte de coisa... isso é raro, tem uma ou 
outra que fala isso... mas não é comum... (P1)

[...]  entendo  que falta  uma  cultura  do  uso  [das  tecnologias  na 
Universidade] ... a coisa funciona mais na teoria do que na prática...  
quando tu me perguntaste se [uso] tecnologias... eu vejo tudo lindo e 
maravilhoso agora se eu vou fazer não sei... (P9).

O professor P6, ao analisar como via a relação entre alunos e TICs, afirmou 

que, apesar dessa geração estar mais próxima às tecnologias – em comparação 

com a sua –, isso não garantiria um “bom uso dessas máquinas”. Para ele, o que 

normalmente  se  faz,  principalmente  no  contexto  universitário,  é  utilizar  as 

tecnologias como “dispositivos facilitadores do trabalho burocrático”  (P6), pois elas 

dificilmente auxiliam no processo de ensino, já que servem como substitutas para 

outros  instrumentos  mais  antigos,  como  máquina  de  escrever  –  “o  computador 

assume a função de máquina de produção de textos...  ou seja, uma máquina de 

escrever melhorada” (P6). Segundo ele, o primeiro passo para uma real introdução 

das  TICs  no  contexto  de  formação  docente,  exigiria  que  alunos  e  professores 

aprendessem a extrair e articular os conhecimentos e informações disponibilizadas 

pelas tecnologias.

No entender de Penteado (1998, 2002), Kenski (2003) e Porto (2003a) entre 

outros, as TICs devem ser integradas no contexto escolar não como meros suportes 

ou ferramenta tecnológica de ensino, mas como parte integrante do processo de 

ensinar; sendo propiciadora de diálogo e interlocução entre os sujeitos (professor e 

aluno). Ela é um processo e não um recurso.

Para  os  discentes  (A5,  A8,  A9,  A10,  A13  e  A14),  o  grande  problema 

enfrentado na forma como está acontecendo a inserção das TICs no contexto dos 

cursos de Licenciatura é a distância entre o conteúdo ensinado na sala de aula – 



normalmente, em disciplinas específicas – e as necessidades postas pelo dia-a-dia 

de formação ou mesmo de atuação na escola. Para eles, os conteúdos trabalhados 

na  prática  (no  contexto  dos  laboratórios)  estão,  quase  sempre,  desligados  da 

realidade  escolar  e  têm  pouca  função  após  o  término  da  disciplina,  sendo 

considerados inúteis. Eis alguns depoimentos que corroboram esses dados:

[...] normalmente, na Física aprendemos linguagens de programação 
que dificilmente podem ser aplicadas na escola [ensino fundamental 
e  médio], que  estão  fora  da  realidade  em  que  vivemos.  [Por 
exemplo:] Pascal,  que  é  uma  linguagem  de  programação  com  o 
desenvolvimento parado  [...] a uns dez anos que essa ferramenta  
não  é  mais  desenvolvida.  Tem  linguagens  de  programação  bem 
mais modernas, bem mais eficientes... (P10).

[...]  eu acredito que noventa por cento dos alunos do meu curso...  
não entende nada de informática e aqui  [durante a formação] é o 
primeiro  contato  que  eles  têm...  e  não  temos  disciplinas  que 
trabalhem  com  conteúdos  escolares  [...]  temos  Introdução  ao 
Processamento de Dados e Pascal,  mas é só programação  [que], 
depois  não usamos mais,  porque não programamos  mais  nada e 
quando chega no final do curso, não lembramos como se faz isso.  
(A14).

A distância  entre  os  conteúdos  e  interesses  pessoais  e  profissionais  de 

alunos e professores apresentou-se como um dos grandes desafios colocados para 

a inserção das TICs na realidade dos cursos de licenciatura da UFPel.

Para Porto (1998), Marques (1999) e Kenski (2003), o processo de ensino 

com Tecnologias de Informação e Comunicação só se fará efetivo e produtivo se 

brotar das necessidades dos sujeitos que compõem esse processo. Assim, entende-

se que a introdução das tecnologias não depende só do interesse e disponibilidade 

docente para tal. Não basta possuir o computador conectado à Internet e o professor 

levar  o  aluno  para  o  laboratório  de  informática;  é  preciso  o  envolvimento  de 

professor  e  alunos  para  construírem  uma  outra  forma  de  lidar  com  os 

conhecimentos,  com  ou  sem  tecnologias.  Segundo  Marques  (1999),  o  uso  das 

tecnologias na escola, acima de tudo, está diretamente ligado à liberdade de alunos 

e  professores  construírem  conhecimentos  que  são,  para  eles,  importantes, 

estabelecendo,  assim,  uma  relação  direta  entre  os  interesses  (dúvidas  e 

curiosidades pessoais) e o currículo escolar.



Percebeu-se nas considerações dos discentes e docentes entrevistados que 

eles têm contato diário com as TICs, seja fora da Universidade (inclua-se aqui, sua 

residência  ou  outros  locais  como  Cybercafé e/ou  Lanhouse)  ou  no  contexto  da 

Universidade.  Também se constatou  que eles  possuem algum conhecimento  do 

manuseio da máquina e de suas linguagem (softwares diversos). Em contrapartida, 

o que não foi  possível  identificar  na maioria  das entrevistas é uma mudança na 

postura  para  a  formação  docente  com  tecnologias.  Um  dado  relevante  que 

demonstra o distanciamento entre os sujeitos entrevistados e TICs está evidenciado 

por professores e alunos, quando deixaram transparecer que no contexto dos cursos 

de Licenciatura, as TICs têm sido utilizadas em substituição a outras ferramentas 

tecnológicas mais antigas. Neste caso, consideraram os entrevistados, que se está 

trocando o  “giz e o quadro negro pelo computador e o projetor de multimídia” ou 

trocou-se a “máquina de escrever pelo computador e a impressora jato de tinta” (P13 

e A7).

A  partir  desses  relatos,  constatou-se  que  nos  contextos  de  formação 

docente há apenas a incorporação de novas ferramentas tecnológicas segundo a 

“velha”  postura de  transmissão de conhecimentos.  Para  Alava  (2002a,  2002b)  e 

Kenski (2003), levar novos dispositivos tecnológicos para a sala de aula, mantendo a 

mesma forma de ensinar, caracteriza-se pela postura tradicional de ensino, onde o 

professor  se  utiliza  das ferramentas  tecnológicas,  atualmente  oferecidas,  apenas 

para valer-se de um outro recurso para transmitir o conhecimento.

No  entender  de  Kenski  (2003),  a  dificuldade  em  utilizar  as  TICs  numa 

perspectiva que procura romper com o modelo didático que muitos professores já 

têm  cristalizado  é,  normalmente,  a  falta  de  reflexão  sobre  a  formação  técnica 

oferecida  aos  docentes  para  que  os  mesmos possam lidar  com as  ferramentas 

tecnológicas  (quando existem),  numa premissa de que para  ensinar  o  professor 

precisa “mexer com o computador”, considerando as especificidades da realidade 

educacional.

Para Kenski  (2003),  a  inserção das TICs no ambiente educacional  exige 

uma proposta  que permita  transformar o  processo de ensino  em algo  dinâmico, 

constante  e  desafiador.  Não  se  trata  apenas  de  adaptar  o  modelo  de  escola 



tradicional  aos  novos  equipamentos  ou  vice-versa,  já  que  “novas  tecnologias  e 

velhos hábitos de ensino não combinam” (KENSKI, 2003, p. 75).

No entender de Alava (2002b) e Kenski (2003) é necessário repensar as 

estruturas curriculares e pedagógicas que alicerçam as práticas educativas, antes de 

conciliar tecnologias com o espaço de formação – sejam elas novas, como as TICs 

ou velhas,  como o giz  e  a  lousa.  Assim,  é  possível  rever  formas de trabalho  e 

acessar fontes de informação e conhecimento,  para a aprendizagem individual  e 

coletiva dos sujeitos.

O desafio que se coloca aos professores e alunos dos cursos de licenciatura 

da UFPel, quando se analisa a introdução das TICs no espaço de formação docente, 

é  o  de  transpor  algumas  barreiras  presentes  nas suas  práticas  de  ensino  e  no 

contexto  da  Universidade;  dificuldades  que  muitas  vezes  parecem  extrapolar  o 

ambiente formal de ensino (sala de aula), mexendo com angústias pessoais.

Um aspecto significativo, que ficou evidente nas considerações de docentes 

e discentes, diz respeito ao receio que ambos têm de deparar-se com alunos que 

dominam as Tecnologias de Informação e Comunicação. Neste caso, eles (tanto o 

professor como o aluno que se prepara para ser professor) dizem temer o fato de 

não saber tanto quanto os jovens o que dificultaria ou inviabilizaria, seu trabalho no 

laboratório de informática.

Nesse  sentido,  constatou-se  que  entre  os  57  docentes  participantes  do 

questionário, cerca de 83% deles aprendeu a lidar com o computador sozinho ou 

com amigos e colegas e, apenas, 17% por meio de cursos técnicos. Já 95% desses 

docentes disse ter aprendido a utilizar à Internet sozinho ou com amigos e colegas e 

outros 5% com cursos técnicos. Quanto aos discentes (151 alunos participaram), 

aproximadamente, 62% deles aprendeu a lidar com o computador sozinho ou com 

amigos e colegas e 37% através de cursos técnicos. Para lidar com a Internet 85% 

dos alunos relatou ter aprendido sozinho ou com amigos e colegas e outros 15% 

com cursos técnicos.



No que se refere à formação para lidar com as tecnologias, identificou-se 

nos  depoimentos  de  77%  dos  professores  entrevistados,  que  aprenderam  a 

trabalhar  com  as  TICs  a  partir  das  necessidades  do  dia-a-dia,  embora  alguns 

tenham dito que fizeram cursos técnicos. Por isso, alguns docentes apontaram ter 

dificuldade para trabalhar com as ferramentas tecnológicas em sala de aula, já que o 

fato de saberem manusear a máquina e alguns de seus aplicativos não lhes garantia 

o domínio dela perante uma turma com uma média de trinta alunos. Um exemplo 

disso é o depoimento do professor P13, quando afirmou:  “[...] não tenho grandes 

conhecimentos da tecnologia de informática”, mas mesmo com limitações ele tem 

buscado trabalhar nos Laboratórios de Informática com seus alunos. Relata, ainda, 

que na sua última turma eram vinte seis alunos “[...] com pouca prática de uso do  

computador, trabalhando em grupos de três pessoas e com um programa que para 

eles era novo”. Segundo esse professor, foi uma tarefa difícil ensinar o conteúdo aos 

alunos e, ao mesmo tempo, aprender e lhes ensinar a mexer com o computador. As 

dificuldades  encontradas  pelo  professor  P13  (principalmente  em  relação  à 

tecnologia), tornaram-se, na sua óptica, mais um estímulo para dar continuidade à 

sua prática no LIG, procurando sempre aprender com as experiências docentes.

Ainda, para o professor P13, a inserção das TICs na formação docente seria 

de fundamental  importância,  independentemente, da realidade em que os alunos 

viessem a  atuar.  Em seu  depoimento,  ele  enfatizou  a  relevância  de  ensinar  os 

alunos  por  meio  do  uso  de  recursos tecnológicos  e,  assim,  proporcionar  a  eles 

(futuros professores) maiores subsídios para sua formação. Ele disse que,

[...] nossos alunos  [futuros professores], têm que acreditar que vão 
poder contar com esses recursos tecnológicos para trabalhar com os 
seus alunos... porque, se a gente disser assim, eles vão dar aula lá  
numa escola na beirada do rio,  que nunca vai ter computador...  e 
que  eles  não  precisam  [aprender  a  lidar  com o  computador]...  a 
gente está condenando o país ao atraso... então temos que formá-
los para o melhor e para que eles cheguem lá na escola da beirada  
do rio e batalhem para que ela também tenha o melhor...  porque  
aqueles que moram lá também merecem o melhor... e ter acesso à  
tecnologia  hoje...  eu  até  posso  estar  sendo  assim,  um  pouco  
capitalista... mas ter acesso à tecnologia é qualidade de vida... (P13).

Já o professor P1 mostrou-se relutante sobre a idéia de utilizar as TICs no 

contexto da sala de aula e, até mesmo, de aprender a usá-las. O que se percebe 



nas suas considerações é a negação da tecnologia, o que busca justificar com o 

relato de uma experiência frustrada no Laboratório de Informática. Ele contou que 

sua primeira experiência com o uso da tecnologia em uma disciplina foi dificultada 

por problemas ligados à estrutura do laboratório, que possuía poucos computadores 

e não garantia a continuidade do seu trabalho na aula seguinte, já que os dados 

armazenados pelos alunos nas máquinas (o conteúdo que vinha analisando) eram 

apagados por outros usuários do LIG. Por esse motivo, ele disse não se adequar à 

proposta  de  inserção  da  TICs  no  contexto  de  formação  docente,  sendo  essa 

articulação ainda muito distante da universidade. Eis alguns dos seus argumentos:

[...] não sei usar o computador na sala de aula e mesmo que tivesse  
um laboratório que coubesse os meus quarenta alunos... não saberia 
integrar... ainda estou muito arraigado ao meu jeito de estudar, de 
ensinar e de trabalhar, que não incluem o computador... porque acho 
que isso seria utópico em primeiro lugar...  [além de]  estar longe do 
meu alcance... acho até que vai chegar um momento que terei que  
fazer isso... não sei se durante a minha vida profissional... mas todo 
mundo vai ter o seu computador na sala... sei lá quando... então nós 
vamos ter  que viabilizar,  fazer  o nosso trabalho usando ele como 
ferramenta... mas por enquanto isso não se vislumbra para mim e 
não estou muito preocupado em trabalhar com isso...  [outra coisa] 
dentro  do  meu  trabalho  (na  minha  carga  horária)...  se  tu  me 
oferecesses  agora  um curso para  usar  o  computador  na sala  de 
aula...  teria  muita  relutância  em  ir...  porque,  acharia  muito  
interessante fazer,  mas não seria uma prioridade para mim...  não 
deixaria de fazer outras coisas que eu estou fazendo para fazer esse  
curso... (P1).

Observou-se, neste depoimento do professor P1, que a sua dificuldade em 

aceitar as TICs no dia-a-dia têm reflexos diretos na sua prática docente. Para ele, o 

computador é algo ainda distante do seu jeito de estudar,  como também é algo 

“muito utópico na universidade [e na] escola pública” (P1).

As  diferenças  que  se  percebem entre  o  professor  P1  –  que  considerou 

“utópico” o uso das tecnologias no contexto de formação docente – e o professor 

P13 – que defendeu a formação docente para lidar com as tecnologias na escola –, 

são reflexos de leituras opostas sobre a inserção das tecnologias no contexto dos 

cursos de formação docente. No entender do professor entrevistado P1, deve-se 

formar o aluno para trabalhar numa realidade de escola que não possua TICs; logo, 

ele compreende que a Universidade não tem que se preocupar em oferecer cursos 

de  Licenciatura  que  proporcionem  aos  alunos  um  contato  mais  direto  com  as 

ferramentas tecnológicas, mesmo porque, na sua visão, as tecnologias ainda não 



estão presentes na Universidade e muito menos nas escolas públicas – segundo 

assinala, campo de trabalho da maioria dos alunos formados na sua Unidade. Em 

contrapartida, o professor P13 disse que é imprescindível essa formação para os 

futuros docentes, independente do contexto escolar onde eles irão trabalhar, porque 

não se pode negar a nenhum aluno essa formação, já que com isso corre-se o risco 

de condenar alunos, escolas e país ao atraso.

A dificuldade do professor P1 em aceitar a inserção das TICs na sua sala de 

aula pode ser entendida a partir do que Sampaio e Leite (1999), Lévy (2000a) e 

Kenski (2003) definem como resistência à mudança do que já está estabelecido. 

Vale salientar que a resistência apresentada pelo professor com relação às TICs, 

não  o  rotula  como  professor  tradicional  e  nem  o  impede  de  ser  um  professor 

comunicacional, pois o uso da tecnologia não garante transformações no ensino. 

Uma prática dialógica, um ensino com interação e comunicação dependem mais dos 

sujeitos envolvidos do que das tecnologias utilizadas (seja o livro, giz, computador 

ou  mesmo  Internet).  Portanto,  segundo  Lévy,  é  preciso  compreender  o  avanço 

proporcionado pelas TICs a partir da escrita, pois

[...] a informática é uma revolução como foi a invenção da escrita. O dia em 
que o homem aprendeu a escrever, ele teve em suas mãos uma tecnologia 
que  revolucionou  a  humanidade.  Agora,  eu  acho  que  o  computador  é 
semelhante, a gente tem que aprender a escrever de novo dentro dessa 
linguagem (LÉVY apud SAMPAIO e LEITE, 1999, p. 96).

Segundo Sampaio e Leite  (1999),  só a partir  da formação docente e da 

utilização das TICs de forma crítica, é que o professor pode fazer uma análise das 

ferramentas tecnológicas no contexto educacional. Ainda, no entender das autoras, 

no meio universitário têm predominado a crítica às TICs e a análise teórica delas 

(talvez,  porque  os  professores  temam  a  forma  como  a  tecnologia  chegou  nas 

escolas  brasileiras);  havendo  um  medo/receio  de  sua  entrada  no  processo  de 

ensinar e aprender na universidade, o que pode estar “dificultando” a preparação 

dos docentes para tal.

O reflexo da não-formação docente para lidar com as TICs, faz com que eles 

sintam  a  necessidade  de  tal,  enfatizando  a  importância  de  se  oferecer  na 



universidade  cursos  de  iniciação  à  linguagem  informática.  Um  dos  alunos 

entrevistados acredita que

[...]  deveria  ter  um  curso  de  iniciação  à  informática  dentro  da 
universidade...  dentro do curso superior...  oferecendo um básico...  
assim  pelo  menos  as  pessoas  conseguiriam  digitar  certinho  seus 
trabalhos... (A7).

Os  alunos,  durante  conversas  com  outros  colegas,  discutiam  questões 

ligadas à formação e atuação docente, em especial, à possibilidade de “os alunos 

saberem mais do que nós” (referindo-se à futura prática docente). Segundo eles, 

quanto  mais  próximos  estão  do  mercado  de  trabalho,  maior  é  a  angústia  e  a 

insegurança,  porque  cada  vez  mais  as  crianças  têm  acesso  às  informações, 

conhecimentos  e  dispositivos  tecnológicos,  que  muitas  vezes  estão  distantes  da 

realidade escolar e do cotidiano dos seus educadores.

[...]  a  única  coisa  que  a  gente  fala  a  respeito  da  informática  na 
escola... é o fato... de repente muitos alunos... quando a gente vir a 
estar  dentro do mercado...  terem acesso a essa tecnologia  e nós 
[professores] não...  pelo  avanço  tanto  do aluno,  do  seu  interesse 
[por] outras informações e o seu maior contato com as tecnologias... 
(A7).

[...]  a gente está chegando num ponto que tu não consegues mais  
ficar sem computador... não consegues mais viver sem... eu já me 
perco em muita coisa...  então nas mínimas coisas tu tens que se  
adaptar e aprender a utilizar o software e aprender a mexer, porque 
senão tu não consegues acompanhar... estou dando aula [professor 
no  cursinho  Pré-vestibular  Desafio  oferecido  pelos  alunos  da 
Universidade] e os meus alunos sabem muito mais de informática do  
que eu...  e eles começam, tu vistes em tal site...  [ai peço] me dá 
esse endereço que vou olhar em casa... porque eles sabem muito  
mais e tu tens que estar sempre correndo atrás... (A19).

A maioria  dos discentes (aproximadamente 90%) mostrou-se preocupada 

com o distanciamento que há entre a formação oferecida pela Universidade – no que 

ser refere ao acesso as TICs – e à realidade profissional. Para eles, aos poucos, o 

contexto escolar (privado e/ou público) está trazendo as ferramentas tecnológicas 

para  o  processo  de ensino  e  aprendizagem e a  Universidade não.  Para  esses, 

conhecimentos  e  informações  espalham-se  por  meio  das  TICs,  num movimento 



intenso  e  constante  que  não  pode  passar  despercebido  pelos  ambientes  de 

formação docente.

Também para os professores universitários (P4,  P9, P11 e P13) a maior 

dificuldade para inserir as TICs nos processos de formação está em romper com o 

medo de trazê-las para o espaço da universidade, para além de uma ferramenta. Em 

suas palavras  esteve  também presente  a  insegurança em lidar  com alunos que 

sabem mais do que eles. Segundo sua idéia, a alternativa encontrada por muitos 

docentes é a utilização das tecnologias como uma ferramenta a mais no contexto 

dos processos de ensino. Um dos entrevistados fez a seguinte consideração:

[...] os professores querem usar os laboratórios como sala de aula...  
e o trabalho fica muito artificial...  mecânico  [...]  isso porque muitas 
vezes  acontece do professor  saber  menos  que  o  aluno...  e  se  o  
objetivo  era  tornar  a  aula  mais  dinâmica...  o  que  acontece  é  o  
contrário,  fica  falso...  e  os  alunos  aproveitam  para  fazer  outras  
coisas, no computador em vez de trabalhar... (P9).

Outro  professor  entrevistado  (P6)  afirmou  que  o  maior  desafio  a  ser 

enfrentado pelas TICs na Universidade, está presente no contexto dos cursos de 

Licenciatura  na  área  de  Ciências  Humanas.  Para  ele,  os  próprios  discentes  e 

docentes dessa área de conhecimento ainda não descobriram a verdadeira função 

das tecnologias, já que a usam apenas para produções específicas e estritamente 

administrativas, tais como produção de textos, preenchimento do currículo lattes, e-

mail, entre outras. Na sua visão, a máquina no espaço da Instituição é algo novo e, 

além de ser uma novidade, é um instrumento que tem seu uso censurado, porque 

“[...]  não se descobriu  ainda...  nas Humanas a importância das tecnologias...  do 

computador” (P6).

Para os alunos (A3, A8 e A19), o momento atual lhes impõe um desafio, que 

é o de repensar a postura docente. Segundo eles, os contatos que tiveram com a 

docência – na prática de ensino ou como professor voluntário do cursinho oferecido 

pela  UFPel  –  demonstraram-lhes que com a maneira  tradicional  de  ensinar  não 

conseguem mais lidar com as crianças/jovens de hoje. Sendo assim, disseram que 

precisam aprender  a  trabalhar  com seus  alunos  de  uma  forma  mais  integrada, 

tendo,  como  auxiliares,  ferramentas  tecnológicas.  Não  percebem  que  seu 



descontentamento não é em relação à tecnologia e sim em relação à postura de 

“transmissão de conteúdos”, que não é mais aceita passivamente pelo aluno. Eles 

não  concebem a  necessidade  de  um ensino  comunicacional  e  dialógico.  Nesse 

processo, não discutem a postura de ensino propondo apenas o uso da tecnologia 

como recurso. Eles fizeram as seguintes considerações:

[...] eu  acho  que  as  tecnologias  [podem nos  auxiliar]  a  buscar  o 
interesse do aluno... porque só ficar lá na frente falando... falando....  
não é mais por aí  hoje em dia...  as crianças querem mais...  eles  
estão a mil anos de distância na frente... não é mais aquela coisa de 
sentar  e  ouvir  o  professor  falar...  eles  querem interação,  querem 
coisas diferentes e é através da tecnologia que a gente pode trazer  
uma coisa mais rica para eles... (A8).

[...] a gente tem que se adaptar,  saber usar os computadores...  o 
professor primeiro tem que saber usar e não esperar pelo monitor de 
Informática...  porque não é  tanto pela  falta  de computadores,  em 
algumas escolas isso ainda é problema, mas na maioria delas não é 
mais... na maioria das escolas mesmo um laboratório pequeno ela já  
possui  e  depende muito  do professor...  depende do que ele  está 
disposto a fazer... (A19).

Algumas mudanças na postura...

Foi possível constatar que alguns poucos professores (entre eles, P3, P6 e 

P13)  vêm,  pouco  a  pouco,  buscando  aliar  as  Tecnologias  de  Informação  e 

Comunicação com uma postura comunicacional no processo de ensinar e aprender.

Há  professores  que  consideram  as  Tecnologias  de  Informação  e 

Comunicação como sendo importantes instrumentos facilitadores do processo de 

ensino. Para eles, as TICs facilitam a compreensão de alguns conteúdos, tornando-

os menos dolorosos para os alunos. Como se observa no seguinte depoimento:

[...] trabalho com algumas questões,  que quando os alunos vêem 
dizem,  puxa  vida  para  que  me  serve  isso  [...] a  função  do 
computador é deixar esse [conteúdo] menos doloroso e facilitar para 
o pessoal (P13).

Para o professor P6, a maior vitória que teve com relação à inserção das 

TICs no ensino foi conseguida no segundo semestre de 2003, quando ele rompeu 

com a idéia de que as TICs não podiam entrar no contexto das Ciências Humanas, 



em específico no curso de Filosofia; levando os alunos a um espaço informatizado 

(neste caso não levou os alunos ao LIG,  mas à sua sala de estudos)  para que 

visualizassem  como  o  computador  poderia  simular  a  dinâmica  complexa  da 

realidade (ou para ele a Teoria do Caos) e proporcionar novas formas de refletir as 

relações  do  homem  com  a  máquina  e  com  o  conhecimento.  Para  ele,  nesse 

momento, sua prática de ensino permitiu aos alunos constatar que a máquina pode 

fazer  parte  do  processo  de  reflexão  do  estudante  de  Filosofia  e,  além disso,  a 

perceber que as Ciências Humanas aprendem com as tecnologias – e não apenas a 

Física ou a Ciências da Computação –, utilizando-a como um instrumento de ensino 

e reflexão, situações importantes para o pensamento filosófico.

Segundo esse professor, não é necessário ir ao Laboratório de Informática 

para  desenvolver  uma  aula  que  integre  as  TICs  à  formação  docente,  já  que 

situações  pré-estabelecidas,  (estabelecimento  de  uma  data)  não  garantem  a 

emoção e o entusiasmo, apenas transformam essa ação em algo “burocrático” (P6). 

Por isso, o professor, ao contar sua prática, enfatizou que o importante é lidar com o 

interesse  dos  alunos,  pois  “[...]  se  os  alunos  querem  utilizar  os  recursos 

computacionais...  temos  que  buscar  um  espaço  para  isso...  aproveitando  a  

motivação deles” (P6).

O professor disse, ainda, que a motivação nasce da sua provocação, do 

diálogo em sala de aula e do ato de instigar a curiosidade dos alunos. Para ele, esse 

processo é resultado de um longo trabalho de movimento e reflexão que, dentro de 

um contexto formatado pode não fluir espontaneamente. Assim, se os alunos estão 

querendo saber mais sobre como trazer a máquina para a Filosofia, ele lhes mostra 

isso no momento que aparece a motivação.

[...]  o computador  entrou na Filosofia...  e  ao contrário  do que se  
espera do computador: a certeza e a exatidão... ele trouxe um mal  
estar...  porque o computador [o  programa utilizado]  mostra que é 
possível mesmo no caso de um pensamento organizado... perder o 
controle... ele mostra que  [pode]  não existir mais ordem... mas sim 
uma desordem... (P6).

Outra questão levantada pelo docente (P6),  enfocou que se deve romper 

com a idéia de que a máquina “pode tudo”. Na verdade, ela é um equipamento que 



nos auxilia no dia-a-dia, e não é a parte mais importante do processo de ensino. 

Para ele, o que é relevante numa relação de ensino e aprendizagem são as pessoas 

envolvidas e os saberes que eles detêm; assim, as TICs podem ajudar no processo 

de ensino, mas não determiná-lo. Segundo o professor P6

[...] tu não vais tratá-la como sua excelência a máquina... e deixando 
a  madame  conduzir  a  sua  vida...  não  é  assim,  ela  não  é  uma  
madame,  ela é uma máquina...  aliás a gente não deveria  tratar  a  
ferramenta  tecnológica  como  madame...  porque  de  fato  ela  foi  
produzida por nós e para nós... é para uso... não é para a gente a  
reverenciar...



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS: uma Universidade com Vida...

O mundo não é, o mundo está sendo.

Paulo Freire

[...] uma transformação profunda nos modos de conhecer deve estar 
relacionada, de uma maneira ou doutra,

 com uma transformação igualmente profunda nos modos de 
organizar a sociedade.

Boaventura de Sousa Santos



Ao aproximar-se o final deste trabalho, tenho consciência de que a realidade 

analisada  está  em  constante  movimento  e  formação  e,  por  conseguinte,  as 

considerações finais  que neste momento  desenvolvo  não pretendem estabelecer 

conceitos ou reflexões fechadas, mas, antes de tudo, apontar o que apreendi no 

transcorrer  do  processo  de  pesquisa  a  partir  dos  espaços  cotidianos  da 

Universidade.

Talvez seja esta conclusão o passo mais difícil do trabalho, já que encerra 

uma caminhada percorrida durante os últimos dois anos na Universidade Federal de 

Pelotas e na cidade de Pelotas. Um percurso marcado por momentos de estudo, 

reflexão, alegria, angústia e superação de dificuldades, no qual aprendi muito nas 

relações estabelecidas no processo de ensino, vivenciadas no contexto da sala de 

aula – com colegas e professores – e na realidade do dia-a-dia da Universidade 

pesquisada. Um processo de aprendizagem que não se limitou aos espaços formais 

de ensino (salas de aula e laboratórios), mas rompeu os muros da Instituição, sendo 

construído  nos  diálogos  e  nas  relações  extra-escolares  vividas  na  UFPel,  em 

particular, e na cidade de Pelotas, em geral.

No final do ano de 2002, quando cheguei em Pelotas com o objetivo de fazer 

o Mestrado em Educação, pretendia desenvolver a pesquisa na própria instituição 

mantenedora do curso. Não tinha consciência de quão complexo seria desenvolver 

esta proposta.

Por vir  de outro Estado (Paraná), com outros costumes, com um sotaque 

diferente e por não conhecer  a  Universidade local  (entenda-se aqui  professores, 

alunos, funcionários e estrutura), os primeiros passos na Instituição, e mesmo na 

cidade, foram muito difíceis; às vezes, até se aproximando aos de uma criança que 

está aprendendo a andar. Um andar que começou desarticulado e, pouco a pouco, 

foi  assimilando  detalhes  do  espaço  físico,  do  ritmo  e  dos  costumes  do  lugar, 

contribuindo para a articulação do sujeito no novo contexto de estudo e trabalho.

Movido pela curiosidade sob a forma do desejo ou da paixão pelo explicar 

que solidifica a ciência (MATURANA, 2001),  adentrei  no cotidiano da UFPel,  em 

busca de compreender como estava acontecendo a inserção das Tecnologias de 



Informação e Comunicação na realidade dos cursos de formação docente. Tive as 

portas da Universidade abertas e, neste momento, ratifico meus agradecimentos aos 

que  me propiciaram esta  oportunidade com uma abertura  que,  se  não foi  total, 

possibilitou  oportunidades  de  vivências  através  das  janelas  que  me  foram 

descerradas aos poucos. 

O ato de transpor os percalços encontrados no caminho fez-me crescer e 

aprender a buscar outras formas de chegar aos meus objetivos. Foram visitas e 

conversas informais com os amigos conquistados através da pesquisa. Essas outras 

formas de comunicação possibilitaram-me descobrir uma universidade que tem vida 

e  está  pulsando  (por  mudanças),  mas,  ao  mesmo  tempo,  está  envolvida  em 

relações, às vezes complicadas, em seu contexto de origem.

Parece-me importante, nesse momento, retomar algumas idéias de Freire 

(2003b)  citadas na  epígrafe  inicial  do  presente  trabalho.  O autor,  referindo-se  à 

escola, diz que ela é “o lugar onde se faz amigos, [pois] não se trata só de prédios, 

salas,  quadros,  programas,  horários,  conceitos...  [Ela]  é,  sobretudo,  gente,  gente 

que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima” (FREIRE, 2003b, p. 

66). No caso da pesquisa em questão, as palavras do autor podem ser aplicadas à 

UFPel,  que  tem  como  estrutura  essencial  (ou  coluna  vertebral)  pessoas 

(professores, estudantes, funcionários) responsáveis pela vida da Instituição. Logo, 

por ser movida por gente, a UFPel é contraditória, porque as pessoas assim o são, e 

essas diferenças são a riqueza da Universidade.

Conhecer as contraditoriedades da Universidade proporcionou-me adentrar-

me um pouco nas relações de poder que se expressam na sociedade brasileira em 

geral,  e  na  Universidade  em  particular.  Por  exemplo,  no  momento  em  que  os 

sujeitos  entrevistados pediam para  que  eu desligasse  o  gravador  ou  me faziam 

prometer que não reproduziria a conversa ali gravada, começavam a aparecer para 

o  pesquisador  importantes  dados  não  disponíveis  através  da  coleta  até  então 

realizada. Foram nesses instantes que se fez presente um pouco da Universidade 

viva, contraditória, contada nas conversas de “pé do ouvido”, nas quais as palavras 

foram  ditas  com  muito  cuidado.  Para  ilustrar,  cito  um  professor  que,  em  certa 

ocasião, solicitou:  “desliga o gravador... certo... agora vou contar como a UFPel é  



realmente”. E a partir desse instante descreveu um contexto de universidade pública 

que mistura a limitação da estrutura pedagógica com a vontade do professor de 

buscar formas para oferecer o melhor aos alunos:  “[...]  quando tu me questionas 

sobre a inserção das tecnologias de informática no dia-a-dia da formação docente...  

te respondo que é importante... mas antes de ter essas tecnologias na sala de aula,  

preocupo-me com os equipamentos essenciais para a formação dos alunos que nós 

não temos em nossos laboratórios de ensino...”.39

Num primeiro momento, em uma leitura apressada deste trabalho, pode-se 

concluir  que as políticas públicas refletem-se na Universidade de maneira direta, 

sem que exista uma ação sobre elas dos sujeitos que compõem a instituição. Na 

verdade, os sujeitos interagem e têm ação sobre essas políticas, aceitando-as ou 

não, o que determina as ações e decisões na instituição. Portanto, a Universidade 

em  suas  imagens,  muitas  vezes  contraditórias  –  vide  fotografias  presentes  na 

abertura  dos capítulos  ora  em preto  e branco e  ora  em cores  –  é  produto  das 

relações estabelecidas em seu contexto.

A partir dos diálogos mantidos pelo pesquisador com docentes e discentes, 

deu para perceber que a UFPel vive situações contraditórias, por exemplo, às vezes 

em seu ambiente entrelaçam-se questões distintas sobre a produção científica e/ou 

tecnológica e as dificuldades financeiras (sucateamento da infra-estrutura), ou sobre 

a qualidade de ensino e falta de professores e funcionários, entre outras.

Esses dados permitem a compreensão de que as Instituições públicas de 

Ensino  Superior  mantêm  a  qualidade  de  produção,  apesar  do  movimento 

contraditório  que  evidencia  altos  índices  de  produção  científica,  restrições 

orçamentárias,  entusiasmo  e/ou  desilusão  com  a  estrutura  social  e  tecnológica, 

entre outros aspectos.

Nesse sentido, o depoimento do professor P12 pode ilustrar como tem sido 

conviver com essas contradições (ou tensões) no espaço universitário, em busca de 

articulações  e/ou  dispositivos  de  superação:  “[...]  nossos  laboratórios  de  ensino 

39 A pedido do professor, as informações apresentadas não foram gravadas, tendo sido retomadas 
aqui, a partir das anotações no caderno de campo, reproduzidas segunda a memória do pesquisador.



sofrem com a falta de equipamentos... [...] mas não paramos com as pesquisas [...] 

as desenvolvemos... mesmo que tenhamos de fazer os testes finais desses estudos  

em outras instituições (por exemplo na Universidade Federal de Santa Maria)...”.  

Essas considerações remetem a algumas outras indagações, tais como: Que outros 

fatores  influenciam  a  produção  na  universidade  pública?  Que  motivos  levam 

professores  e  alunos  a  sentirem-se  comprometidos  com  o  desenvolvimento 

científico? São questões que não tenho como objetivo responder neste curto espaço 

de tempo, pois não fizeram parte do meu objeto de pesquisa, no entanto, levantam 

elementos  para,  quem sabe,  em outro  momento,  encaminhar-me  novamente  ao 

universo da universidade pública.

No que diz respeito à compreensão de como as TICs se inserem no contexto 

da Universidade, concluo afirmando que a entrada das tecnologias no dia-a-dia da 

formação  docente  está  conectada  às  relações  que  extrapolam  o  cotidiano  da 

instituição de ensino, pois se vinculam à dinâmica da sociedade em geral. Por isso, 

é  impossível  pensar  a  introdução  das  TICs  no  espaço  de  formação  docente, 

desvinculando  essa  ação  de  um projeto  maior  de  Estado  e  de  um conjunto  de 

políticas públicas para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que saem 

(ou  que  vão  além)  das  decisões  articuladas  no  ambiente  da  Universidade 

pesquisada. Portanto, a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no  cotidiano  dos  cursos  de  licenciaturas,  num primeiro  momento,  independe  da 

decisão de professores e alunos em utilizá-las diariamente. Por outro lado, o seu uso 

não se atém apenas a uma mudança na postura pedagógica dos sujeitos, já que a 

presença  das  TICs  vinculam-se,  também,  aos  aspectos  políticos,  econômicos  e 

sociais.

As  dificuldades  ressaltadas  por  professores  e  alunos  estão  também 

relacionadas com o acesso e o manuseio dos equipamentos, assim como com a 

estrutura universitária (de pessoal e de instalações) para atendimento às demandas 

atuais.  Esse  dado  talvez  seja  reflexo  do  processo  “matador  silencioso”  das 

instituições públicas de ensino superior brasileiras, que gradualmente “mata” não só 

os equipamentos instalados como também os sujeitos envolvidos na universidade, 

os quais, algumas vezes, não o percebem.



Cabe  aos  sujeitos  da  Universidade  buscarem  maneiras  de  integrar  as 

tecnologias  no  processo  de formação docente,  proporcionando uma interlocução 

direta entre professores, alunos, conhecimentos e TICs.

Assim,  concluo  esta  etapa  constatando  que,  conhecer  um  pouco  da 

Universidade pública – fato  que para muitos ainda é velado – fez-me verificar  o 

quanto a Universidade,  apesar das dificuldades para cumprir  com seu papel  em 

relação ao ensino, pesquisa e extensão, é uma Universidade com produção, com 

qualidade. Enfim, é uma Universidade com vida.

Assim,  concluo  esta  etapa  constatando  que,  conhecer  um  pouco  da 

Universidade pública – fato que para muitos ainda é velado –, fez-me verificar o 

quanto essa Universidade, apesar das dificuldades para cumprir com seu papel em 

relação ao ensino, pesquisa e extensão é uma Universidade com produção científica 

de qualidade. Enfim, é uma Universidade com vida.
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