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RESUMO 
 
SILVA, Weslley Kozlik. O uso pedagógico do podcast e formação inicial do 
professor: mudanças de paradigma educacional. 2017. 147 p. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 
2017.  
 
 
Este trabalho possibilitou a compreensão do Podcast e sua utilização pedagógica 
na formação inicial de docentes do curso de Pedagogia. Durante grande parte da 
história, tecnologia e educação tiveram seu desenvolvimento de maneira paralela, 
a iniciar pela oralidade, posteriormente pelo surgimento da escrita, adiante pela 
formação de livros e os primeiros mestres, seguidos pela sistematização do ensino 
em escolas, que permearam diversas culturas, desde o Egito até os tempos de 
hoje, com diferentes métodos de ensino. Porém, em determinado momento desta 
linha temporal, a tecnologia e a educação deixaram de se desenvolver em paralelo, 
principalmente no Brasil, o que de certa forma demonstra uma fragilidade na 
educação, pois a tecnologia acompanhou e ajudou no desenvolvimento da 
sociedade e, uma vez que a educação não tenha mais esse paralelo com a 
tecnologia é possível entender que educação e sociedade possam estar destoantes 
em vários aspectos. Assim, para estreitar novamente a relação entre tecnologia e 
educação, e consequentemente educação e sociedade, este trabalho tem por 
objetivo verificar o uso de uma ferramenta tecnológica chamada Podcast como 
possibilidade geradora de mudança do paradigma educacional na formação inicial 
de professores, além de pesquisar sobre o contexto temporal desde a oralidade, 
surgimento da escrita e demais tecnologias como estratégias educacionais; 
averiguar o paradigma educacional em que os professores em formação inicial 
encontram-se;  elaborar e aplicar um curso de instrumentalização da produção e 
uso do Podcast na educação; e organizar e analisar os resultados obtidos por meio 
de curso extensionista, questionários e outros instrumentos de coleta de dados 
utilizados com os professores em formação inicial. Tais objetivos podem ser 
atingidos mediante uma metodologia de característica Fenomenológica-
hermenêutica, que possibilita a análise do discurso dos docentes em formação 
inicial em suas respostas aos questionários. Os resultados da pesquisa foram 
categorizados em características do contexto dos participantes (obtido através do 
questionário inicial), mediação do curso de instrumentalização do Podcast e análise 
do questionário final. A análise das respostas dos participantes da pesquisa indicou 
que foi possível gerar mudanças no paradigma educacional destes, uma vez que 
apontaram aproximações com o paradigma educacional emergente após a 
instrumentalização da ferramenta tecnológica. Assim, uma reaproximação com o 
desenvolvimento da sociedade. Porém, entende-se que apenas o Podcast não é 
suficiente para gerar e manter mudanças paradigmáticas. É necessário que todos 
relacionados à educação tomem partido nessa situação para que as mudanças 
sejam de fato efetivas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de docentes. Mudança de paradigma 
educacional. Podcast. 
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ABSTRACT 
 
SILVA, Weslley Kozlik. The pedagogical use of the podcast and the initial formation 
of the teacher: changes of educational paradigm. 2017. 147 p. Dissertation 
(Master’s in Education) – State University of Central-West, Guarapuava, 2017.  
 
 
This work made possible the understanding of the Podcast and its pedagogical use 
in the initial formation of teachers of the Pedagogy course. During much of the 
history, technology and education had their development in parallel, starting with 
orality, later on through the emergence of writing, later for the formation of books 
and the first masters, followed by the systematization of teaching in schools, which 
permeated diverse cultures, from Egypt to the present day, with different teaching 
methods. However, at a certain moment in this timeline, technology and education 
have stopped developing in parallel, especially in Brazil, which in a way 
demonstrates a fragility in education, since technology has accompanied and 
helped in the development of society and, once that education no longer has this 
parallel with technology, it is possible to understand that education and society can 
be disorganized in many ways. Therefore, in order to narrow the relationship 
between technology and education, and consequently education and society, this 
work aims to verify the use of a technological tool called Podcast as a possibility to 
change the educational paradigm in initial teacher training, as well as research on 
the temporal context from orality, the emergence of writing and other technologies 
as educational strategies; to ascertain the educational paradigm in which the 
teachers in initial formation meet; prepare and apply a course to instrumentalize the 
production and use of Podcast in education; and to organize and analyze the results 
obtained through an extension course, questionnaires and other data collection 
instruments used with the teachers in initial formation. These objectives can be 
achieved through a methodology of Phenomenological-hermeneutic characteristic, 
which enables the analysis of the discourse of the teachers in initial formation in 
their answers to the questionnaires. The results of the research were categorized 
into characteristics of the context of the participants (obtained through the initial 
questionnaire), mediation of the Podcast instrumentalization course and analysis of 
the final questionnaire. The analysis of the research participants' answers indicated 
that it was possible to generate changes in the educational paradigm of these, since 
they pointed to approximations with the emergent educational paradigm after the 
instrumentalization of the technological tool. Thus, a rapprochement with the 
development of society. However, it is understood that only Podcast is not enough 
to generate and maintain paradigmatic changes. It is necessary that all education-
related partners take advantage of this situation so that the changes are indeed 
effective. 
 

 
 
KEYWORDS: Teacher training. Change of educational paradigm. Podcast. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho possibilitou a compreensão de uma ferramenta tecnológica e 

sua utilização pedagógica na formação inicial de docentes do curso de Pedagogia. 

Para tal, entendeu-se que uma série de procedimentos, questionamentos e 

problemas fossem resolvidos afim de se chegar a esta compreensão, a começar 

pelo uso do computador na educação. 

Porém, antes de apontar as justificativas científicas e sociais desta pesquisa, 

torna-se importante compreender o contexto histórico do pesquisador e sua relação 

com os principais tópicos deste trabalho. 

O interesse pela educação e tecnologias apareceram antes mesmo de uma 

formação superior, pois no Ensino Médio o autor já trabalhava com a gravação e 

edição de áudios educativos gravados por professores e por colegas acerca de 

assuntos que interessavam a terceiros. Ou seja, antes mesmo de haver o termo 

Podcast, já se trabalhava com algo muito parecido. 

Posteriormente o pesquisador passou por uma formação técnica em 

informática, mais precisamente de programador. Esta formação deu grande 

amplitude de conhecimentos sobre tecnologias.  

Adiante, na sua formação em Psicologia, houve o direcionamento do seu 

interesse pela ênfase educacional, além dos estágios nessa mesma época 

realizados em instituições educativas. Ainda nesse período já se tinha o 

conhecimento sobre os Podcasts, porém não se havia realizado nenhuma 

aproximação entre os temas. 

Seguindo a linha cronológica, posterior à formação em Psicologia, fez-se 

uma especialização em Educação Especial e, após esta formação, foi contratado 

como professor auxiliar no curso de Psicologia da faculdade em que havia se 

formado. Esse início na carreira profissional foi de grande importância, pois foi em 

uma das aulas de Psicofarmacologia, lecionada para o nono período de psicologia, 

que ouviu de seu irmão a possibilidade da utilização de Podcasts na Educação 

Superior.  

Após uma longa conversa com seu irmão a respeito dos Podcasts, o 

pesquisador começou a elaborar seu projeto de pesquisa, que resultou neste 

trabalho. Dessa forma, segue-se com as demais justificativas para o uso do 

Podcast na Educação.    
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A introdução de uma das principais tecnologias do século XX, o computador, 

já é uma realidade em boa parte das escolas e universidades não só no Brasil, mas 

em outros países. Esta tecnologia permitiu avanços científicos e educacionais 

basicamente em todos os campos de atuação do ser humano. Assim, já não há 

mais como negar a utilidade ou necessidade desta ferramenta para o 

desenvolvimento educacional e científico. 

 O computador, por sua vez, deu acesso à maior rede de informações 

existente até hoje, a Internet. Esta pode ser considerada como um grande banco 

de informações, que permite que seus usuários possam compartilhar, refletir e 

discutir esse grande conteúdo. Esta situação, por si só parece ser a educação 

libertadora, considerada por Paulo Freire como o mundo mediando a educação dos 

homens. Porém, ainda se carece de muitas transformações para atingir de fato 

esse tipo de educação. 

 O formato em que a Internet disponibiliza seus conteúdos é variado, 

necessitando de uma verificação constante das metodologias de comunicação que 

aparecem de tempos em tempos. Um exemplo seriam as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), que estão cada vez mais crescendo na rede, 

tornando-se pontos de referência para variados assuntos, e os docentes, podem 

ser beneficiados com esse número de informação liberada gratuitamente na 

Internet. 

 A relação entre tecnologia e educação, é algo que já acontece há muito 

tempo na história da humanidade, mas parece ter acontecido um afastamento entre 

essas áreas ao longo da história, no Brasil mais precisamente no período da 

ditadura civil-militar, explicitando-se melhor no capítulo primeiro. Assim, existem 

tentativas de se reaproximar essas áreas, mostrando-se que não é suficiente a 

capacitação dos alunos em especializações tradicionais, mas o desenvolvimento 

de novas competências, considerando o surgimento de novos saberes, 

preparando-os para uma nova sociedade, que tem posse da tecnologia e outras 

linguagens. 

Com o passar do tempo essa relação tornou-se necessária, pois, para que 

os estudantes possam estar atentos às novas tecnologias da informação e também 

terem instrumentos ao lidarem com as demandas sociais, é indiscutível a 
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necessidade do uso de computadores como instrumento de aprendizagem, como 

foi a aplicação do programa Logo1 na educação básica, na década de 90 no Brasil. 

Tal necessidade traz à tona discussões relacionadas a quais tecnologias 

devem e podem ser utilizadas na Educação e que irão gerar resultados positivos 

com relação à aprendizagem e formação. As Tecnologias de Informação e 

Comunicação, nesse caso, se configuram como uma forma de promoção de 

aprendizagem desse âmbito tecnológico.  

Percebe-se que o uso da Internet e das TIC produziram grandes mudanças 

na sociedade, e esse contexto apresenta-se como um desafio de como se pode 

assimilar essas transformações e suas relações com o sistema educacional. 

De acordo com Rodrigues (2009), o universo das Tecnologias de Informação 

e Comunicação aparece, nesse momento, como um grande oceano desconhecido 

para muitos educadores, por outro lado fascinante e cheio de possibilidades para 

outros.  

As tecnologias como, rádio, TV, telefone, áudios, vídeos, que antes eram 

disponibilizadas separadamente foram integradas atualmente, todas no 

computador, através de seus periféricos. Essa integração facilitou o 

armazenamento de informações com variados formatos, tornando o computador 

um centro de processamento que possibilita essas operações (BARBOSA, 2004). 

Dessa forma, percebe-se que o professor, enquanto mediador, tem à sua 

disposição diariamente novas tecnologias que podem ser utilizadas para otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem. Porém, parece haver situações que restringem 

a utilização dessas novas tecnologias. Questiona-se se essas situações podem ser 

o desconhecimento das novas tecnologias, dificuldades em compreender o 

funcionamento da tecnologia, conhecimento da eficácia da nova tecnologia, entre 

outras.  

Um dos formatos de TIC disponibilizados hoje na Internet é o Podcast. A 

palavra é uma junção entre iPod, o tocador de áudio da Apple, e broadcast, que 

significa transmissão em inglês. Os Podcasts são arquivos gravados em formato 

de áudio e colocados em um endereço na Internet para serem escutados ou até 

mesmo para downloads. Estes áudios podem ser organizados em episódios e 

assuntos específicos como ciência, artes, política, economia, atualidades, etc.  

                                                           
1 Linguagem de programação criada por Seymour Papert (PAPERT, 1980). 
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Qualquer indivíduo que possua um computador e acesso à Internet tem a 

possibilidade de produzir um Podcast, tornando essa prática fácil e de baixo custo, 

se comparado a outras formas de produção de conteúdo. Assim, para a criação de 

um Podcast basta um computador com uma placa de som, um microfone, um 

programa gratuito de edição de áudios e conexão com a Internet. Considerando o 

baixo custo dessa produção, qualquer um pode publicar conteúdo desse formato 

na Internet. 

Há uma série de vantagens da aplicação do Podcast na educação. Os alunos 

podem escutar livros gravados enquanto se deslocam para a faculdade; pode-se 

gravar aulas ou entrevistas com professores para esclarecimentos de conceitos e 

outros assuntos; e também gravações de trabalhos por alunos para análise do 

professor; entre outras. 

O aparente potencial educativo do Podcast levanta questionamentos acerca 

de outras possibilidades do uso dessa ferramenta, principalmente relacionando-se 

à formação do professor, que, de acordo com a pesquisa intitulada “Formação de 

professores universitários: indicativos da utilização de TIC em cursos de 

licenciatura” (SILVA; SANTINELLO, 2017), esta formação continua sendo realizada 

de maneira tradicional.  

Dessa forma, problematiza-se se o Podcast pode ser utilizado na formação 

inicial de professores para alterar o paradigma tradicional da educação em que 

possivelmente estão inseridos, para um paradigma emergente segundo Behrens 

(2013). 

Assim, a pesquisa teve como objetivos, verificar a ferramenta Podcast como 

possibilidade geradora de mudança do paradigma educacional na formação inicial 

de professores; pesquisar sobre o contexto temporal desde a oralidade, surgimento 

da escrita e demais tecnologias como estratégias educacionais; averiguar o 

paradigma educacional em que os professores em formação inicial encontram-se;  

elaborar e aplicar um curso de instrumentalização da produção e uso do Podcast 

na educação; e organizar e analisar os resultados obtidos por meio de curso 

extensionista, questionários e outros instrumentos de coleta de dados utilizados 

com os professores em formação inicial.  

Para atingir estes objetivos o trabalho foi seccionado em cinco capítulos que 

apresentam aspectos bibliográficos, epistemológicos e técnicos para a utilização 

do Podcast na educação, embasados em autores como Nunes (1979), Manacorda 
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(1992), Sancho (1998), Lévy (1999, 2004), Moraes (2002), Alava (2002), Barreto 

(2002), Bortolini; Souza, (2003), Valente (2003), Valente (2003), Castells (2005), 

Aranha (2006), Sánchez Gamboa (2007), Grinspun (2009), Behrens (2013),  

Bottentuit Junior (2013), Sampaio (2013) e Curry (2017). 

O primeiro capítulo apresenta reflexões históricas acerca de diferentes 

tecnologias utilizadas na educação, permeadas por contribuições de autores, 

relacionadas ao surgimento da oralidade, surgimento da escrita como tecnologia 

de ensino, informações sobre a história geral da formação de professores e a 

relação com tecnologias, histórico e panorama atual da formação docente no Brasil. 

Este capítulo remonta os aspectos da oralidade, por ser parte da tecnologia 

utilizada na construção desta pesquisa e também por ser uma forma de 

comunicação a ser desenvolvida no cenário educacional de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa (Brasil, 1997). Além 

disso Hallewell (2005) afirma que a sociedade brasileira possui preferência pela 

oralidade em lugar da leitura e Molina (2015) explica que esse fator se dá porque a 

melhora da renda no Brasil e a disseminação do ensino acontece de forma tardia 

em relação a outros países, no século XX, e nessa época foi o rádio e depois a 

televisão que se tornaram os meios de comunicação das massas. 

O capítulo segundo retrata as diferenças entre paradigmas tradicionais e a 

possibilidade do uso de um outro paradigma para a educação e, também, para a 

formação de professores, indicando suas abordagens para este fim, embasando a 

possibilidade de mudanças de paradigma. 

O capítulo três enfatiza a aplicabilidade das tecnologias na educação, 

perpassando por um contexto histórico das tecnologias atuais direcionadas à 

educação, o surgimento e evolução da Internet, reflexões sobre a cibercultura a 

partir de Lévy (1999), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o 

Podcast como ferramenta pedagógica. 

Os aspectos metodológicos são apresentados no capítulo quatro, em que se 

discute o caráter epistemológico, o caráter gnosiológico e o caráter ontológico da 

pesquisa, além da apresentação dos procedimentos metodológicos, instrumentos 

de coleta de dados e formas de análise da pesquisa, que possibilitaram o caminho 

para se chegar aos resultados e suas análises. 

Os resultados e análises aparecem no capítulo quinto em que se discute as 

categorias de análise: caracterização do grupo selecionado, análise da mediação 
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através do curso de instrumentalização e análise do questionário final afim de 

atingir os objetivos.  
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1. A RELAÇÃO ENTRE ENSINO, FORMAÇÃO DE DOCENTES E AS 

TECNOLOGIAS: CONTEXTOS HISTÓRICOS 

 

Afim de compreender o contexto em que se encontra a formação do docente, 

pretende-se neste capítulo, relatar um breve histórico a respeito dessa formação, 

pontuando as principais tecnologias que auxiliaram no ensino ao longo da história. 

É importante ponderar que alguns períodos históricos citados ao longo do texto não 

possuem datação exata, por isso foi considerado apenas o zeitgeist2.  

Esta relação da educação e tecnologia não é nova, porém faz parte de quase 

todos os estudos que propõem uma análise do contexto educacional atual 

(GRINSPUN, 2009). Mas, para compreender de que se tratam exatamente estes 

estudos é necessário entender o conceito do termo tecnologia. 

Para Rodrigues (2009) o termo tecnologia é reconstruído a partir do conceito 

de técnica ou tecné, do grego, que a princípio era designado para descrever o 

trabalho dos artesãos, ou seja, o trabalho com as mãos. Mais tarde distinguiu-se o 

trabalho do técnico, que seria a possibilidade de reprodução ou transmissão de 

certo tipo de conhecimento, necessitando que a técnica fosse sempre igual ou 

precisa, diferentemente do trabalho do artista, que procurava produzir algo único.  

A partir desta divisão passou-se a entender como técnica uma situação 

relacionada ao hábito, por exemplo, o carpinteiro também teria um conhecimento 

corporal e instrumental de como produzir o que desejava. Esse entendimento 

ganha volume a partir do surgimento da ciência moderna, com Galileu Galilei que 

construiu os primeiros instrumentos tecnológicos propriamente ditos. Desta forma, 

entende-se que o termo tecnologia refere-se aos conhecimentos científicos e 

instrumentos desenvolvidos pelo homem para a solução de problemas práticos e 

permite que o homem veja o mundo de outra maneira (RODRIGUES, 2009). O 

termo ainda será melhor explicitado no capítulo três, por se tratar do capítulo 

responsável pela temática. 

Desta forma, segue-se com a relação entre o ensino, a formação de 

docentes e tecnologias imbricadas nesse contexto. A princípio descreve-se acerca 

da oralidade, que, apesar de origem não definida, foi amplamente utilizada como 

                                                           
2 Palavra do idioma Alemão que significa o espírito da época. De maneira geral é um conceito que 
indica a cultura, conhecimentos e atitudes das pessoas que vivem em um período específico de 
tempo (BROŽEK; MASSIMI, 2002). 
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tecnologia de ensino na pré-história e na história antiga, mas que ainda é utilizada 

até hoje para este fim.  

A seguir, relata-se sobre o surgimento da escrita e os impactos que causou 

na identidade do docente, sua formação e as possibilidades de ensino. Ainda, 

descreve a sistematização do ensino e outras tecnologias que surgiram ao longo 

deste processo, desde o Antigo Egito até o Século VIII. 

Por fim, destaca-se um breve histórico da formação de docentes no Brasil 

iniciando-se no período do Brasil colonial até a atualidade, explicitando, por último, 

um panorama de como se encontra essa formação. 

 

 

1.1. A ORALIDADE COMO TECNOLOGIA DE ENSINO 

 

 Antes da atual organização mundial quanto ao conhecimento, cultura e 

produções científicas, a forma de se proliferar uma classe de experiências era por 

meio da oralidade e outras técnicas rudimentares como o desenho em rochas. Por 

mais remotas que pareciam, tais técnicas representavam o que de melhor havia em 

termos de tecnologia para se manter e perpetuar a cultura e sobrevivência de um 

grupo (GOUCHER; WALTON, 2011). 

 De acordo com Goucher e Walton (2011), “a linguagem teria sido essencial 

para comunicar ideias, planejar itinerários e transmitir cultura [...]” (p.18). Assim, por 

mais obscura que possa ser a origem da linguagem, ela teve, e continua tendo, um 

papel no desenvolvimento da humanidade, fazendo um marco na separação entre 

humanos e hominídeos3 (GOUCHER; WALTON, 2011).   

 

Poucos iriam discordar de que a habilidade de se comunicar verbalmente 
e simbolicamente é o núcleo dos comportamentos e da crescente 
complexidade das estruturas sociais dos seres humanos. A comunicação 
estendeu o impacto do aprendizado coletivo humano durante muitas 
gerações. Os humanos se distinguem como uma espécie por causa de 
sua capacidade de herdar conhecimento (GOUCHER; WALTON, 2011, 
p.18). 

  

 Essa capacidade de herdar e transmitir conhecimento pode ter dado origem 

a profissão conhecida como docência, ou seja, para que se pudesse alimentar essa 

                                                           
3 Espécie de primata ancestral biológico do Homo Sapiens Sapiens (BIZZOCCHI, 2000). 
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capacidade de herança e transmissão era necessário que existisse alguém 

responsável por transmiti-lo. Esse papel geralmente era herdado pelos mais velhos 

ou líderes dos grupos, que já tinham experiência suficiente para repassar certas 

técnicas, histórias e outros conhecimentos importantes para a sobrevivência desse 

grupo. Por exemplo, os “bardos, aedos e griots aprendiam seu ofício escutando os 

mais velhos” (LÉVY, 2007, p. 47). 

 Outro responsável por levar o conhecimento aos mais novos era o próprio 

pai ou mestre escriba, mantendo as tradições androcêntricas, ou seja, o 

conhecimento era repassado e contado somente pelo viés masculino, que se 

utilizavam de conselhos dirigidos diretamente ao filho (termo utilizado tanto para 

filhos carnais como para discípulos), que por sua vez era transmissor aos seus 

descendentes, insistindo na “ininterrupta continuidade de transmissão educativa de 

geração em geração” (ARANHA, 2006; MANACORDA, 1992, p.11). 

 A esse tipo de transmissão, Lévy (2007) chama de oralidade primária, ou 

seja, um momento em que as sociedades não haviam ainda adotado a escrita como 

meio de comunicação. Nesse sentido o autor aponta que a construção cultural 

dessas sociedades estava apoiada nas memórias dos sujeitos, sobretudo a 

memória auditiva.  

 

A escrita suméria, ainda muito próxima de suas origens orais, denota a 
sabedoria representando uma cabeça com grandes orelhas [...]. Nas 
épocas que antecediam a escrita, era mais comum pessoas inspiradas 
ouvirem vozes (Joana d'Arc era analfabeta) do que terem visões, já que o 
oral era um canal habitual da informação (LÉVY, 2007, p.47). 

 

 Nesse período, mesmo com a existência da escrita, os egípcios 

consideravam que a fala seria a habilidade mais importante para uma boa 

educação, não somente o falar, mas o falar bem, como objetivo do ensinamento. 

Afirma Manacorda (1992), que este falar bem está relacionado a uma formação 

política, de discursos às multidões, pois, a escrita era um instrumento de registro 

utilizado por peritos e não necessariamente por governantes. 

 Outra forma de se utilizar a comunicação oral como forma de ensino foi na 

Grécia antiga em que os jovens aprendiam pelos hinos religiosos e militares, pois 

o verso cantado auxiliava a memória. Ainda na Grécia Isócrates considerava que a 

educação tinha por finalidade a instrução da oratória e da retórica “a arte de falar 

em público nos conselhos e nas assembleias” (MANACORDA, 1992, p. 57). 
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 Por este breve relato, percebe-se que a comunicação oral como tecnologia 

de ensino, surgiu para não mais deixar de ser usada, ainda que outras tecnologias 

aparecessem ao longo da história.  

No caso do surgimento da escrita e sua relação com a oralidade no ensino, 

Lévy (2007) a chama de oralidade secundária, sendo a palavra complementar à 

escrita. Assim, o surgimento da escrita e seus impactos no ensino são descritos a 

seguir. 

 

  

1.2. O SURGIMENTO DA ESCRITA COMO TECNOLOGIA DE ENSINO 

 

 Dando continuidade ao avanço das formas de ensino, a escrita surge como 

um divisor entre o encerramento da Pré-história e o início da História. Esses 

primeiros registros escritos se deram na região da Mesopotâmia por volta do ano 

4000 a.C., desenvolvidos pelos Sumérios. Essa escrita foi chamada de cuneiforme 

(GOMES, 2007). 

 Queiróz (2005), reflete que na realidade os Sumérios conquistaram a região 

sul da Mesopotâmia por volta de 4000 a.C. e por volta de 1500 anos foram o grupo 

que dominou o Oriente Médio, e estes deixaram uma série de arquivos e 

documentos sobre de um sistema jurídico, administrativo, comercial e religioso. Tal 

questão indica que diversos segmentos do desenvolvimento humano que eram 

regidos pela comunicação oral, foram transformados e perpetuados por essa forma 

de escrita. 

 O uso principal da escrita cuneiforme4 era relacionado à Administração, mais 

precisamente a contabilidade, com cálculos e transações comerciais, registro de 

bens, etc. A Astronomia, Direito e Literatura foram auxiliadas pela escrita em seus 

fundamentos. A forma de registro era o uso de uma espécie de estilete para escavar 

um tablete de argila (GOMES, 2007). 

 A escrita egípcia, juntamente com a cuneiforme, foi importante para o 

Oriente, e era chamada de hieroglífica5. O termo em grego significa letras sagradas 

                                                           
4 Tipo de registro produzido em um tablete de argila contendo profundidade, largura e altura, e lido 
da esquerda para a direita (COSTA, 2012). 
5 Tipo de registro egípcio a partir de sinais pictográficos, realizada em papiros ou peles, e lido da 
direita para a esquerda (LION; MICHEL apud COSTA, 2012). 
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esculpidas, que sustentava a ideia grega de que a escrita egípcia era aplicada 

principalmente para fins religiosos (QUEIROZ, 2005). 

 Apesar dos grandes avanços conquistados por essas formas de escritas, 

esses povos não tinham uma forma precisa de registrar as palavras faladas por 

escrito. Assim, a escrita era a representação das ideias por meio de pinturas e 

desenhos. No fim do segundo milênio a.C. apareceu gradualmente um protótipo da 

escrita alfabética, a norte-semítica, “formada por vinte e dois símbolos escritos 

uniformemente da direita para a esquerda: uma escrita consonântica, agora tida 

como o antepassado direto das escritas hebraica, moabita, fenícia, aramaica e 

grega” (QUEIROZ, 2005, p. 6).  

 O sistema alfabético configurava uma redefinição no processo de escrita e 

leitura, pois não consistia na invenção de signos gráficos, mas em uma 

decomposição das palavras de modo que cada som era representado por um signo 

específico (GOMES, 2007). 

 As línguas alfabéticas ocidentais são resultado da adoção e adaptação pelos 

gregos do alfabeto semita. Embora fosse uma adaptação, o alfabeto teve 

aperfeiçoamento de tal forma que, durante três mil anos, é um veículo de 

comunicação entre homens das mais diversas culturas e línguas (QUEIROZ, 2005). 

 

 

1.3. O ENSINO E OUTRAS TECNOLOGIAS: DAS ESCOLAS EGÍPCIAS AO 

PANORAMA DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL  

 

 O surgimento da escrita, ainda que importante para o desenvolvimento 

dessas regiões e da humanidade como um todo, não alcançava de forma geral a 

população, pelo contrário, era restrita apenas a uma parcela que permanecia 

repassando a cultura somente por via oral. Um exemplo seriam os chamados “filhos 

do rei”, que se tratavam de jovens escolhidos pelo faraó para serem educados 

juntamente com seus filhos, tomando forma de institucionalização e sistematização 

do ensino (na época intelectual e físico, através da natação) (MANACORDA, 1992). 

Esta sistematização e institucionalização do ensino traz consigo uma série de 

tecnologias, mencionadas adiante, à medida que a educação se transforma. 

Ainda no Antigo Egito existiam outras escolas chamadas Kap, mas não se 

encontram detalhes sobre o seu funcionamento. Afirma-se, todavia que, nesse 
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período da história (abrangendo até o Império romano), “os testemunhos históricos 

referem-se sempre às classes dominantes, ignorando quase totalmente as classes 

produtoras e subalternas” (MANACORDA, 1992, p. 74).  

Outra tecnologia que demonstra diferenças no ensino são as ‘letras 

sagradas’, exclusivas para sacerdotes e passadas de pai para filho, além de que 

eram determinados rituais onde os alunos praticavam a iniciação para adquirirem o 

conhecimento, em comparação aos ‘conhecimentos comuns’, que eram difundidos 

entre os leigos e consistiam de ensinamentos científico-práticos (ARANHA, 2006; 

MANACORDA, 1992). 

 A sistematização do ensino no Egito substituiu os antigos ensinamentos 

cerimoniais baseados na aprendizagem mnemônica, dando espaço para uma 

organização diferente, com o mestre sentado em uma esteira e os alunos ao seu 

redor (ARANHA, 2006). 

Para Manacorda (1992) além dos mestres, outros profissionais que 

trabalhavam com a escrita6 e com o ensino eram os escribas, mas esses 

mantinham a forma de educação mais antiga educando o próprio filho ou discípulo.  

O autor acima apresenta as possibilidades de ensino especializado pelo 

escriba: “o escriba legal dos hieróglifos, o escriba da ‘casa dos escritos’ (biblioteca) 

ou o da ‘casa da vida’ (escola), e assim por diante” (MANACORDA, 1992, p.21). 

Igualmente, estes especialistas também ensinavam seus filhos ou discípulos. 

Nesse período nota-se duas importantes tecnologias em desenvolvimento, a 

biblioteca e a escola, pois estas possibilitaram o acúmulo, a formação e a 

transmissão de conhecimentos. 

 No Egito (aproximadamente de 1785 a 1580 a.C.) aparece a necessidade de 

estudo pelos livros (em formato de rolo de papiro) e esta tecnologia passa a ser 

mais utilizada pelos jovens estudantes. “Agora é sábio, não quem possui 

experiência e inteligência e, por isso, está numa posição de domínio, mas quem 

conheceu a tradição nos livros, adquiriu cultura e assimilou a sabedoria dos 

antigos”, estes livros permaneciam na casa dos escritos ou na casa da vida, 

instituições que auxiliavam a sistematizar o ensino (MANACORDA, 1992, p.26). 

                                                           
6 O escriba, é aquele que lê as escrituras antigas, que escreve os rolos do papiro na casa do rei, 

que, seguindo os ensinamentos do rei, instrui seus colegas e guia seus superiores, ou que é mestre 
das crianças e mestre dos filhos do rei, que conhece o cerimonial do palácio e é introduzido na 
doutrina da majestade do faraó (MANACORDA, 1992, p. 21). 
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 A admiração dos egípcios pelos livros é demonstrada por Bresciani dizendo 

que “[...] um livro é melhor do que uma estrela incisa, melhor do que um muro 

firmemente construído. Um livro é melhor do que uma casa construída, melhor que 

um túmulo no Ocidente” (apud MANACORDA, 1992, p. 31). Portanto, percebe-se 

que a partir da escrita outra tecnologia relacionada ao ensino aparece na história. 

 Adiante, na Grécia antiga do período clássico, a educação era tarefa do 

Estado, confiada a um magistrado, o pedônomo. Este era um legislador para a 

infância, e as aulas não se realizavam individualmente, mas coletivamente nos 

coros ou tropas (MANACORDA, 1992). Essa configuração mostra uma 

sistematização diferente do que acontecia até então, dando início às bases atuais 

com relação à responsabilidade do Estado pela educação nos países ocidentais. 

Este fato é observado por Cambi (1999) que as raízes educacionais gregas, de 

certa forma, devem à toda riqueza Mediterrânea sua sistematização no ensino.  

 Outras tecnologias relacionadas ao ensino são encontradas no período 

clássico grego, como a escola de Pitágoras. Nessa escola haviam quatro graus de 

formação: os acústicos, que podiam acessar a primeira educação musical formada 

por “mitos, cultos e cantos religiosos, memorização de poesias, instrumentos 

musicais, dança e ginástica [...]”; os matemáticos “que estudavam aritmética, 

geometria, astrologia e música”; os físicos que estudavam a natureza ou filosofia; 

e os sebásticos “que eram introduzidos na ciência sagrada e esotérica” 

(MANACORDA, 1992, p.47). A escola de Pitágoras demonstrava proximidade com 

algumas organizações escolares do século XX, que serão abordadas no tópico 

“Histórico da formação docente no Brasil”. 

 Surge então um novo conceito da educação do homem denominado Paideia, 

onde todo homem era constituído a partir da aproximação com sua cultura e com 

foco na studia humanitatis7, partindo do princípio filosófico de compreensão do todo 

sob uma visão do homem. Abrangendo uma ideia global do homem no mundo e 

todos os conceitos que podiam ser empregues como “civilização, cultura, tradição, 

literatura ou educação” (ARANHA, 2006, p. 62), a Paideia ganha grande força e 

respaldo no mundo romano (ARANHA, 2006; CAMBI, 1999). 

 Embora, nesse tempo, a escrita já tivesse um bom desenvolvimento, ela 

ainda não era acessível aos cidadãos gregos, porém a escrita alfabética possibilitou 

                                                           
7 No português, estudos culturais. 



25 

 

nova abertura a todos os cidadãos. Surgia, além dos mestres de ginástica e música, 

o mestre das letras do alfabeto, que passa a desenvolver um importante papel 

social. Manacorda (1992), salienta que era provável o uso da escrita 

institucionalizada em escolas, porém provas escritas desta prática só começam a 

aparecer no século V a.C.  

 É nesse período que surge uma técnica bastante difundida e de longa 

duração (usada até os dias de hoje em certas regiões), em que primeiro se 

aprendiam as letras oralmente e depois as escritas. Mais especificamente:  

 

Quando aprendemos a ler, aprendemos primeiro os nomes das letras, 
depois suas formas e seus valores, em seguida as sílabas e suas 
propriedades e, enfim, as palavras e suas flexões. Daí, começamos a ler 
e escrever, de início lentamente, sílaba por sílaba. Quando, no devido 
prosseguimento do tempo, as formas das palavras estiverem bem fixas 
em nossa mente, lemos com agilidade qualquer texto proposto, sem 
tropeçar, com incrível rapidez e facilidade (OPUSCULA apud 
MANACORDA, 1992). 

 

 Em Roma, a educação era praticada inicialmente em meio familiar, iniciada 

pela mãe (nesse caso diferente do Egito e Grécia), que enquanto mulher tinha 

maior consideração social se comparada a outras regiões, e em seguida 

complementada pelos ensinamentos do pai; posteriormente e diante de todos os 

cidadãos romanos, o Império controlava grande parte dos ensinamentos, vide a 

necessidade da perpetuação do regime imperial (ARANHA, 2006; MANACORDA, 

1992). 

Embora houvesse essas diferenças, pelo menos inicialmente, em relação 

aos educadores, com o passar dos anos (do século V ao III a. C.) a cultura e escola 

grega tornaram-se a forma de educação, não só no período do Império romano, 

mas transmitidas para a Europa medieval e moderna, e também às sociedades 

ocidentais (MANACORDA, 1992). 

 Com as invasões bárbaras no Império romano a preocupação não se tratava 

de uma educação para os filhos, mas de evitar a morte e a fome. Assim, com a 

desagregação do império, houve também fragmentação política que, alerta o autor, 

impede a narração de uma única história (NUNES, 1979; MANACORDA, 1992). 

Nesse caso, parece mais difícil ainda a verificação de uma única educação ou um 

padrão de sistematização do ensino.  



26 

 

 A partir da doutrinação cristã, algumas escolas a exemplo da Itália, que por 

um tempo conservou o ensino da escola clássica passou a incorporar o ensino da 

escola cristã, e Manacorda (1992) relata que “o repúdio e o esquecimento da escola 

clássica já são um fato consumado. As escolas de artes liberais tiveram, pelo 

menos na Itália, seus últimos esplendores sob Teodorico [...]” (p. 113). 

 Dessa forma a cultura e a escola se reorganizam em torno da Igreja, cujo 

domínio pertencia ainda aos romanos. Em 418 o papa Zózimo instituiu as primeiras 

escolas religiosas para sacerdotes, assim, estes poderiam aprender antes de 

ensinar. Sob um modelo de sinagoga nasce a nova escola cristã e as perspectivas 

que estas acolhessem peritos nas escrituras sagradas (NUNES, 1979; 

MANACORDA, 1992). 

 A tecnologia de ensino nessas escolas remonta a oral egípcia, caracterizada 

pela “obsessiva memorização e repetição coral da Midrash8, com pouca ou 

nenhuma atenção ao ensinamento da escrita”, tratando-se mais de uma 

acumulação de tradições práticas do que propriamente um ensino formal, mas 

percebido por São Jerônimo como eficaz, pois este notava que “as crianças 

hebreias conheciam bem a lei” (MANACORDA, 1992, p. 115). 

 Considerando essa diferente sistematização do ensino, os responsáveis 

pela função de docentes eram os sacerdotes. Estes poderiam ser formados desde 

crianças por escolha dos pais (nesse caso eram acolhidos na casa da igreja), ou 

chegada a idade de dezoito anos, poderiam escolher entre o matrimônio e o 

sacerdócio (MANACORDA, 1992). 

 Neste período havia a divisão do clero em regular e secular. A parte regular 

do clero é formada pelos sacerdotes que prestaram o voto apenas de castidade e 

obediência (ao seu superior). Por prestarem seus serviços mais direcionados ao 

povo, eram chamados de seculares. O clero regular prestava os votos a Deus de 

pobreza, castidade e obediência, vivendo de acordo com as regras da corporação 

em que pertenciam (NUNES, 1979).  

 Nas escolas do clero secular o mestre era o bispo, porém essa tarefa foi logo 

atribuída a outro profissional, o magischola. Aos poucos este profissional teve um 

crescimento na igreja, assumindo funções mais elevadas. Este poderia vender um 

termo de autorização para ensinar, o licentia docendi (licença para o ensino, em 

                                                           
8 O nome Midrash é extraído do hebraico que significa pesquisar a fundo, investigar (AZEVEDO, 
2007, p. 165). 
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tradução livre), que permitia que quem o possuísse poderia cobrar o ensinamento 

dado aos alunos (MANACORDA, 1992).  

Essa possibilidade dava novas características e críticas à organização do 

ensino, como aponta Manacorda (1992): 

 

A ciência é dom de Deus, portanto não pode ser vendida [...]. O saber, de 
fato, embora fundado nas artes liberais, consistia na doutrina cristã e 
culminava na teologia9. Apesar disso era vendido. [...] esta é a escola de 
uma sociedade de uma Igreja feudais, ainda que a venda da ciência já 
prenuncie o surgir de uma sociedade laica de tipo novo (p. 142). 

  

 Após o ano 1000, devido a relativa tranquilidade política surgiram novos 

centros urbanos e a passagem do poder político para a Igreja. Esta deu abertura 

das paroquiais (escolas elementares) e escolas episcopais (escolas superiores) 

para os leigos, dando o ensino religioso e também o literário. Criava-se, portanto, 

um monopólio eclesiástico da instrução (NUNES, 1979; MANACORDA, 1992). 

Durkhein (apud NUNES, 1979), destaca que “a Igreja tornou-se a única educadora 

daqueles tempos naturalmente, sem premeditação nem ambições, pois era a única 

instituição que, de fato, tinha condições e meios para educar e instruir” (p.149).  

 O Concílio Ecumênico de 1215 prescreveu um importante passo para manter 

o ensino e funcionamento das escolas. Este seria que qualquer igreja que tivesse 

recursos suficientes, sustentasse um professor de gramática e que as igrejas 

metropolitanas mantivessem um teólogo para ensinar a todos o cuidado das almas 

e as sagradas escrituras (NUNES, 1979). 

Durante a Idade Média houve ideais pedagógicos diferentes conforme as 

instituições, as épocas e situações históricas do povo. Essa relatividade da 

educação no período medieval é um prospecto de outros períodos históricos 

(NUNES, 1979), como visto acima, ou seja, acontece uma descontinuidade com 

relação à evolução das tecnologias de ensino e a sistematização da escola que terá 

marcos em sua evolução mais adiante na história, por exemplo, o surgimento da 

universidade. É nesse momento também que se dá destaque se se faz necessária 

a profissão dos copistas. Estes geralmente eram estudantes mais pobres e os 

responsáveis por fazer várias cópias de um livro, afim de dar acesso a mais alunos 

                                                           
9 É importante destacar, para que não haja descentralização do conteúdo discutido neste capítulo, 
o trecho dizendo que o ensino, nessa época, culminava na teologia. Assim, o conteúdo discutido 
pelas escolas, os bispos e mestres dedicava-se principalmente ao entendimento das escrituras 
sagradas, que se tornava o objetivo principal da educação. 
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(NUNES, 1979), ou seja, pode-se considerar que é a utilização de uma nova 

tecnologia em favor do ensino. 

 O possível surgimento da Universidade é entendido por Manacorda (1992), 

como uma situação que surgiu dos portadores dos licentia docendi, ou mestres 

livres, que atuavam sempre sob tutela jurídica da Igreja e também em parcerias 

com as escolas episcopais. O autor explica que antes mesmo do ano 1000 existia 

uma prática médica que assumiu o caráter de escola teórica e que, mais tarde, seus 

títulos eram reconhecidos em qualquer lugar, ou seja, uma universidade.  

 Semelhante a didática de ensino de letramento grego já apresentado, cita-

se adiante Odofredo, professor de direito em Bolonha, e como utilizava a sua 

técnica: 

 

Quanto ao método de ensino, seguirei o método utilizado pelos doutores 
antigos e modernos e particularmente pelo meu mestre; o método é o 
seguinte: primeiro dar-vos-ei um resumo de cada título antes de proceder 
a análise literal do texto; segundo, farei uma exposição a mais clara e 
explícita possível do teor de cada fragmento incluído no título; terceiro,  
farei a leitura do texto com o objetivo de emendá-lo; quarto, repetirei 
brevemente o conteúdo da norma; quinto, esclarecerei as aparentes 
contradições, acrescentando alguns princípios gerais de direito (extraídos 
do próprio texto) [...], como também as distinções e os problemas sutis e 
úteis decorrentes da norma, com suas respectivas soluções, dentro dos 
limites da capacidade que a Divina Providência me concederá. Se alguma 
lei merecer, em virtude de sua importância e dificuldade, uma repetitio, 
essa repetição será feita à noite. 
As disputationes10 realizar-se-ão pelo menos duas vezes por ano: uma vez 
antes do Natal e uma vez antes da Páscoa, se estais de acordo 
(MANACORDA, 1992, p. 153-154). 

 

As disputationes descrevem bem o método escolástico presente nessa 

época, e consistiam da apreciação dos pressupostos lançados pelas autoridades 

em determinado assunto, em seguida lançavam-se os argumentos e questões a 

respeito desses pressupostos e, por fim, encontra-se as soluções e razões para as 

questões propostas (NUNES, 1979).  

Com o surgimento da universidade, uma variedade muito grande de 

possibilidades se abriu para a formação numa sociedade mercantil que era quase 

totalmente livre da Igreja e do império, dessas possibilidades surgiram mestres 

associados em cooperativas, mestres que assalariavam outros mestres, mestres 

pagos por corporações, mestres pagos pelas comunas, etc. Estes vendiam e 

                                                           
10 No português disputas doutas, ou debates. 
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renovavam sua própria ciência, revolucionando os métodos de ensino (ARANHA, 

2006; MANACORDA, 1992).  

Em crítica ao método de maior manifestação filosófica cristã – o escolástico, 

no século XV aparecem os humanistas (NUNES, 1979) que são sensíveis aos 

problemas de uma formação mais humana, por exemplo, considerando a natureza 

da criança, educando-a de acordo com sua própria idade. Outras características no 

sistema pedagógico humanista seria a leitura direta de textos, como os gregos e o 

amor pela poesia, “uma vida em comum entre mestre e discípulo, na qual os 

estudos e as disputas doutas são acompanhadas de passeios agrestes, diversões, 

jogos e brincadeiras” (ARANHA, 2006; MANACORDA, 1992, p. 180). Nessa 

metodologia, nota-se uma proximidade com as metodologias ativas da 

contemporaneidade. 

Mesmo com críticos de grande peso, como Alberti, Niccolò Machiavelli e 

Leonardo da Vinci, que apontavam uma série de falhas presentes no sistema 

humanista principalmente a desconsideração pelo técnico ou concreto, essa escola 

teve grande projeção, chegando no século XVI a inovar toda a cultura e instrução 

europeia. Obviamente, os humanistas levaram em conta a série de críticas, 

principalmente as de Machiavelli, afim de ampliarem “o próprio quadro de atenção 

das palavras às coisas, do mundo antigo à atualidade”, interferindo até mesmo no 

poder político (MANACORDA, 1992, p. 185). 

Dentre variadas tecnologias que tomaram o ensino a partir do humanismo, 

encontra-se, por exemplo, a sátira e a utopia, e merece destaque a obra de 

Comenius que elaborou um manual científico ilustrado, chamado Orbis pictus, com 

o objetivo de que chegassem às crianças pelo menos as imagens das coisas 

estudadas. Ainda Comenius cria a Schola ludus, que utiliza a dramatização como 

didática fazendo com que as crianças recitassem os personagens da história 

(MANACORDA, 1992). 

Acompanhando as pesquisas e tecnologias modernas, Comenius, dentre 

outros inventores11, constrói a máquina para aprender (typographeum vivum), que 

se tratava de pequenos quadros que compunham uma grande caixa e nesses 

                                                           
11 Tratando-se de pesquisadores que visavam novas tecnologias, vale a pena a citação algumas: 
“extrair raios de sol de abóboras, fazer voltar excrementos humanos aos alimentos originais [...], 
construir casas começando pelo telhado, arar a terra com porcos, utilizar as teias de aranhas para 
fazer tecidos, entre outras” (MANACORDA, 1992, p. 238). 
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quadrinhos estavam presentes todas as palavras e suas flexões. O maior pedagogo 

do século XVII preocupava-se como os ensinamentos seriam repassados e a 

importância de ensinar “tudo a todos” (ARANHA, 2006, p. 157; MANACORDA, 

1992). 

Já no século XVIII o Iluminismo, somado à descoberta dos novos mundos, 

coloca em decadência o humanismo. Até mesmo o latim deixa de ser a base da 

construção racional da lógica para dar lugar a outras línguas nacionais mais 

modernas, que se impõem para uso internacional. Ainda, havia também o notório 

interesse das academias modernas pelas artes mecânicas (reales et mechanicae) 

relacionadas aos novos modos de produção, como também a preparação mais 

modesta da classe subalterna para um trabalho cada vez mais industrializado. 

Desse modo, destaca-se a ciência moderna como reconhecível marco na mudança 

de paradigmas diversos, inclusive o educacional (MANACORDA, 1992). 

As políticas educativas voltavam-se para a construção de um ambiente 

educacional contempladas por três diferentes tendências: os enciclopedistas, os 

naturalistas de Rousseau e os idealistas de Kant. É importante citar Pestalozzi 

(1746 – 1827) que viveu sob as condições iluministas, mas suas ideias se adequam 

melhor aos movimentos do século XIX (ARANHA, 2006).  

A educação diante desse novo paradigma torna-se cada vez mais 

democrática, com duras críticas ao humanismo, aliás, muito próximas às críticas à 

escolástica, feitas pelo movimento. “Educar humanamente todos os homens torna-

se o grande objetivo da educação moderna: de várias maneiras, com diferentes 

iniciativas, não sem graves recaídas no paternalismo [...] os revolucionários deste 

século tentam concretizar este ideal” (MANACORDA, 1992, p. 236). 

Esse período é também marcado pelas grandes Enciclopédias, que 

pretenderam enriquecer e fazer progredir o rigor tecnológico e científico na 

sistematização do saber e não vinculando mais a sede por superstições. Nessas 

enciclopédias há uma admissão das artes diante das ciências e da cultura 

intelectual, dando-as coragem para reivindicar seu lugar e dignidade na formação 

do homem, contribuindo para um meio mais democrático da educação (ARANHA, 

2006; MANACORDA,1992). 

Ainda no século XVIII, de extrema importância para os rumos ocidentais, a 

Revolução Industrial mostra uma evolução tecnológica de mudanças tanto para os 

modos de produção, como para os modos de vida do homem, transformando a 
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moral e definitivamente as formas de instrução, o compromisso do trabalho e suas 

formas, e os formatos de ensino. A moderna instituição escolar nasce juntamente 

com as fábricas, adequando a uma visão trabalhadora, que exploravam trabalhos 

adultos e infantis, direcionando a instrução para um aspecto mais prático, e 

intensificando o êxodo rural para os grandes centros urbanos (ARANHA, 2006; 

CAMBI, 1999; MANACORDA, 1992). 

As revoluções na França e na América passam a exigir uma reorganização 

do saber acompanhando o surgimento da ciência e da indústria moderna, fato que 

torna-se objeto de discussões políticas em assembleias. Na América, os principais 

chefes assumem as exigências reformadoras do Iluminismo e da Enciclopédia 

(MANACORDA, 1992). 

Thomas Jefferson12, por exemplo, defendia uma escola elementar, gratuita, 

para crianças de sete a dez anos, “os melhores dos quais deviam ser selecionados 

para escolas secundárias, e os melhores destas, para a universidade”. Era o início 

da chamada pedagogia liberal-democrática (MANACORDA, 1992, p. 250). 

Nesse contexto de transformações bastante drásticas no mundo ocidental, 

resultando em reformas para educação, também aproveitando-se da menção do 

continente americano na linha histórica deste trabalho, inicia-se, no tópico posterior, 

a contextualização da formação do docente brasileiro, uma vez que as discussões 

e análises desta pesquisa têm por foco justamente esta formação. 

 

 

1.4. HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

 A contextualização histórica da educação no Brasil deve ser compreendida 

de acordo com os acontecimentos europeus, pois há ligação direta das 

manifestações desses, e que apenas no século XX o Brasil passa a relatar a própria 

história da educação, se atentando aos movimentos nacionais. Inicialmente com o 

Brasil Colônia, a educação não era vista de maneira primária, e apenas ligando-se 

a educação indígena sob os méritos da Igreja Católica no processo de catequização 

(ARANHA, 2006). 

                                                           
12 Terceiro presidente dos Estados Unidos da América. 
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Os primeiros ambientes escolares de instruções primários e secundários a 

serem formados nesse período foram nas regiões provinciais, estando sob mérito 

uma orientação pública, e todos os demais serviços eram regidos segundo à 

instituição. Não há melhorias tecnológicas no meio educacional até o final do 

período do Brasil Colônia e restringindo a apenas cidadãos que podiam custear 

esses estudos (ARANHA, 2006; TANURI, 2000).  

No Regime Imperial todos os outros graus eram de inteira responsabilidade 

do Governo Central, sendo implantado em todas as instâncias um modelo francês 

de ensino, e em conjunto com a ascensão do grupo conservador, um modelo 

político que auxiliasse na consolidação desse (TANURI, 2000). 

Os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, ocupavam uma posição 

social que preocupava o governo e este temia que ao estar próximos às várias 

camadas da sociedade, a Companhia de Jesus poderia as influenciar fortemente e 

moldar seus comportamentos e pensamentos. Assim com a reforma pombalina13, 

executada pelo Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos das colônias e 

abrindo novas possibilidades à área educacional (ARANHA, 2006). 

 Contudo, de acordo com Saviani (2009), mesmo a partir das reformas 

pombalinas abrindo caminho para outras possibilidades de educação, não havia 

preocupação explícita com a formação de professores. Essa preocupação torna-se 

clara somente a partir da Lei das Escolas de Primeiras Letras de 1827, que 

determinava o ensino a partir do método mútuo14. Dessa forma tornava-se clara a 

exigência de um preparo didático para os professores. 

 Posteriormente à publicação do Ato Adicional de 1834, que direcionava a 

responsabilidade da educação primária para as províncias, essas adotam a 

formação de professores através das Escolas Normais. Essas escolas davam 

preferência a um tipo de formação específica, guiando-se por coordenadas 

pedagógico-didáticas. “No entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou 

nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas 

escolas de primeiras letras” (SAVIANI, 2009, p. 144). 

                                                           
13 O ensino passa a ser responsabilidade da Coroa Portuguesa e não mais dos jesuítas, além de 
inserir no ensino as ideias iluministas (ARANHA, 2006). 
14 Este método tem por característica principal a utilização de alunos como auxiliares do professor, 
assim, numa escola de método mútuo, os alunos mais adiantados instruem seus colegas, como 
foram instruídos pelo seu professor (SECO, 2006). 
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Assim, nessa época, pouco prestígio foi conseguido nas Escolas Normais 

devido, também, a resultados inferiores dos almejados, passando grande parte dos 

investimentos a um modo “mais econômico e mais aconselhável o sistema de 

inspiração austríaca e holandesa dos professores adjuntos” (TANURI, 2000, p 65), 

em que pessoas eram colocadas para exercerem papeis de professores, mas sem 

nenhuma carga teórica ou que justificasse a sua presença em sala de aula 

(TANURI, 2000; SAVIANI, 2009). 

O método de professores adjuntos também não prosperou e os cursos 

normais continuavam a serem instalados, embora a Escola Nova tenha 

permanecido como alvo de contestações ao longo do século XIX (SAVIANI, 2009). 

 Para Tanuri (2000) a partir da década de 1860, já próximo do fim do Império 

no Brasil, houve diversos motins de ideias, onde a educação passa a ser 

compreendida e posta em um grau de importância e visibilidade nunca antes visto, 

onde “um país é o que a sua educação o faz ser” (p. 66). Então diversas mudanças 

passam a acontecer nesse período, dentre elas a inserção do sexo feminino nas 

salas de aula, mesmo que ainda misógina e restrita a matérias voltadas para donas 

de casa, e um melhoramento do currículo escolar, que era antes engessado e 

simples não possibilitando modificações no âmbito educacional (ARANHA, 2006; 

TANURI, 2000). 

 As mulheres que ingressam no magistério, o faziam devido a pequena 

procura por homens nesta área, sendo uma maneira de sair dos ambientes 

residenciais e ingressar no mercado de trabalho, mesmo com diversas 

adversidades como, a visão desprestigiada da sociedade e a remuneração sendo 

muito abaixo do esperado para um docente (TANURI, 2000). 

 Após alguns anos, por volta do ano de 1879, foi decretada a Reforma 

Leôncio de Carvalho, modificando muitos aspectos educacionais, como uma maior 

complexidade no currículo escolar em que: 

 

O currículo deveria abranger as seguintes matérias: língua nacional; 
língua francesa; aritmética, álgebra e geometria; metrologia e escrituração 
mercantil; geografia e cosmografia; história universal; história e geografia 
do Brasil; elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia e higiene; 
filosofia; princípios de direito natural e de direito público, com explicação 
da Constituição Política do Império; princípios de economia política; 
noções de economia doméstica (para as alunas); pedagogia e prática do 
ensino primário em geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; 
princípios de lavoura e horticultura; caligrafia e desenho linear; música 
vocal; ginástica; prática manual de ofícios (para os alunos); trabalhos de 
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agulha (para as alunas); instrução religiosa (não obrigatória para os 
acatólicos) (TANURI, 2000, p. 67). 

  

Finalizado o Império no Brasil, em 1889 às margens da República, não houve 

mudanças tecnológicas no âmbito pedagógico, inclusive na Primeira fase da 

república no Brasil não houve investimentos na educação e acentuou-se a 

discrepância entre os índices educacionais de uma região para outra, mesmo com 

um discurso de que a intenção era voltar a educação para todos, onde a elite 

continuava os estudos para as áreas científicas e os mais humildes se contentavam 

com o estudo elementar e profissionalizante (ARANHA, 2006; TANURI, 2000). 

Só surgiram novos ares para a área da educação devido aos movimentos 

nacionalistas, logo a partir da Primeira Grande Guerra. Tiveram então diversas 

intervenções como as “filosofias cientificistas” (TANURI, 2000, p. 68) e todo o seu 

rigor metodológico e envolvimento com as ciências.  

Neste tempo houve algumas experimentações anarquistas e socialistas, 

como cita Aranha (2006) “[...] diversas tentativas de implantar uma educação não 

atrelada aos interesses capitalistas, mas que articulasse os trabalhadores em geral 

e seus filhos, no sentido de uma crítica à ideologia burguesa” (p. 301) 

Além de uma reforma em âmbito geral, em que os docentes teriam uma 

formação voltada ao estilo norte-americano e às ideias de Pestalozzi15, e voltado a 

um âmbito específico como os oito anos direcionados ao ensino primário, criação 

de grupos de apoio e uma aproximação das Escolas Normais aos cursos de ensino 

superior (TANURI, 2000). 

Dessa forma, com a reforma da instrução pública do estado de São Paulo, 

em 1890, que buscou reestruturar o plano de estudos das Escolas Normais, no 

sentido de enriquecer os conteúdos curriculares e evidenciar o ensino a partir de 

exercícios práticos, é que as Escolas Normais tiveram mais estabilidade (SAVIANI, 

2009).  

Às portas da década de 1920 a educação passa a gerenciar um modelo 

tecnológico com a inserção de mais tempo voltado a uma profissionalização. Há 

então um tratado bifurcado na educação onde a área comum seria na escola de 

                                                           
15 Pedagogo e educador suíço, Johann Heinrich Pestalozzi influenciou diversas áreas educacionais 

no mundo, inclusive no Brasil, relatando em seu trabalho a essencialidade do amor e o cuidado do 
professor para com o aluno, durante a prática pedagógica, não focalizando em questões teóricas, 
mas sim práticas. Pensando a formação como um conjunto de fatores que ajudam no 
desenvolvimento e na autonomia de cada indivíduo (ARAÚJO, 2011). 
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iniciação e logo depois ela se dividiria nos estudos superiores e nos estudos 

profissionais. Há um predomínio da abordagem escolanovista e em uma pedagogia 

de psicologia experimental onde preocupava-se com algumas medições cranianas 

e a relação direta com a aprendizagem (AGUILAR FILHO, 2013; TANURI, 2000). 

A expansão do padrão escolanovista, baseado no domínio dos 

conhecimentos a serem transmitidos, não teve muitos avanços, dando 

oportunidade à fase dos Institutos de Educação, que não tinham como objetivo 

somente o objeto do ensino, mas, também a pesquisa (SAVIANI, 2009). 

Segundo Tanuri (2000) esse aspecto científico envolto aos processos 

educacionais acabou por gerar e enfatizar o aspecto tecnicista na educação, além 

da inocência de que os discursos educacionais passariam a ser apolítico e neutro. 

Mesmo com as ideias da Escola Nova, e a sua maleabilidade de currículo, a 

participação ativa do aluno em sala, a abordagem tradicional estava impregnada 

em todas as áreas da educação. 

Dessa forma, com a reforma de Anísio Teixeira em 1932, transformou-se a 

Escola Normal em Escola de Professores, e em seu primeiro ano de formação o 

currículo incluía as disciplinas de: 

 

1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia 
educacional; 4) história da educação; 5) introdução ao ensino, 
contemplando três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de 
ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos 
sociais e ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante 
observação, experimentação e participação. Como suporte ao caráter 
prático do processo formativo, a escola de professores contava com uma 
estrutura de apoio que envolvia: a) jardim de infância, escola primária e 
escola secundária, que funcionavam como campo de experimentação, 
demonstração e prática de ensino; b) instituto de pesquisas educacionais; 
c) biblioteca central de educação; d) bibliotecas escolares; e) filmoteca; f) 
museus escolares; g) radiodifusão (SAVIANI, 2009, p. 145-146). 

 

Nota-se que estes institutos buscavam se organizar de maneira a incorporar 

características que dariam à Pedagogia status de conhecimento científico, 

encaminhando-se para este modelo pedagógico-didático de formação docente 

(TANURI, 2000). 

Há então o cuidado do Estado na construção de diversas universidades no 

território brasileiro, não que já não houvessem instituições de ensino superior, mas 

estas não possuíam ainda uma ligação, demonstrando que eram apenas 

faculdades reunidas em um Campus. A primeira universidade a surgir com uma 
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organização onde as faculdades se inter-relacionavam foi a Universidade de São 

Paulo (USP), no ano de 1934 (ARANHA, 2006). 

Em 1939 na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, foi 

criado o curso de pedagogia, conhecido por “3+1” onde compreendia três anos 

voltados às questões teóricas do ensino do professor e mais um ano para a didática, 

auxiliando na fase preparatória. Em 1941, houve a I Conferência Nacional de 

Educação onde mostrou inquietação ao perceber que não havia um padrão de 

ensino de professores pelo Brasil, e que deveriam ser erigidas normas para o fim 

de uma uniformização (TANURI, 2000). 

 

Cabe observar que, ao ser generalizado, o modelo de formação de 
professores em nível superior perdeu sua referência de origem, cujo 
suporte eram as escolas experimentais às quais competia fornecer uma 
base de pesquisa que pretendia dar caráter científico aos processos 
formativos (SAVIANI, 2009, p. 146). 

 

 Com a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal, em 1946, o curso 

normal estruturou-se em dois ciclos. “O primeiro correspondia ao ciclo ginasial do 

curso secundário e tinha duração de quatro anos. Seu objetivo era formar regentes 

do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais regionais”. E o segundo “com 

a duração de três anos, correspondia ao ciclo colegial do curso secundário. Seu 

objetivo era formar os professores do ensino primário e funcionaria em Escolas 

Normais e nos institutos de educação” (SAVIANI, 2009, p. 146). 

Por volta dos anos de 1950 o processo de modernização começou a 

alcançar vários setores da sociedade e a educação também se fez presente. De 

início foram assimiladas no ensino médio e superior, tomando de maneira lenta os 

ambientes primários e secundários. Com uma revolução tecnológica em mãos a 

área educacional se enquadrava na sociedade que então nutria uma aproximação 

cada vez maior pela tecnologia e os rumos da modernidade (TANURI, 2000). 

 Nos anos de 1960, têm-se a formação de uma educação antes e depois do 

Golpe Militar de 1964 que se instaurou no Brasil. Os ambientes escolares foram 

percebidos pelo governo como uma forma de manter a seguridade de seu poder e 

reger a ordem e o progresso tentando reprimir qualquer manifestação estudantil. O 

modelo mecanicista na educação provém então um formato que possibilita 

desenvolver a economia do país (ARANHA, 2006; TANURI, 2000). 
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 Assim, a partir do golpe o ensino primário e médio são substituídos pelos 

chamados primeiro grau e segundo grau, a Escola Nova desaparece e transforma-

se no magistério. Este era obtido como uma habilitação específica no segundo 

grau, que tinha duas modalidades. A primeira modalidade tinha a duração de três 

anos e permitia que o docente lecionasse até a quarta série. A segunda modalidade 

tinha duração de quatro anos e permitia se lecionar até a sexta série do primeiro 

grau (SAVIANI, 2009).  

Segundo Saviani (2009), para as outras séries do primeiro e segundo grau, 

considerou-se a formação superior em cursos de licenciatura. No caso do curso de 

Pedagogia, “conferiu-se a atribuição de formar os especialistas em Educação, aí 

compreendidos os diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores 

escolares e inspetores de ensino” (p. 147). 

A partir da década de 1980, iniciou-se um grande movimento que visava a 

reforma dos cursos de Pedagogia e licenciatura, que haviam adotado à docência 

por identidade profissional. A partir desse movimento grande parte das instituições 

atribuiu à Pedagogia o objetivo de formação para a educação infantil e para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental (SAVIANI, 2009). 

 Ainda, a partir deste mesmo movimento, diversos problemas no ensino 

primário foram colocados em pauta no Conselho Federal de Educação, onde 

pareceres explicitavam sobre as diversas formas de formação docente existentes, 

os variados tempos de duração do curso e currículos mínimos que existiam, e 

dando abertura e possibilidade para aqueles que possuíam as matérias de 

Metodologia e Prática de Ensino Primário. Mantendo-se um padrão, que seria 

discutido e finalizado apenas na década de 1990, no processo de construir um 

ensino adequado e mais completo aos futuros docentes em fase primária (TANURI, 

2000). 

 Na década de 1990 há uma importante variedade nas possibilidades de 

formações, especialmente pelo advindo das tecnologias e a Internet. É nesse 

momento que começa a se desenhar um novo paradigma para a educação 

brasileira. A cultura ou paradigma emergente já vinha sendo discutido desde a 

década de 80 e chega no fim dos anos 90 no Brasil possibilitando essas novas 

discussões. Essas perspectivas alteram o panorama da educação no Brasil 

principalmente para os anos 2000 e, nesse momento, existem inúmeras discussões 

em relação à formação de professores. 
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1.4.1. Formação de docentes na atualidade  

 

 A formação histórica do docente no Brasil deixa visível que o professor 

deveria ser o detentor do saber, a exemplo dos jesuítas que mantinham os 

estudantes em posição de subordinação e que deveriam acolher os ensinamentos 

transmitidos pelos mestres, a tornarem-se em algum momento também detentores 

de algum saber (VARELA, 2002).  

 Este histórico ocorre nas formações docentes da atualidade, sem ainda, 

perspectivas de uma solução mais plausível que equilibre uma série de fatores. 

Varela (2002) e Tardif (2006) aponta estes fatores como dificuldades a serem 

vencidas sem gerar uma dicotomia entre a pedagogia tradicional e a renovada. Um 

dos fatores apontados seria a articulação entre teoria e prática, que, em sua visão, 

poderia ser resolvida na aproximação de teorias científicas e saberes locais ou 

práticos numa inter-relação. 

 Varela (2002) continua a traçar mais algumas possibilidades na construção 

dessa formação diferenciada. Entre elas, a não confusão entre cultura dominante 

e cultura culta, que seria a transmissão da paixão pelo conhecimento, assim como 

a formação de sujeitos que resistam a formas de imposições, o que compreende o 

contexto em que se está inserido, porém não desresponsabiliza professores e 

alunos. 

Ainda como Tardif (2006) configura os diversos saberes que um docente 

deve ter: o saber da formação profissional, o saber disciplinar, o saber curricular e 

o saber experiencial. Põe-se, também, em questão a lógica dos esquemas 

classificatórios, que seria a não aceitação de sistemas que enquadrem sujeitos e 

seus relativos saberes, ou, “não partir [...] de que estudantes de determinado nível 

devem ter uma idade determinada e aprender exclusivamente certos conteúdos, 

habilidades e destrezas” (VARELA, 2002, p.95). E, por fim, reconhecer a ilusão de 

que o desprezo das pedagogias tradicionais pelas culturas não acadêmicas e 

rejeição à diversidade possa ser resolvido facilmente com a aplicação de 

pedagogias renovadoras (VARELA, 2002).  

Varela (2002) explica que ao se opor simplesmente às pedagogias 

tradicionais, as renovadoras podem vincular-se excessivamente ao concreto, 

criativo, local e prático, negando a certa parcela da população o acesso a 
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determinados saberes, e “impedir-lhes de escapar a sua condição de sujeitos 

submetidos” (p. 96). 

 Os desafios expostos pelos autores supracitados são importantes no sentido 

de suscitar metas para a formação de docentes e possibilidades na construção dos 

cursos, assim como metodologias a serem consideradas. Dessa forma, adiante 

trabalha-se com as características e análises da formação em licenciaturas no 

Brasil, a partir de discussões teóricas e legislativas, afim de entender como se dá 

esse processo atualmente. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996, em 

seu capítulo IV é o documento legislativo que dispõe sobre a construção das 

características dos cursos superiores, e neste capítulo, no artigo nº 43, está 

disposta a finalidade da educação superior, sendo: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo;  
II - formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para 
a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;  
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive;  
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração;  
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 

  

Diante destes critérios, estabelecem-se os variados cursos superiores, 

incluindo os de licenciatura. Destaca-se a grande responsabilidade de professores 

com relação aos tópicos, essencialmente à criação cultural e desenvolvimento 

científico. Para atingir estes objetivos, há a necessidade de investimento e estrutura 

suficiente para dar base a estes professores, assim como investimento em 

formação e metodologias capazes de acompanhar o desenvolvimento social e 

científico. 
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Nessa linha de pensamento Soares e Cunha (2010), consideram a docência 

como uma atividade complexa. As autoras explicam que a complexidade está no 

fato da necessidade de garantir o aprendizado do estudante e não somente a 

transmissão de conteúdos, ainda, “envolver condições singulares e exigir uma 

multiplicidade de saberes, competências e atitudes que precisam ser apropriados 

e compreendidos em suas relações“ (p.24). 

Porém, acredita-se que o simples domínio dos conhecimentos científicos e 

profissionais específicos de cada formação são suficientes para uma aprendizagem 

efetiva do acadêmico (SOARES; CUNHA, 2010). Considera-se que prevalece a 

crença histórica de que se deve oferecer uma formação com foco na disciplina 

específica e um pequeno espaço para a formação pedagógica, ou a antiga 

chamada formação “3+1”, vista anteriormente (SCHEIBE, 1993; GATTI, 2010).  

As principais análises das formações de professores atualmente se 

mobilizam em torno da reflexão sobre os saberes docentes. Identificar estes 

saberes e como se ligam à formação pedagógica são o fundamento da estruturação 

profissional desses docentes. Entretanto, apesar de ser um esforço acadêmico, 

esses saberes se misturam na prática refletindo a complexidade da ação 

pedagógica (CUNHA, 2010). 

 O fato de identificar esses saberes não significa uma dicotomização das 

disciplinas e nem uma reprodução, em que o aluno se comportaria de maneira 

passiva, mas sim uma compreensão das experiências e conhecimentos que 

compõem o saber docente, privilegiando a capacidade de reflexão do professor 

como profissional que trabalha com argumentação, as diversas relações dos 

conhecimentos e a racionalidade (TARDIF, 2006; CUNHA, 2010). 

 Apesar de não haver um único critério de agrupamento, existem alguns 

núcleos de saberes que Cunha (2010, p.21-22) aponta com algum destaque, são 

eles:  

 “Saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica”, que referem-

se à identificação de como encontra-se o meio cultural e social em interação 

com os processos de ensinar e aprender;  

 “Saberes referentes à dimensão relacional e coletiva das situações de 

trabalho e dos processos de formação”, esse, destaca o trabalho coletivo, a 

formação entre os pares e parceria com outros educadores;  
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 “Saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem”, permitem 

incentivo à curiosidade dos alunos, envolvimento com os planos de ensino 

e atividades decorrentes desses planos;  

 “Saberes relacionados com o contexto sócio histórico dos alunos”, 

verificando as condições culturais e sociais dos estudantes, estimulando 

suas capacidades e auxiliando na reconstrução de suas memórias 

educativas;  

 “Saberes relacionados com o planejamento das atividades de ensino”, que 

envolve o delineamento do processo de ensino, seja a delineação de 

objetivos de aprendizagem assim como métodos e propostas para uma 

prática pedagógica efetiva;  

 “Saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas 

possibilidades”, pressupõem a condição do professor, junto a seus alunos, 

de construir estratégias de aprendizagens significativas, baseando-se em 

estruturas culturais, cognitivas e afetivas dos alunos e;  

 “Saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem”, em que se 

retoma os passos percorridos anteriormente na aprendizagem, para 

estratégias avaliativas que de fato informem sobre a aprendizagem 

adquirida. 

  Assumir essa complexidade para o trabalho do docente mostra que esse 

ofício requer múltiplas condições para o seu exercício. Assim, entende-se o 

professor como um intelectual com algum grau de autonomia. Essa autonomia não 

como uma forma individualizante de trabalhar, mas como uma construção sólida de 

formação, evitando-se que muitas vezes o professor possa se utilizar de uma 

autoridade hierárquica (CUNHA, 2010), também dando abertura para novos 

formatos de ensino e aprendizagem. 

 Diante disso, se questiona se a formação de docentes no Brasil tem atingido 

suas metas e se é possível verificar como ela se encontra. Essa questão pretende 

ser respondia no tópico seguinte. 
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1.4.2. Um panorama da formação de professores no Brasil 

 

 Tendo as bases para uma discussão legislativa e teórica acerca da formação 

atual de docentes, Gatti e Barreto (2009), em relatório para a Unesco sobre a 

formação de professores no Brasil. Também Gatti (2010a, 2010b), em trabalhos 

publicados relativamente a currículos de licenciaturas, apresentam um panorama 

de algumas características e problemas encontrados nessa formação, que seguem 

e ao mesmo tempo destoam das bases já apresentadas. 

 Gatti e Barreto (2009, 2010a, 2010b) levantam os dados a partir de 

categorias como as características dos licenciados, suas condições de 

profissionalidade, as condições de ofertas de cursos de licenciatura e as 

características desses cursos. O termo profissionalidade refere-se a um 

desenvolvimento de competências que pretendem promover autonomia ao 

professor (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004).  

 O primeiro dado apresentado por Gatti (2010b) é a oferta de cursos para 

Pedagogia16 e outras licenciaturas, que em Pedagogia aumentou em 94% e outros 

cursos em 52%, porém o crescimento proporcional de matrículas foi de 37% nos 

cursos de Pedagogia e de 40% em outras licenciaturas. E ainda nesse contexto 

cita-se dados do MEC em 2006, sobre a taxa de 24% de conclusão nesses cursos. 

Para fazer uma comparação com dados mais atuais, utiliza-se dos dados do INEP 

(de 2012 e 2015) que se obtém uma taxa de conclusão de 17% (INEP, 2013; INEP, 

2016). 

 As indagações a alunos de licenciatura a respeito da razão a qual os levou 

à escolha do curso tem 65,1% o desejo de ser professor, nos casos de alunos de 

Pedagogia. Nas demais licenciaturas o desejo de ser professor cai para 

aproximadamente metade das respostas. Nesse mesmo quadro das demais 

licenciaturas, chama a atenção a escolha pela licenciatura como uma segunda 

opção, caso a primeira não aconteça, que aparece em 21% das respostas (GATTI; 

BARRETO, 2009). 

 Aproximadamente metade desses alunos de licenciatura provém de 

contextos em que os pais estudaram apenas até a 4ª série do ensino fundamental. 

Pais e mães dos estudantes de Pedagogia apresentaram menos escolarização que 

                                                           
16 Destaca-se este curso, por ser o grupo participante da pesquisa e por haver dados diferentes de 
outras licenciaturas. 
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os alunos de outros cursos. Na grande maioria os estudantes provêm de escolas 

públicas, 68,4% cursaram todo o ensino médio público e 14,2% parcialmente. Entre 

os alunos de Pedagogia 14,3% frequentaram ensino médio privado e 18,3 das 

demais licenciaturas. Os estudantes que frequentaram supletivo somam 6% para 

os dois grupos.  Ainda sobre esse contexto dos alunos, a pontuação adquirida por 

esses grupos no Exame Nacional do Ensino Médio foi de 37,27 pontos, em 100 

possíveis, revelando, segundo a autora, “grandes carências nos domínios de 

conhecimentos básicos” (GATTI, 2010b, p. 1365). 

 Um dado que compõe as características dos licenciados é o material 

utilizado na sua formação. Nesse tópico, nota-se que o uso de apostilas e resumos 

pelos professores aparece em 39,8% nos cursos de Pedagogia e 33,1% em outros 

cursos de licenciatura (GATTI, 2010b). Esse fato contradiz o incentivo ao trabalho 

de pesquisa, considerando que em resumos e apostilas o conteúdo já foi 

pesquisado e aparece pronto para o acadêmico.  

Sobre as características dos licenciados, cópias de trechos e livros 

aparecem em 33,3% nos cursos de Pedagogia e 31,4% em outras licenciaturas. E 

livros ou manuais aparecem 24,8% nos cursos de Pedagogia e 30,7% em outras 

licenciaturas (GATTI, 2010b). A soma média desses materiais já citados resulta em 

96% dos recursos utilizados pelos professores de licenciaturas, sobrando apenas 

4% de utilização de outros materiais, como por exemplo as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), que não aparecem em nenhum momento nessa 

pesquisa. 

Sobre dos métodos de avaliação os trabalhos em grupo compõem 50,4% da 

avaliação nos cursos de Pedagogia enquanto que em outras licenciaturas o 

percentual é de 19,1%. No entanto as provas escritas discursivas compõem 68,6% 

das avaliações em outras licenciaturas e em 37,1% nos cursos de Pedagogia 

(GATTI, 2010b). Essas são as principais formas de avaliação nas licenciaturas, 

também não aparecendo nenhuma TIC como auxílio para estas avaliações. 

 Com relação às características dos cursos, Gatti (2010b) realiza uma análise 

dos currículos contendo as disciplinas obrigatórias para licenciaturas em 

Pedagogia. As categorias de fundamentos teóricos e didática geral compõem 26% 

dos currículos. A categoria referente aos sistemas educacionais compõe 15,5% dos 

currículos. Os conhecimentos referentes às modalidades e níveis de ensino 

compõem 11,2% dos currículos. Os conteúdos dos currículos da educação básica 



44 

 

compõem 7,5%; as didáticas específicas, metodologias e práticas de ensino 

compõem 20,7% e saberes relacionados a tecnologias compõem 0,7% dos 

currículos. 

 Diante desse quadro a autora considera que há uma preocupação 

importante com o oferecimento de teorias psicológicas, sociológicas e políticas para 

contextualizar os desafios do trabalho do professor cumprindo um dos pontos 

indicados por Varella (2002), porém estas teorias não seriam suficientes para tratar 

das atividades de ensino. Ela ainda considera que o estágio (que teria papel 

complementar para essas atividades) tem um caráter mais de observação, “não se 

constituindo em práticas efetivas dos estudantes de Pedagogia nas escolas” 

(GATTI, 2010b, p. 1371). 

 Em outras licenciaturas, principalmente nos conteúdos relacionados à 

didática e tecnologias (focos desta pesquisa), o curso de Letras soma 7,3% de 

conteúdos relacionados a didáticas e 0,2% de saberes relacionados a tecnologias. 

O curso de Matemática soma 12,1% de conteúdos relacionados a didáticas e 1,7% 

de saberes relacionados a tecnologias. Por fim, o curso de Ciências Biológicas 

soma 10,1% de conteúdos relacionados a didáticas e 0,2% de saberes 

relacionados a tecnologias (GATTI, 2010b). 

 Diante deste panorama, pode-se considerar que a formação de professores 

é fortemente permeada por um paradigma tradicional, e contém uma série de 

inconsistências, como analisam Valentim, Schvartz e Iglesias (2016), ponderando 

que a trajetória da formação do Pedagogo, a partir da criação do curso no Brasil, 

acabou por descaracterizar a Pedagogia enquanto ciência, considerando que o 

curso foi reduzido à técnica.  

 É necessário que os docentes superem a função mecânica que têm exercido 

e participem da própria atividade educativa e profissional. “Esse processo de 

superação implica permanente conhecimento teórico científico, releitura da 

realidade social, posicionamento crítico perante a própria atuação, revisão de suas 

concepções acerca do mundo e do homem” (VALENTIM; SCHVARTZ; IGLESIAS, 

2016, p. 65). 

A esse respeito Montoya e Pacheco (2009), consideram que grande parte 

das instituições educacionais tem sido caracterizada por uma atuação docente 

baseada, em sua maioria em uma prática pedagógica conservadora, que o currículo 

é, na maioria das vezes, determinado pelas exigências de um sistema conservador 
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que leva os alunos a não adquirir nem competências nem qualificações para 

atuarem como cidadãos ou como profissionais.  

Este paradigma necessita ser superado, para dar lugar a uma formação mais 

condizente com a sociedade atual, ou seja, todo o conjunto de saberes e ações 

ligados à Educação necessita ser revisto e já existem movimentos que apontam 

para um novo paradigma, este será apresentado no capítulo seguinte. 
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2. O PARADIGMA EMERGENTE 

 

 Para iniciar o estudo sobre o paradigma emergente é necessário que se 

compreenda o que é o termo, bem como uma breve explanação sobre o paradigma 

anteriormente à contemporaneidade: o paradigma newtoniano-cartesiano. Esta 

retomada se deve para que à luz de conhecimento, em especial no âmbito 

educacional, fique clara a sua importância e o porquê de uma reviravolta dentro dos 

paradigmas, além do porquê das discussões dessa necessária superação devido 

a diversos fatores que participaram no processo de mudança da humanidade. 

 Portanto, Kuhn (1997) considera como paradigma “as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (p.13). 

Um paradigma é a base de um conjunto de teorias e técnicas que direciona a 

produção destas teorias. Ou seja, é a lógica por trás da construção de determinada 

ciência.  

 O paradigma newtoniano-cartesiano teve seu início com Galileu Galilei, já 

que este foi o primeiro a configurar a existência matemática dentro das ciências 

naturais, possibilitando assim a quantificação de tudo aquilo que era passível de 

“forma, tamanho, número, posição e quantidade de movimento” (BEHRENS, 2013, 

p. 18), concretizando então os cálculos e esmiuçando suas partes para que todas 

sejam conhecidas, resolvidas e aplicadas. 

 Norteando a partir do século XIV todas as invenções que foram geradas 

nesse tempo e respaldando o autoritarismo do conhecimento e suas verdades 

absolutas, causando não apenas essa envergadura na ciência, mas também a 

habilidade em separar diversas áreas como “a ciência da ética, a razão do 

sentimento, a ciência da fé e, em especial, separando a mente do corpo”, deixando 

claro o aspecto fragmentado que esse paradigma possui (SANT’ANA; BEHRENS, 

2013, p. 19). 

 O paradigma newtoniano-cartesiano não entremeou apenas nas áreas de 

cunho pessoal do homem e sua visão de mundo, mas também na área da 

educação, causando características inerentes a esse modelo como o pensamento 

estritamente racional, não cedendo aberturas para o contraditório e volúvel, a visão 

fracionada sobre os conceitos e entre o processo de ensino e formação, e as 

descobertas e o olhar reducionista (MORAES, 2002).  
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 Para Moraes (2002), apesar da visão cartesiana ter influenciado o 

desenvolvimento científico-tecnológico da humanidade e ter auxiliado na 

democratização do conhecimento, sua descrição reducionista e retalhada da 

totalidade representou “um certo perigo ao valorizar os aspectos externos das 

experiências, ignorando as vivências internas do indivíduo, ao fundamentar-se 

sobretudo na razão e nas sensações expressas pelos cinco sentidos” (p. 42). 

Dentro do contexto educacional houve abordagens que complementaram 

este paradigma e são conhecidas como: abordagem tradicional e a abordagem 

tecnicista. Mesmo surgindo em momentos distintos, essas abordagens 

acompanhavam uma característica em comum, a reprodução do conhecimento 

(BEHRENS, 2013). 

 A abordagem tradicional para Moraes (2002), também encontrada como 

paradigma tradicional, é centrada no homem como único detentor do saber, 

possibilitando a humanidade de extirpar os produtos da natureza, esta abordagem 

caracteriza-se com um teor antropocêntrico, ou seja, a ciência deveria servir ao 

homem.  

Para a transferência desse conhecimento científico Behrens (2013) identifica 

que o homem construiu locais quais pudesse ser utilizado na reprodução dessa 

temática, esses ambientes chamados escola os quais apresentavam um aspecto 

físico conservador, rígido e protocolar. Com suas características inflexíveis, resulta 

em um espaço onde o conhecimento era repassado de maneira acrítica e 

fragmentada. 

 O docente na abordagem tradicional atua como o reprodutor desse 

conhecimento que não é passível de ser articulado e criticado sob diversos pontos 

de vista. O papel do docente nessa abordagem é de conter as verdades absolutas 

e integrais e que não são passíveis de serem questionáveis, e fazer com que por 

meio da memorização, os alunos recebam esta informação e de maneira passiva 

as assimile. A metodologia utilizada para avaliar esses alunos era dentro de um 

contexto que reforçava a ideia de “respostas prontas” (BEHRENS, 2013, p. 43) e 

que não abria questionamentos e subjetividades. 

 Nesse sentido Moraes (2002) reflete que os próprios docentes, como 

trabalhadores, encontram-se alienados “[...] da natureza, do trabalho, de si mesmo 

e dos outros. Dividido no conhecimento, dissociado em suas emoções e em seus 
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afetos, com a mente técnica e o coração vazio, sem um trabalho digno e satisfatório 

[...]” (p. 43). 

 Os alunos atuam como copiadoras e bancos de informação (BEHRENS, 

2013), como o exemplo da memorização da tabuada que pode até mesmo ser 

cantada para que facilite a sua absorção, é forçada a saber sem compreender os 

mecanismos da multiplicação. Diante disso, percebe-se a manifestação na 

sociedade de homens e mulheres subservientes, sistemáticos e organizados. 

 É esse tipo de educação que Freire (1997) chamou de Educação Bancária, 

ou seja, o educador é um agente que tem como tarefa preencher os educandos 

com seus conteúdos. “A narração, de que o educador é sujeito, conduz os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a educação 

os transforma em recipientes a serem enchidos pelo educador” (FREIRE, 1997, p. 

62). 

 Nessa perspectiva o papel do educando é completamente passivo e 

receptivo dos conteúdos escolhidos pelo educador17. Assim, “o educador é o que 

educa, os educandos que são educados [...]. O educador é o que sabe, os 

educandos são os que não sabem [...]. O educador é o que pensa, os educandos 

são os pensados” (FREIRE, 1997, p. 63).  

 Considerando essas características, algumas abordagens, procuraram 

reverter esse quadro na educação. A abordagem escolanovista surgiu através de 

uma reação à abordagem tradicional e seus modos inflexíveis. Perceptível ao 

processo criativo do homem esta abordagem foca na formação democrática do ser 

humano e como este experiencia o conhecimento, na busca do “autoconhecimento 

e a realização pessoal do aluno” (BEHRENS, 2013, p. 45). 

 O professor e o aluno passam a usufruir de práticas muito diferentes das 

práticas na abordagem tradicional. O docente como “facilitador de aprendizagem” 

encontra-se presente no momento da assimilação de conhecimento do discente 

como um orientador e conselheiro, e nunca como aquele que coordena e encabeça 

o raciocínio do aluno; e o aluno por sua vez torna-se o centro de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, ativo e responsável por suas percepções na educação e 

desenvolvimento da sabedoria adquirida, “a autodeterminação e a autorrealização 

são as molas propulsoras na Escola Nova” (BEHRENS, 2013, p. 46). 

                                                           
17 Aqui considerando-se o educador não somente como o agente em sala, mas o sistema 
educacional. 
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 A escola nova aproxima-se da ideia de Freire (1997), que considera que o 

educador não é mais quem educa, há um diálogo entre educador e educando, no 

sentido de que ambos aprendem ou são os sujeitos desse processo, excluindo a 

necessidade de autoridade e crescendo mutuamente.  

 Com todas as vivências feitas de maneira individual, o aluno na Escola Nova 

passa a perceber de maneira democrática o grupo e a comunidade que vive, 

levando em conta todos os aspectos étnicos, religiosos, culturais e cívicos de uma 

sociedade. Apresentadas apenas em escolas com infraestrutura completa, 

sabendo que esta não era uma realidade absoluta nos recintos escolares, apenas 

a elite teve acesso à essa abordagem, e tendo dificuldades de ser implementada 

como a relutância dos professores que já estavam envolvidos na abordagem 

tradicional (BEHRENS, 2013).  

 Seguindo uma linha cronológica, a abordagem tecnicista se baseia em 

formato de ciência positivista, ou seja, uma forma de ver o mundo de maneira 

racional e voltada para a produtividade. Essa abordagem também é caracterizada 

por uma busca de uma neutralidade científica, que promove uma reorganização do 

processo educativo. “O elemento principal da abordagem tecnicista não é o 

professor, nem o aluno, mas a organização racional dos meios. O planejamento e 

o controle asseguram a produtividade do processo” (BEHRENS, 2013, p 48). 

 A escola, nesse processo, é um centro de modelagem, onde o 

comportamento dos alunos é montado de acordo com a exigência do sistema 

capitalista, para que assim uns contingentes de pessoas fossem adestrados 

segundo as regulamentações fabris, desfocando dos objetivos principais da 

educação. O professor demonstra, assim como na abordagem tradicional, um 

comportamento de reprodução do conhecimento, utilizando-se de modelos 

instrucionais com quais acreditava que seriam eficientes para efetivar a prática 

educativa. O predomínio da influência cartesiana18 na ação educativa, leva o 

professor a dar ênfase à técnica por si só, priorizando a performance (MORAES, 

2002). 

 O aluno na abordagem tecnicista permanece como indivíduo sem 

argumentações críticas, pois a sua atenção é voltada para seguir manuais e 

                                                           
18 “[...] significa rigidez, conformismo, hierarquização, decisões de cima para baixo, objetivos 
impostos, fragmentação, e compartimentalização, ênfase nas tarefas especializadas, na separação 
entre trabalho e lazer e nas operações centralizadas” (MORAES, 2002, p. 49). 
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instruções que são competências requeridas pela sociedade capitalista. Avaliado a 

produzir um produto final com competência, o aluno se mantém restrito em um 

processo de ensino-aprendizagem (MORAES, 2002). 

 Denota-se a substancialidade do paradigma newtoniano-cartesiano até o 

momento que ele se fez imprescindível para o desenvolvimento cognitivo e 

tecnológico da humanidade. Porém, houve na sociedade algumas revoluções que 

tornaram esta visão mecanicista obsoleta e antiquada, em que a grande 

transformação “observada na superação da sociedade de produção em massa para 

a sociedade do conhecimento” (VIDAL; BEHRENS; MIRANDA, 2003, p. 31), 

demonstrou a transição de um novo paradigma e a importância desse para a 

passagem da revolução industrial para a revolução tecnológica. 

 A partir do momento que o mundo passou a se tornar mais acelerado devido 

às grandes revoluções industriais, logo têm-se o desemboque da revolução 

tecnológica e a maciça globalização do mundo, transformando todo o aparato que 

havia anteriormente em algo que não supriria mais as atuais necessidades e que 

agora se fizeram imprescindíveis para o andamento e a evolução dos meios de 

comunicação, organização, trabalhistas, convivência, e consequentemente, nos 

meios didáticos. Em sequência algumas características se tornaram explícitas 

afinal “temos um mundo cada vez mais interativo e interdependente, condicionado 

especialmente pelos avanços científicos impulsionados pela indústria eletrônica e 

pelo desenvolvimento das telecomunicações” (MORAES, 2002, p. 188), tendo esta 

uma gama de produção científica tão ampla que “se torna impensável um único ser 

humano absorver e assimilar esta torrente de informações. A explosão dos 

conhecimentos em todas as áreas e o bombardeio de informações afetam 

profundamente as bases culturais da humanidade” (BEHRENS, 2013, p. 27). 

 Compreendendo-se todas estas transformações culturais profundas Levy 

(2004) cita em sua obra como estas relações passam a ser compostas, sendo: 

 

“Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 
mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os 
homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da 
metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. 
Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por 
uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais conceber a 
pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as 
antigas divisões entre experiência e teoria (p.4). 
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Compreendendo o vínculo do maquinário tecnológico com o ser humano, 

Levy (2004) diz que quanto mais próximo a pessoa tiver com o conteúdo e o 

maquinário que lhe será fonte de conhecimento, ela terá uma assimilação mais 

satisfatória sobre aquele conteúdo o assimilando de maneira que o integraliza em 

seu dia a dia.  

Para Levy (2004) as aptidões adquiridas ao longo da vida não são 

apresentadas e compreendidas de forma ordenada como os conceitos em livros e 

nos recintos escolares e sim cotidianamente quando observamos, imitamos e 

fazemos. O autor ainda complementa que “Ora, a multimídia interativa, graças à 

sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo 

lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado 

a uma pedagogia ativa” (p. 24) e, a autora Moraes (2002) ainda cita que “As 

instrumentações eletrônicas adequadamente utilizadas em educação dão 

oportunidade a uma profunda reflexão sobre a pedagogia convencional ao adotar 

um tipo de programação com poder de explicitar e executar raciocínios” (p 190). 

 

“Esse novo processo de globalização, que gera novos espaços de 
convivência bem como o uso e a partilha de diferentes instrumentos, 
continua provocando o surgimento de diversidades, desigualdades e 
contradições em escala nacional e mundial. É um mundo que se torna 
grande e pequeno, homogêneo e plural, articulado e multiplicado pelo uso 
de recursos de voz, de dados, de imagens e de textos cada vez mais 
interativos (MORAES, 2002, p. 188)” 

 
  

 A educação, tendo um ponto de vista amplo e aberto, favorece uma 

quantidade de processos transformadores que desencadeiam e viabilizam o 

ensino-aprendizagem, tendo cada indivíduo sua subjetividade repleta do meio que 

habita, da experiência exercida, dos insights gerados, e como esses resultados 

fomentará novas práticas. É “um movimento contínuo e cada ação completa é 

insumo para um novo começo” (MORAES, 2002, p. 99). 

 A partir da necessidade de desenvolver uma abordagem que atendesse 

todas as exigências de uma visão que combinasse e complementasse a sociedade 

do conhecimento, o paradigma emergente, segundo Behrens (2013), surge no 

levantamento de não separar e fragmentar o conhecimento, e sim em integralizar 

e assimilar o todo e reconhecer que todas são partes imprescindíveis na concepção 

de compreender o mundo e a sociedade que se vive. 
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O paradigma emergente baseia-se a partir de uma visão “de rede, de teia, 

de sistema integrado, de interconexão, de inter-relacionamento” (BEHRENS, 2013, 

p. 53) e “traz uma compreensão do mundo mais holística, global, sistêmica, que 

enfatiza o todo em vez das partes” (MORAES, 2002, p. 135). Assim, percebe-se 

que essa visão se aproxima mais do que é vivido atualmente na sociedade, 

incluindo as mudanças que as tecnologias digitais proporcionaram à esta 

sociedade. 

Os princípios do paradigma emergente se encontram envoltos à 

representação humana de uma maneira complexa, considerando “corpo, mente, 

sentimento e espírito” (MORAES, 2002, p.167) e como todas essas características 

estão compreendidas e interligadas, tratando-se de uma constante modificação. 

Assim, como no paradigma newtoniano-cartesiano houve abordagens, já 

mencionadas, dentro do meio educacional, o mesmo acontece com o paradigma 

emergente. Estas abordagens são conhecidas como: abordagem holística, 

abordagem progressista e a abordagem do ensino com pesquisa, analisadas por 

Behrens (2013) e descritas a seguir para melhor compreensão. 

 

 

2.1. ABORDAGEM HOLÍSTICA 

 

A abordagem holística, ou também conhecida como sistêmica, pretende 

construir uma nova organização das práticas pedagógicas, que ao perceber a 

maneira fragmentária, comumente presente na sociedade e educação tradicional, 

passa a elaborar “uma perspectiva sistêmica ou holística” e “que o homem recupere 

a visão do todo” (BEHRENS, 2013, p. 58). 

Considera-se que a visão moderna da física, deixa de considerar o universo 

como uma máquina que funciona por meio de diversos objetos, passando a ser 

entendido como uma coisa só, dinâmica e indivisível (CAPRA, 1988). Da mesma 

forma este paradigma se aplica a outros campos como a educação. 

A sociedade no contexto contemporâneo exige que docentes tomem um 

posicionamento metodológico compatíveis com suas prioridades. Desse modo, os 

profissionais que lidam com a didática em salas de aula têm se esforçado na busca 

por metodologias que correspondam à estas demandas, atuando no crescimento e 

no processo de metamorfose da sociedade (BEHRENS, 2013).  
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Os profissionais que reconhecem a necessidade de uma educação a partir 

de uma visão holística concordam que “educar significa utilizar práticas 

pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, sensação, sentimento e 

intuição e que estimulem a integração intercultural e a visão interplanetária das 

coisas, em nome da paz e da unidade do mundo” (CARDOSO apud BEHRENS, 

2013, p. 62). 

Da mesma forma entende-se o desenvolvimento do homem individualmente, 

ou seja, o homem é um ser completo, dotado de uma inter-relação entre seus 

hemisférios dois cerebrais que devem ser levados como um só cérebro. Nesse 

sentido a educação deve seguir a mesma linha, considerando a aprendizagem e 

desenvolvimento das pessoas como um todo (BEHRENS, 2013). 

O aluno nessa abordagem holística deve ser visto como um ser em relação 

com o seu contexto, ou que vive em coletividade, mas não se deixa de considerar 

sua subjetividade, e suas diferentes capacidades ou inteligências. Assim, promove-

se também o respeito e tolerância entre alunos e professores (BEHRENS, 2013) e, 

mais importante ainda, a tolerância na sociedade. 

Pensar, nessa proposta para Moraes (2002), é uma interação constante com 

o mundo. “A aprendizagem é uma construção. Pensar é o resultado dessa 

construção, da ação sobre o objeto, de sua transformação, tendo como ponto 

principal o próprio indivíduo, o educando, sujeito ativo em processo permanente de 

construção” (p. 198). 

Behrens (2013) relata que o trabalho com a visão holística busca sempre 

promover parcerias entre professores e alunos, deixando de ter uma única 

característica pedagógica ou uma receita para a boa didática, mas incentivando a 

construção de caminhos próprios, gerando autonomia e pensamento crítico para 

todos os participantes.  

A partir dessas parcerias, é possível verificar um diálogo experimental entre 

os sujeitos participantes de uma educação e sua realidade, tendo em vista a ideia 

de novidade, criatividade e investigação profunda dos seus interesses. Assim, na 

abordagem holística, os professores e alunos tornam-se investigadores de 

conhecimentos profundos, desenvolvendo nas suas relações formas mais 

aperfeiçoadas de ensinar e aprender (MORAES, 2002). 

Segundo Behrens (2013), a relação entre teoria e prática “se completam, se 

interconectam, se aproximam e buscam provocar a visão do todo. Neste processo 
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de inter-relação, a teoria se constrói na prática e a prática se constrói na teoria” 

(BEHRENS, 2013, p. 67). Enfim, a metodologia desta abordagem proporciona a 

relação entre teoria e prática demonstrando um equilíbrio entre essas duas 

instâncias do conhecimento. 

 

 

2.2. EDUCAÇÃO PROGRESSISTA 

 

 A abordagem progressista dá suporte à holística, vinculando-se a seus ideais 

e ampliando-os. Esta visão entende que o indivíduo já possui uma leitura de mundo 

e deve continuar essa construção a partir do compartilhamento de ideias e outras 

questões que surgem na relação com os demais indivíduos (BEHRENS, 2013). 

 As tendências progressistas crítico-social e libertária foram as que marcaram 

o cenário pedagógico: 

 

A pedagogia progressista, no Brasil, manifesta-se em três tendências: “a 
libertadora, mais conhecida como a pedagogia de Paulo Freire; a 
libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-
social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a 
primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais” 
(LIBÂNEO apud BEHRENS, 2013, p. 72). 

  

 Na educação libertadora, Freire (1997, p. 70) considera que “a libertação 

autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita 

nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a 

ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. Ou seja, há 

libertação do educando quando passa a refletir sobre sua própria existência e dar 

significado a ela, passando a poder transformá-la. 

As características de uma educação progressista são principalmente 

democráticas, libertadoras, críticas e dialógicas. Nesse sentido a relação 

estabelecida nas instituições de ensino seriam permeadas por um desenvolvimento 

mútuo, o que significa que os conhecimentos permutados pelos participantes 

dessas instituições seriam indeterminados e sempre em processo de construção 

(BEHRENS, 2013). 

 O docente na educação progressista, para Behrens (2013), não determina 

uma relação hierárquica com seus alunos, pelo contrário, busca o estabelecimento 
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de um diálogo na produção do conhecimento, negando qualquer forma de 

repressão. Devido à sua experiência com os assuntos tradados o docente tem um 

papel de mediador com relação ao conhecimento produzido. 

 Na educação progressista espera-se que o aluno seja um participante ativo 

na construção do conhecimento. “A liberdade de expressão, a conscientização e a 

participação efetiva tornam os alunos corresponsáveis pela sua própria 

aprendizagem” (BEHRENS, 2013, p. 75). 

 A tendência da metodologia progressista é transcender os aspectos 

essencialmente técnicos para dar lugar a uma formação dialética, que reconhece a 

ação e reflexão como conteúdos dinâmicos desta dialética (BEHRENS, 2013). Os 

agentes desse processo necessitam manter o diálogo constante sobre dos 

conhecimentos em exposição, suscitar reflexões e conectar os conhecimentos 

obtidos com os novos, para que as intervenções sejam adequadas ao contexto 

destes agentes (MORAES, 2002).  

 Estas ideias progressistas estejam sendo propostas desde a década de 

1980, ainda se encontram muitos desafios para seu emprego na educação atual. 

Alguns professores que desejam empregar as ações progressistas em sua prática 

podem encontrar obstáculos com relação a aprofundamentos teóricos sobre essa 

abordagem, assim como dificuldades com relação a práticas significativas para os 

alunos. Há também a estrutura dos cursos, quando muito voltados para o 

paradigma tecnicista, também pode impedir o emprego dessas ações (BEHRENS, 

2013). 

 Fala-se aqui da capacidade de levar o aluno a produzir e manejar seus 

próprios conhecimentos, dessa forma o processo educacional deve levar este 

indivíduo “a desenvolver uma atitude construtiva, uma competência construtiva, 

modos construtivos de conceber, fazer e compreender, uma prática adequada para 

a produção de conhecimentos” (MORAES, 2002, p. 198). Para Moraes (2002): 

 

Estamos falando em práticas construtivas do conhecimento [...]. Estamos 
pensando na abordagem construcionista de Papert, inspirada e 
fundamentada no construtivismo de Piaget, na teoria das inteligências 
múltiplas de Howard Gardner, na pedagogia social de Paulo Freire, enfim, 
numa proposta educacional capaz de integrar as contribuições de todas 
essas teorias (p. 198). 
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As abordagens holística e progressiva sugerem outra forma de produção do 

conhecimento que dê conta das transformações que o desenvolvimento científico 

e tecnológico tem causado na sociedade. Essas transformações desencadearam 

uma série de discussões a respeito do futuro da educação no mundo todo. Assim, 

a forma de conhecimento que foi adotada pelo paradigma emergente foi o ensino 

com pesquisa (BEHRENS, 2013). 

 

 

2.3. O ENSINO COM PESQUISA  

 

 O ensino com pesquisa pressupõe alguns tópicos essenciais: a educação 

como processo de formação da historicidade humana; fazer da pesquisa uma 

atitude diária de professores e alunos; reconhecer que o questionamento 

reconstrutivo formal e político deve ser o centro do processo da pesquisa e; 

reconhecer que o ensino com pesquisa é a própria atividade escolar e acadêmica 

(DEMO, 2011). 

 Segundo Behrens (2013), a partir da disponibilidade de conhecimento em 

rede, nessa sociedade da informação, o acesso não tem uma localização única ou 

necessariamente institucionalizada, mas está disponível por todo o globo, ou seja, 

a os meios informatizados deram acesso ao conhecimento, independente de 

fronteiras, gerando revoluções na comunicação e também na aprendizagem. “O 

desafio que se impõe nessa sociedade é o de como acessar a informação recebida, 

como interpretá-la, e, acima de tudo, como produzir novas informações com 

criatividade, ética e visão global” (p. 81). 

 Nesse formato de ensino, as instituições necessitam criar um ambiente em 

que alunos e professores possam gestar projetos conjuntamente. Esse ambiente 

deve ser revolucionário e promover autonomia, pois não é somente um lugar de 

troca de conhecimentos, mas de formação cidadã (JOSÉ; BEHRENS, 2003).  

 O sujeito submetido a essa abordagem não é incentivado a receber 

informações prontas, mas problematizar a realidade pela pesquisa. Dessa forma a 

pesquisa deixa de ter caráter excepcional e passa a ser um processo essencial na 

busca pelos esclarecimentos dos fenômenos que ocorrem ao seu redor (COSTA, 

2005).  
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 O professor no ensino com pesquisa deve ser um pesquisador, ou deve ter 

o manejo da pesquisa e seus princípios como algo cotidiano (DEMO 2011). Ele 

expõe aos alunos o seu projeto pedagógico afim de estabelecer um bom vínculo e 

torná-los responsáveis por sua aprendizagem. O posicionamento do professor é 

muito mais de instigador e articulador crítico, estimulando os alunos a se 

posicionarem da mesma forma frente aos conhecimentos (BEHRENS, 2013). 

“Alicerçado num questionamento contínuo, crítico e reflexivo, o professor deve 

caracterizar sua ação pedagógica como um espaço de engajamento político na 

busca de cidadania” (JOSÉ; BEHRENS, 2003, p. 129). 

 Enfim, o objetivo do ensino com pesquisa é superar a reprodução do 

conhecimento ou o ensino somente com livros e aulas expositivas redimensionando 

as práticas pedagógicas para uma indissociação entre ensino e pesquisa 

(BEHRENS, 2013). A respeito dessa indissociação, Moraes (2002, p.63) considera 

que “a realidade só será revelada ao indivíduo através de uma construção ativa na 

qual ele participa”.  

 Ainda que haja uma crítica ao paradigma tradicional e tecnicista por parte 

dos autores do paradigma emergente, é importante pontuar que a técnica não é 

vista pelo paradigma emergente como algo ruim. A técnica é algo imprescindível, 

porém o que se é discutido é a sua eficácia e para qual grupo é voltado. Ainda o 

paradigma emergente trata de uma relação entre teoria e técnicas (BEHRENS, 

2013; LEVY, 2004). 

 Contrariamente à simples exclusão da técnica, a educação conta, hoje, com 

múltiplas possibilidades do uso dessas técnicas justamente para auxiliar a superar 

um paradigma tradicional, ou industrial, para esse paradigma emergente. Diversas 

instituições educacionais ao redor do mundo utilizam-se de recursos que ajudam a 

ampliar as ações pedagógicas dos professores, principalmente os recursos 

relacionados à rede de Internet, ou o acesso a ela através de computadores (LÉVY, 

1999). 

 O conhecimento disponível nessas redes telemáticas tem cada vez mais 

permitido a ação pedagógica de forma emergente, pois com o acesso à Internet e 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação “os professores e os estudantes 

partilham os recursos materiais e informacionais de que dispõem”, assim, 

“aprendem ao mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto 
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seus saberes ‘disciplinares’ como suas competências pedagógicas (LÉVY, 1999, 

p. 171). 

 Afim, de aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, assim como a Internet, o capítulo seguinte encarrega-se de tratar 

desse assunto de maneira mais abrangente, pois são conceitos importantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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3. TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar o estreitamento na relação entre os 

movimentos educacionais (mesmo alguns caracterizando-se como estáticos, 

imutáveis ou tradicionais conforme visto no capítulo anterior) com tecnologias; uma 

contextualização histórica da tecnologia e sua correlação com o desenvolvimento 

da Internet (de Web 1.0 a Web 3.0); a cibercultura a suas novas produções de 

conhecimento; e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

 

 

3.1. A EDUCAÇÃO E O AVANÇO DE TECNOLOGIAS  

 

Quando se fala sobre tecnologia, prontamente o pensamento se reporta aos 

novos aparelhos criados por especialistas, tais como computadores, celulares e 

outros, que facilitam a transmissão de dados, por consequente, a comunicação 

humana, ou outras tarefas que poupam tempo.  

De fato, a tecnologia deve ser ligada a algo que facilite de maneira técnica 

os afazeres dos seres humanos. Porém, não significa que o termo necessita estar 

ligado ao lançamento do último aparelho celular do ano, cujo funcionamento ainda 

necessita ser estudado para aprender todas as suas funções. Carneiro (2002), 

considera que o termo tecnologia, pode referir-se a materiais já muito utilizados na 

escola, como giz, livro didático, o formato de exposição de aulas e até mesmo a 

própria escola.  

O autor Pinto (2013) particiona o conceito de tecnologia em quatro 

definições. A primeira delas trata de uma abordagem epistemológica sobre o 

conceito em que tecnologia seria “a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da 

técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as 

profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa” (p. 219), 

considerando que seria o conhecimento ao redor da técnica. A segunda definição 

aborda a tecnologia como o equivalente à técnica, utilizada popularmente, sem 

precisão e, por isso, geradora de problemas sociológicos e filosóficos ao tentar 

entendê-la. A terceira aborda a tecnologia de maneira sociológica, como um 

“conjunto de todas as técnicas de que dispõe determinada sociedade em qualquer 
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fase histórica de seu desenvolvimento” (p. 220). E a quarta, seria a filosofia da 

técnica. 

A partir destas definições nota-se que Pinto (2013), mesmo particionando o 

significado de tecnologia, atrela essas definições, dando a noção de um sistema, 

que deve ser entendido em sua totalidade. É desta forma que o computador surge 

no cenário internacional, provocando mudanças sistêmicas na humanidade. 

Uma das tecnologias importantes do século XX é o computador, e sem 

dúvida aconteceram diversas discussões quanto a sua utilização em vários setores 

da atuação humana, inclusive na educação, tanto visões que discordavam dessa 

possibilidade como as que concordavam.  

No início dessas discussões, Valente (2003) descreve que havia muita 

preocupação com a forma com que este objeto tecnológico seria utilizado para a 

educação, a ponto de muitos professores se sentirem inseguros pela possibilidade 

de serem substituídos por uma máquina, fazendo com que muitos desses 

profissionais passassem a refutar o uso desta tecnologia no campo educacional.  

Segundo Papert (1980) muitos dos jornalistas da época produziam artigos 

especulando os possíveis usos do computador e um futuro repleto deles. No 

entanto “a maioria dos autores enfatizava seu uso para jogos, diversão, imposto de 

renda, correspondência eletrônica, compras e operações bancárias. Poucos 

falavam sobre o computador como uma máquina de ensinar” (p. 15). 

Outras razões pelas quais alguns professores mantinham-se em defensiva 

sobre da utilização do computador era a desvalorização da educação, isto é, como 

adquirir uma tecnologia (na época) de elevado custo, se as escolas se encontram 

num nível grande de pobreza e negligência por parte do governo? Ainda, outro 

argumento para este grupo seria a dificuldade de adaptação de professores e 

demais profissionais da educação à essa nova realidade educacional qual eles não 

haviam vivenciado (VALENTE, 1993). 

Por outro lado, Papert (1980) salienta a possibilidade da introdução do 

computador na sociedade de maneira a modificar culturas por meio da utilização 

de computadores pessoais, e principalmente as relações com o conhecimento, de 

forma que aproximariam o homem cada vez mais da ciência.  

De acordo com Valente (1993), professores entusiastas desse uso do 

computador apresentavam algumas razões para a introdução desta tecnologia na 

educação. A presença de computadores em escolas de outros países, por exemplo, 
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era uma forma de tentar convencer os indiferentes e até os céticos em favor dessa 

situação. Outro argumento apresentado por esse grupo era a presença do 

computador na vida diária, ou seja, seria uma tecnologia amplamente utilizada no 

século XXI, portanto não haveria razão para recusar a entrada dessa tecnologia na 

escola, uma vez que já daria noções de computação para os alunos.  

O computador era considerado como apenas mais um meio didático a ser 

inserido na educação tal como o retroprojetor, TV, vídeo, etc. Ainda, havia a 

esperança de que a inserção dessa tecnologia na educação pudesse tornar o 

ensino muito mais atrativo para os alunos, motivando-os e despertando a 

curiosidade pela aprendizagem. Por fim, os que consideravam que o computador 

poderia auxiliar a desenvolver melhor o raciocínio através de situações de 

resolução de problemas (VALENTE, 1993).  

 Embora os argumentos desses grupos contrários fossem bastante 

superficiais e o computador já fazer parte de várias práticas didáticas e 

pedagógicas dos professores em basicamente todos os locais educativos, é comum 

ouvir até hoje tais tipos de argumentos. Porém, uma discussão mais aprofundada 

que surgiu na época das possibilidades de implantação de computadores na 

educação, foi a respeito do uso dessa tecnologia do ponto de vista pedagógico. 

Uma dessas possibilidades do uso do computador seria no formato de uma 

ferramenta, o que consistiria apenas na informatização de técnicas tradicionais de 

ensino, caracterizando esse uso como pertencente ao paradigma instrucionista 

(VALENTE, 1993). Ou seja, utilizar-se-ia de uma série de instruções, por meio do 

computador para orientar o aluno sobre determinada aprendizagem ou conceito.  

 A utilização do computador a partir desse paradigma instrucionista parece 

submeter mais uma tecnologia a padrões educacionais de séculos passados. No 

entanto, ainda na época percebeu-se a utilização dessa tecnologia como a 

possibilidade de mudanças substanciais desse paradigma, para um novo 

denominado construcionista. Nesse o computador deveria ser utilizado como um 

meio enriquecedor do ambiente de aprendizagem, e o aluno em contato com esse 

meio poderia construir seu próprio conhecimento (VALENTE, 1993). 

 Nesse sentido as ideias construcionistas de Papert (1980) se referiam ao 

domínio do computador pelas crianças através da programação dessas máquinas, 

ou seja, as crianças é que instruíam o computador, contrário do que faziam algumas 
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escolas, que concebiam o computador como instrutor de aprendizagens para as 

crianças. 

 A primeira fase do uso de computadores (na década de 1970) foi 

caracterizada pelo uso dessa tecnologia para a redução de custos e procedimentos 

administrativos. Os técnicos e especialistas formavam um pequeno grupo que tinha 

acesso a esses equipamentos instalados em departamentos isolados. “Eram 

verdadeiras ilhas de tecnologia, mantidas em áreas separadas nas organizações, 

oferecendo sistemas que apresentavam resultados não-integrados, na sua maioria 

fragmentados do ponto de vista organizacional [...]” (MORAES, 1997, p. 120). 

 Essa situação em que os computadores eram utilizados talvez justificasse, 

de fato, o posicionamento de muitos professores em relação ao uso do computador 

na educação. Por outro lado, uma chamada “segunda era tecnológica” que teve 

como principal fator a utilização pessoal dos computadores, e fez com que as 

organizações buscassem outras formas de integração entre esses equipamentos. 

Nesse momento surgiram as redes locais (primórdios da atual Internet), que 

permitiram esses usuários a se conectarem com uma quantidade extensa de 

dados, dando espaço para uma nova arquitetura computacional (MORAES, 1997).  

 A utilização pessoal dos computadores foi um fato que demonstrou a 

possibilidade de um novo paradigma, pois foi criado independente dos grandes 

fabricantes da área. O que afirma de maneira mais concreta essa mudança de 

paradigmas é a pluralidade de ciências e técnicas participantes desse processo, 

tais como a eletrônica, a matemática, a neurobiologia e até a psicologia cognitiva 

(LÉVY, 2004). 

 Os softwares foram essenciais nessa etapa, uma vez que graficamente 

permitiram melhor interação entre os usuários e o computador, ou seja, foi permitido 

ao usuário uma manipulação das informações através de imagens ou ícones que 

facilitaram essa interação (MORAES, 1997).  

 

De ilhas isoladas de tecnologia, de sistemas computacionais 
desintegrados, passamos para sistemas integrados e para redes internas 
e externas; e os softwares foram permitindo e facilitando essa transição. 
Com sistemas computacionais inter-organizacionais, que conectam 
empresas, universidades e indivíduos [...] (MORAES, 1997, p. 121). 

 

Dessa forma as discussões acerca da inserção do computador em meio 

educacional logo foram endossadas pela possibilidade do uso das redes internas e 
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externas, ou a Internet, pelo uso do computador. Assim, a seguir, desenvolve-se o 

surgimento e evolução da Internet. 

 

 

3.2. INTERNET: SURGIMENTO E EVOLUÇÃO 

 

A Internet, desde seu surgimento, tem cumprido com seu principal objetivo 

que era facilitar a comunicação. Embora na época de seu surgimento o contexto 

era da Guerra Fria, e a sua criação teve como motivação uma resposta ao 

lançamento do satélite soviético Sputnik no ano de 1957, desde essa época a, 

então, ARPANET serviria para facilitar comunicação interna de computadores da 

ARPA (Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada – dos EUA) e também 

manter os dados passíveis de recuperação em caso de ataques nucleares 

(CASTELLS, 2005; ABREU, 2009). 

O funcionamento da Internet, criado por Paul Baran, era para evitar ataques 

nucleares. As mensagens tomavam seus próprios caminhos, por meio da 

tecnologia da troca de pacotes, até que em algum ponto da rede elas eram 

remontadas para tornarem-se em algo coerente. Mais tarde outros tipos de dados 

como imagens, sons e outros puderam ser integrados à internet por meio da 

tecnologia digital. Iniciava-se aí a universalidade da comunicação digital 

(CASTELLS, 2005). 

 Nesse sentido, em 1997, começaram as primeiras reflexões do uso da rede 

na educação e Moran (1997) considerava que a educação presencial poderia sofrer 

mudanças significativas com essa rede, pois ela abriria as estruturas das casas, 

escolas e universidades para a intercomunicação, troca de experiências, dados e 

informações, e a educação contaria com a possibilidade de integração de várias 

mídias, acessadas em um tempo escolhido por cada indivíduo e facilitaria o contato 

entre educadores e educandos.  

 A gama de possibilidades da Internet indicada pelo autor acima gerava certa 

euforia por promover essas mudanças na educação. Porém, o formato de interação 

ainda seguia os padrões da Web 1.0, que, comparados aos padrões atuais, eram 

quase que parte de um paradigma instrucionista, pois tratava-se muito mais de um 

consumo de informações do que necessariamente a troca, ou seja, o ambiente 

virtual era muito estático. 
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 A ideia da Web 1.0 ou WWW (World Wide Web) foi gerada por Tim Burners-

Lee e uma equipe de pesquisa, no início de 1990, que tinha por objetivo a criação 

de um espaço para o hipertexto19 capaz de ser acessado em nível global por meio 

de um Identificador de Documentos Universal (UDI) (CASTELLS, 2005). “O sonho 

por trás da Web era criar um espaço de informação comum em que as pessoas se 

comunicavam compartilhando informações” (AGHAEI; NEMATBAKHSH; 

FARSANI, 2012, p. 2). 

 A Web 1.0 era considerada basicamente como um espaço somente de 

leitura, estática e unidirecional. Nesse cenário o principal objetivo dos sites, 

principalmente empresariais, era estabelecer uma presença online através de 

informações publicadas em suas páginas, por exemplo, catálogos e outras 

produções. Os Websites não eram interativos e seus visitantes não causavam 

nenhum impacto ou contribuição para esses sites (AGHAEI; NEMATBAKHSH; 

FARSANI, 2012). 

 Essa característica unidirecional, principalmente relacionada às empresas é 

confirmada na obra “A sociedade em rede” de Manuel Castells. Em sua oitava 

edição o livro dedica três grandes capítulos somente à economia, empresas e 

transformação do trabalho em rede (CASTELLS, 2005). 

 Entretanto, a Internet mostrar-se-ia muito mais útil do que inicialmente 

parecia, evoluindo sua dinâmica para uma forma menos unilateral de interação. O 

surgimento do termo Web 2.0 surgiu em uma sessão de ideias numa conferência, 

em 2004, entre as empresas O’Rielly e a MediaLive International, cunhado pelo 

vice-presidente da O’Rielly. O termo representava o que estava acontecendo há 

algum tempo na Internet, que era a mudança para uma nova plataforma que 

priorizava o uso da Internet pelas pessoas com mais frequência e melhor utilização 

(AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). 

No fim da década de 1990, Castells (2005) aponta suas previsões para o 

futuro da Internet: 

 

A rede de comunicações será a troca de pacotes, com a transmissão de 
dados sendo a responsável pelo espantoso compartilhamento de tráfego, 
e a transmissão de voz será apenas um serviço especializado. Esse 

                                                           
19 A ideia de hipertexto foi enunciada a primeira vez pelo matemático Vannevar Bush, em 1945, para 
explicar como deveria ser um sistema de indexação e organização de informações. Para Bush esses 
sistemas deveriam funcionar como a mente humana, ou seja, através de associações, assim, uma 
informação sempre deveria levar a outra informação (LÉVY, 2004).   
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volume de tráfego de comunicações exigirá uma expansão gigantesca da 
capacidade, tanto transoceânica quanto local (p. 90). 

 

 Embora Castells (2005) acertasse em algumas de suas previsões, o 

segundo formato da Web não foi previsto. As características da Web 2.0 são 

descritas como uma Web de leitura e escrita, que integra ou cria comunidades, de 

compartilhamento, participativa, enfim, uma Web bidirecional, o que se diferencia 

da plataforma inicial da Web 1.0. 

 Um exemplo de como funcionava essa plataforma na Internet seriam os 

blogs, que eram páginas na Web que proporcionavam a publicação (ou postagens) 

de informações em um formato cronológico, apresentando primeiro as publicações 

mais recentes, podendo ter um estilo jornalístico. Os visitantes dessas páginas 

poderiam adicionar comentários abaixo das publicações com suas considerações 

sobre a publicação. Geralmente os blogs eram textuais, mas poderiam contar como 

imagens, áudios e vídeos como material complementar (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). 

 Outro exemplo de Web 2.0 é o recurso intitulado wikis, que eram páginas 

seriam na internet que poderiam ser facilmente editados por qualquer um a 

qualquer momento, sendo identificado como texto coletivo (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012), e qualquer tipo de informação poderia ser 

compartilhado e aprimorado pelos usuários deste formato de site. 

 Seguindo a linha dessa segunda plataforma, pouco tempo depois da 

definição de Web 2.0 pelo vice-presidente da O’Rielly, surge, em 2006, a Web 3.0, 

apontada por John Markoff do New York Times. A diferença da Web 3.0 é a análise 

e integração das variadas informações lançadas na Internet com o objetivo de 

“melhorar o manejo das informações, suporte de acesso à internet móvel, simulador 

de criatividade e inovação, encorajar a globalização, aumentar a satisfação dos 

clientes e ajudar a organizar a colaboração na Web social” (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012, p. 5). 

 A Web 3.0, também é conhecida como Web semântica, que significa uma 

melhora na comunicação entre as pessoas e as máquinas. Essa seria a criação de 

uma cadeia de comunicação que o computador também entende, tendo a principal 

função da semântica da Web 3.0 que é a comunicação entre os seres humanos e 

máquinas diretamente (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). 
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 A principal diferença entre a Web 2.0 e a Web 3.0 é que a interação era, na 

Web 2.0, somente entre pessoa para pessoa com a utilização da máquina como 

mediadora, e com a semântica da Web 3.0 foi possível que o computador 

entendesse o que se estava sendo solicitado e não necessitasse de outra pessoa 

para responder à solicitação. A própria máquina era capaz de cruzar informações 

presentes na Internet e trazer a resposta ao usuário (AGHAEI; NEMATBAKHSH; 

FARSANI, 2012). 

 Esse formato de Web possui a característica de flexibilização e 

descentralização de informações e “os usos desta tecnologia provocam uma 

constante reconfiguração das relações sociais e dos poderes, assim como da 

geração e construção provável de conhecimento” (SANTINELLO, 2013, p. 22). 

A Web 3.0 é o formato atual de utilização da internet e tecnologias para a 

comunicação, educação, comércio, etc., porém já há algumas especulações a 

respeito de um novo formato, a Web 4.0. Essa ainda é uma ideia a ser 

desenvolvida, mas lança a ideia de uma interação na Web entre humanos e 

máquinas de forma simbiótica. “A partir de palavras simples, máquinas seriam 

capazes de fazer a leitura dos conteúdos da Internet, e decidir o que executar 

primeiro, carregar sites mais rapidamente com melhor qualidade e construir mais 

interfaces de comando” (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012, p. 8). 

 De acordo com Moraes (1997), “o novo cenário cibernético, informático, e 

informacional não vem apenas marcando o nosso cotidiano com modificações 

socioeconômicas e culturais, vem também mudando amaneira como pensamos, 

conhecemos e aprendemos o mundo” (p. 121-122).  

Assim, a evolução dessas plataformas de internet facilitou a criação de uma 

série de tecnologias, comunidades online, formas diferentes de interagir, que 

podem ser concebidas como novas formas de culturas e têm impactos em todas as 

áreas da vivência humana, e seu impacto na educação e cultura pode ser visto das 

mais diversas formas. Essas formas de interações culturais são apresentadas no 

próximo tópico. 
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3.3. NOVAS FORMAS DE CONHECIMENTO E A CIBERCULTURA: REFLEXÕES 

CONTEXTUALIZADAS  

 

 Com o rompimento do paradigma tradicional para um paradigma emergente 

as formas de conhecimento e ciências tornam-se muito mais democráticas e 

passíveis de equidade entre si principalmente no caso a evolução da Internet, em 

que se pode fazer um paralelo diretamente ligado à teoria do paradigma emergente. 

Ou seja, Moraes (1997), considera que “de uma base sólida do conhecimento 

estruturada em blocos rígidos, constituída de leis fundamentais, passamos para a 

metáfora do conhecimento em rede, significando uma teia onde tudo está 

interligado” (p. 75). 

 Como resultado de um conhecimento interligado, não há nenhuma 

hierarquia ou alicerce a respeito do conhecimento, pois nada mais é imutável, 

fundamental e fixo. “Isso significa que não existe uma ciência, ou uma disciplina, 

que esteja acima e outra abaixo, que não há conceitos em hierarquia ou algo que 

seja mais fundamental do que qualquer outra coisa” (MORAES, 1997, p. 75). 

 Castells (2005) aponta que no sistema de redes o paradigma da tecnologia 

da informação é flexível, e as organizações e instituições podem ser alteradas de 

maneira fundamental devido à reconfiguração de componentes, essa 

reconfiguração e fluidez organizacional é característica também da sociedade 

atual. 

 A disponibilidade de conhecimento de forma flexível permite a aprendizagem 

de maneira interativa, para que o sujeito, no decorrer das interações com objetos e 

o meio, possa construir experiências e ser construído por essas experiências. 

Moraes (1997) indica que “um sistema aberto significa que tudo está em 

movimento, é algo que não tem fim, em que início e fim não são predeterminados 

[...] o que faz com que o crescimento ocorra em espiral” (p. 99). 

 A Internet como meio que possibilita a disseminação de informação segue 

esses ideais do paradigma emergente, proporcionando o surgimento de um 

fenômeno cultural que ocorre exclusivamente em seus domínios, a Cibercultura. O 

termo é definido por Lévy (1999), como “o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que 

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (p. 17). Por sua 

vez, o ciberespaço seria, para Levy (1999) “o novo meio de comunicação que surge 
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da interconexão mundial de computadores [...] não apenas a infraestrutura material 

da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga” (p. 17). Nota-se, que os dois conceitos são interdependentes. Portanto, ao 

se relatar sobre um, não se pode excluir o outro da situação. 

 Ciberespaço foi uma palavra cunhada pelo autor William Gibson, no ano de 

1984, em seu romance chamado Neuromance. No livro o termo corresponde ao 

universo das redes digitais, que seria palco de diversas situações globais, tais como 

conflitos entre multinacionais, existência de fronteiras econômicas e culturais e até 

conflitos mundiais. De imediato o termo foi retomado pelos criadores das redes 

digitais (LÉVY, 1999). Mesmo mais de trinta anos distante da afirmação de Gibson, 

tais ideias parecem muito atuais e desenham parte da vivência humana hoje, ou 

seja, basicamente um mundo criado e desenvolvido em meio digital, que influencia 

o mundo físico e é influenciado por ele.  

 Criado, portanto, esse ciberespaço e ocupado rapidamente pela cibercultura, 

observa-se os componentes básicos da cibercultura, que seriam a interconexão, a 

criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva20. No entanto, seria a 

interconexão o motor do ciberespaço, ela produz uma humanidade sem fronteiras 

e tece um universo pelo contato (LÉVY, 1999). 

De acordo com Capra (1988), a nova visão da realidade baseia-se na inter-

relação e interdependência dos fenômenos. Embora ainda não se vejam 

instituições que acomodem esse novo paradigma, essas bases já estão sendo 

formuladas por indivíduos através do desenvolvimento de novas formas de 

pensamento ligados a essas bases. Talvez na época este autor não conseguia 

vislumbrar a internet como essa instituição que proporcionaria o ciberespaço, 

consequentemente a cibercultura e interconexão. Por outro lado, Capra (1988) 

prevê acertadamente quando afirma que as instituições terão que ser conscientes 

e comunicar-se entre si. 

 A interconexão seria como que o oposto do isolamento (LÉVY, 1999). A 

propósito, o isolamento praticamente não existe dentro da rede, mesmo que a 

interação não seja com outro humano, mas com o computador. Lévy (1999), sugere 

que cada ser e até as máquinas deveriam ter o seu endereço na Internet, tornando 

                                                           
20 Para Lévy (1999), a inteligência coletiva é um dos constructos gerados no ciberespaço por meio 
da cibercultura, e diz respeito ao conhecimento construído e aprimorado disponível em rede para 
todo o globo. 
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o espaço (físico) em um canal interativo, e “a cibercultura aponta para uma 

civilização da telepresença generalizada” (p.127). 

 No tocante às comunidades virtuais, que seriam o segundo princípio da 

cibercultura, pois apoiam-se na interconexão, estas são construídas baseadas em 

comuns interesses, projetos, conhecimentos, para fins de cooperação ou troca, 

independentemente de filiações institucionais ou localizações geográficas (LÉVY, 

1999). Um exemplo eram as comunidades que existiam na rede social Orkut21, 

representado na figura 1. Essas comunidades dispunham de um título como 

interesse principal dos seus membros, porém adentrando às comunidades, haviam 

fóruns de discussão de diversas ramificações sobre o assunto principal, assim 

como fóruns também exclusivamente para a interação dos membros, ainda que 

sem um objetivo explícito. 

 

Figura 1. Página de comunidade do Orkut. 

 

Fonte: http://www.fatosdesconhecidos.com.br/21-comunidades-orkut-que-entraram-para-historia/. 

  

Por se tratar basicamente de um ambiente de convivência, essas 

comunidades possuem certas regras para seu bom funcionamento. Assim, em uma 

                                                           
21 Rede social amplamente utilizada no Brasil nos anos de sua existência, criada em 2004 e extinta 
em 2014. 
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conferência virtual é recomendável consultar o que já foi respondido antes de 

questionar publicamente; é fortemente desencorajada a publicidade comercial em 

fóruns eletrônicos; há uma moral recíproca, em caso de se beneficiar com as 

informações dispostas na comunidade, os membros também devem fornecer 

informações acerca de algum assunto caso verifiquem ser úteis para tal; quanto a 

ataques pessoais e discussões pejorativas em basicamente todas as comunidades 

não são permitidas, caso aconteça os administradores acabam por excluir esses 

membros da comunidade (LÉVY, 1999). 

 Outra rede social que possui comunidades virtuais é o facebook22 e adiante 

descreve-se as regras de uma comunidade destinada a troca de conhecimento. O 

grupo foi criado e é administrado por adolescentes, porém existem membros das 

mais variadas idades. Como é um grupo fechado, todos os nomes relacionados ao 

grupo não foram mencionados para não expor seus membros: 

O grupo tem o objetivo de trazer conhecimento e aprendizado para 
pessoas de todas as idades, com ajudas mútuas e gratuitas dos membros 
do grupo, estendendo-se do fundamental a faculdade, promovendo assim 
a interação e o estímulo ao estudo, sendo para uma matéria, prova ou 
concursos, como por exemplo, o ENEM. Por fim, somos um grupo sério e 
participativo, portanto, aceitamos apenas questões, tutoriais, argumentos, 
soluções, propostas e relacionados que irão acrescentar algo a todos. 
Aceitamos perguntas referentes a qualquer assunto voltado ao 
aprendizado, seja virtual (Photoshop, etc.) ou material (Matemática, etc.). 
Os mesmos serão resolvidos e ficarão à mercê dos membros que 
participam do grupo. 
Não serão aceitas: postagens que tiverem muitos erros de português; que 
pedem resolução de muitas questões (se você tem dúvidas sobre aquela 
matéria, peça ajuda, e não as respostas da sua tarefa); perguntas sem 
nexo ou fúteis; soluções sem cabimento; publicações sobre qualquer coisa 
que não seja relacionada com estudos; publicações que têm como intuito 
gerar discussões e/ou desaprovação de outros membros.  
É proibido: divulgação sem autorização; venda e troca; racismo, 
xenofobia, homofobia, machismo e relativos; comentar qualquer coisa que 
ofenda ou menospreze uma pessoa ou um grupo de pessoas, estejam 
presentes no grupo ou não; xingar uma pessoa por ela apresentar uma 
opinião diferente da sua (isso inclui quando você usa xingamento para se 
defender de uma ofensa). 
O membro que fizer qualquer uma das coisas listadas será banido e 
poderá recorrer ao nosso Tribunal. 
Colabore com o crescimento do grupo: faça publicações relevantes, 
provocando debates saudáveis; quando for postar, procure estar ativo e 
responder os comentários do seu post; responda perguntas de membros 
na medida do possível para ajudar a upar o post; se você não sabe a 
resposta pra alguma pergunta/não quer responder, apenas não responda; 
procure saber se já não há publicações semelhantes antes de postar; 
utilize a barra de pesquisa; não julgue ninguém; se você não consegue se 
manter imparcial ou ter classe em algum post, não entre nessa discussão; 
Indique o grupo aos amigos (REGRAS DE GRUPO DO FACEBOOK, 
2017, p. s/n). 

                                                           
22 Rede social muito utilizada no Brasil, criada em 2004 e que ainda existe. 
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 De acordo com Lévy (1999), alianças intelectuais e até amizades são 

desenvolvidas nesses grupos de comunidades virtuais, exatamente como acontece 

com pessoas que se encontram pessoalmente para conversar. Ainda, é possível 

que aconteçam manejos nas redes sociais, assim como em outras mídias ou até 

mesmo pessoalmente. Por isso alguns grupos colocam regras específicas para 

diminuir ao máximo as possibilidades de falsificar algo ou alguém. 

 Considera-se que as comunidades virtuais realizam uma atualização nos 

contatos de grupos de pessoas que não necessariamente se relacionariam antes 

do aparecimento do ciberespaço. Nesse sentido aponta-se a expressão 

“comunidade atual” em substituição mais adequada à “Comunidade Virtual” (LÉVY, 

1999, p.130). 

 Enfim, ainda sobre as comunidades virtuais Lévy (1999, p. 130) considera 

que:  

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço 
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre 
relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a 
reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais 
encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. 
As comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e 
surpreendente do universal por contato. 

 

 O terceiro componente básico e bastante significativo para essa pesquisa é 

a inteligência coletiva, que seria a finalidade última da cibercultura. Porém esse 

componente constitui um campo muito mais de interrogações do que respostas. 

Essas interrogações giram principalmente em torno das possibilidades de 

individualização ou coletivização, ambas possíveis na cibercultura e que geram 

efeitos inversos na sociedade (LÉVY, 1999). 

 Percebe-se que as novas formas de conhecimento e a sua relação com a 

cibercultura apontam para um aspecto democrático de se chegar ao conhecimento 

através da rede, porém deixam muitos problemas a serem resolvidos exatamente 

a respeito de como organizar esse conhecimento, como facilitar a comunicação 

exata do que se procura. Nesse sentido, é possível que algumas respostas sejam 

encontradas a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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3.4. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)  

 

 O termo TIC tem sido utilizado a partir da formulação do documento 

Information and Communications Technology in UK Schools: an independent 

inquiry organizado por Dennis Stevenson (1997). No documento, Stevenson (1997) 

conclui que se o governo não intensificar o uso das TIC nas escolas, haveria uma 

série de desvantagens, para crianças e uma geração inteira de adultos e 

professores, que dificilmente serão revertidas. 

 No documento Stevenson (1997) aponta que os objetivos do uso dessa 

ferramenta é dar aos jovens a confiança para o uso pelo menos básico das TIC na 

sua experiência de aprendizagem, aos professores a confiança e competência de 

utilizá-las em vários aspectos de seu trabalho e que, em dez anos, as TIC 

permeassem a totalidade da educação assim como acontece na sociedade geral. 

Para atingir esses objetivos o autor considerava que o governo era parte muito 

importante nesse processo e deveria se comprometer firmemente com esse 

propósito, pois não havia uma solução fácil para atingir esses objetivos.  

 Assim, enquanto no Reino Unido, em 1997, o uso das TIC no ensino já se 

desenhava, no Brasil era utilizado apenas em meio empresarial e havia uma 

utilização bastante embrionária da Internet para processos educativos (MORAN, 

1997). Por esse motivo o conceito atribuído às TIC pode ser bastante diferente em 

cada país ou região (YONEZAWA, 2013), dependendo do acesso a essas 

tecnologias e quais delas estão disponíveis.  

 Pode-se entender como TIC as variadas interações entre hardware e 

software que oferecem aplicações para a sociedade, observando que TIC e 

computadores não são a mesma coisa, embora elas necessitem de computadores 

para funcionar, um elemento importante para sua diferenciação do computador é o 

software ou programa (YONEZAWA, 2013). 

 O software é de extrema importância para as TIC, pois é um aglomerado de 

instruções que determinam o que um computador irá realizar, ou seja, é o meio de 

relação entre os dispositivos eletrônicos e o humano. Para Yonezawa (2013) 

“qualquer equipamento catalogado como TIC usa software, desde um computador 

pessoal, o modem que liga o computador à internet, ou mesmo um grande 

equipamento [...] que direciona o tráfego de dados na rede” (p. 30). 



73 

 

A forma urgente que Stevenson apontava para o uso das TIC na educação 

no Reino Unido é a mesma que hoje recai sobre vários países, inclusive o Brasil. É 

quase impossível imaginar uma vida urbana contemporânea sem a utilização de ao 

menos uma TIC, até mesmo as pessoas que não tomam consciência dos processos 

questão sujeitas, por exemplo o controle de tráfego por meio de de semáforos 

sincronizados (MEDEIROS, 2007).  

 

No momento em que distintos artefatos tecnológicos começaram a entrar 
nos espaços educativos trazidos pelas mãos dos alunos ou pelo seu modo 
de pensar e agir inerente a um representante da geração digital 
evidenciou-se que as TDIC23 não mais ficariam confinadas a um espaço e 
tempo delimitado. Tais tecnologias passaram a fazer parte da cultura, 
tomando lugar nas práticas sociais e ressignificando as relações 
educativas ainda que nem sempre estejam presentes fisicamente nas 
organizações educativas (ALMEIDA, 2011, p. 3). 

  

Por outro lado, há significativo problema, principalmente em nível econômico 

para países mais pobres, com relação ao acesso a essas tecnologias. Como 

superar essa situação é um grande desafio. Países chamados desenvolvidos estão 

demonstrando que o acesso à informação pelas pessoas é um fator importante na 

melhoria de suas vidas pessoais e também de maneira coletiva, pois torna a 

educação democratizada (MEDEIROS, 2007). 

 Deve-se ponderar a sugestão de Stevenson, mas também levar em 

consideração que não há uma solução fácil para atingir a democratização da 

educação no Brasil. Desta forma, “qualquer nação que pretenda uma posição 

menos subalterna na complexa estrutura mundial precisa enfrentar corajosamente 

as questões do acesso à informação e da educação da população como um 

importante fator de mudança” (MEDEIROS, 2007, p. 27). 

 

Sem dúvida, trata-se de um processo complexo, que abrange múltiplos 
fatores e requer interpelar aspectos de distintas naturezas, envolvendo as 
políticas públicas, as agências formadoras e seus programas de 
formação, as representações e usos das TIC pelos docentes, as práticas 
que realizam por meio dessas tecnologias, os currículos e as 
aprendizagens com o uso das TIC. Nesse processo se sobressaem os 
aspectos relacionados à atuação do professor e as relações que eles 
estabelecem com as TIC, tanto no seu cotidiano como nos espaços 
escolares, o que indica a relevância deste estudo no sentido de buscar 
compreender os usos e a apropriação das TIC pelos professores ao fazer 
um aporte sobre a integração dessas tecnologias em escolas do Brasil e 
de Portugal a partir da visão dos professores (ALMEIDA, 2012, p. 174). 

                                                           
23 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 
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Além disso a mera apropriação da sociedade por conteúdos digitais 

simplesmente não pode garantir um significativo uso dessas tecnologias para fins 

pedagógicos. Daí a importância de formar adequadamente professores para o uso 

das TIC (ALMEIDA, 2012).  

 A partir disso, percebe-se que as aplicabilidades das TIC podem ser infinitas, 

mas ainda precisam ser lapidadas para sua utilização na educação. Uma série de 

pesquisas disponíveis em periódicos, livros e todo tipo de material disponível na 

Internet vêm mostrando algumas aplicabilidades, inclusive na educação. São essas 

pesquisas que darão base para o bom uso pedagógico das TIC na educação. 

 Uma das aplicabilidades, descritas por Jenkins (2009) como cultura da 

convergência, seria a capacidade de aliar várias dessas tecnologias para um 

objetivo final. O autor discute vários exemplos de como funciona a cultura da 

convergência e um dos mais surpreendentes é o processo de spoiling24. Nessa 

situação vários fãs de um programa chamado Survivor25 que se conectam a 

inúmeras tecnologias de informação para descobrir quem será o vencedor do 

programa.  

Segundo Jenkins (2009) o spoilling direcionado ao Survivor mobilizou uma 

série de pessoas de diferentes áreas profissionais, por exemplo uma agente de 

viagens e um historiador, que utilizavam seus conhecimentos para coletar qualquer 

pista que tivesse algum valor em suas investigações. Essas pessoas formavam 

comunidades e fóruns de discussão para que toda a informação coletada fosse 

compilada e reorganizada a partir de discussões nesses fóruns. À medida em que 

as informações iam se acumulando, as comunidades ficavam mais próximas de 

descobrir os finalistas do programa e quem seria o vencedor. A partir desse fato 

Jenkins (2009), exclama “imagine os tipos de informação que esses fãs poderiam 

reunir se resolvessem utilizar o spoiling no governo, em vez de redes de televisão” 

(p. 59). 

                                                           
24 Em tradução livre significa estragar, ou o processo de divulgar aquilo que ainda não foi publicado 
ou não chegou ao conhecimento de uma ou mais pessoas, estragando o primeiro contato dessas 
pessoas com o fato acontecido (relacionado principalmente a histórias, séries, filmes e novelas 
televisivas). 
25 Programa popular de sobrevivência norte-americano que iniciou a tendência reality television 
(JENKINS, 2009).  
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 Outra aplicabilidade das TIC é demonstrada por Youyou, Kosinski e 

Stillwellm (2015), em como a tecnologia é capaz de cruzar dados disponíveis pelas 

pessoas na Internet para traçar fatores de personalidade de um indivíduo. A cada 

10 curtidas em páginas de redes sociais a tecnologia é capaz de entender a 

personalidade melhor que colegas de trabalho; a cada 70 curtidas, melhor que 

amigos; a cada 150 curtidas melhor que a família e; a cada 300 curtidas melhor que 

o cônjuge. A tecnologia não precisa necessariamente que o próprio indivíduo poste 

informações na internet, mas basta uma análise dos perfis de amigos para poder 

se traçar aspectos da personalidade de alguém.  

 Sobre a aplicação em termos educacionais Rolim (2013), apresenta uma 

pesquisa realizada em uma sala de sétimo ano sobre da aprendizagem de 

conteúdos da matemática a partir de jogos eletrônicos. O autor, acompanhado por 

uma professora, aplicou três jogos educativos (um relacionado a operações com 

números inteiros, outro de operações com frações e o terceiro sobre o plano 

cartesiano) para os alunos e posteriormente coletou dados por meio de entrevistas 

com alunos e professores. Os resultados indicaram que o uso de jogos eletrônicos 

em sala pode ser considerado como contribuinte na obtenção de conhecimentos, 

fato apontado tanto pelos alunos como a professora, além de geradores de 

interesse para disciplinas que os alunos não tinham afinidade. 

 O “Web currículo”, conceito apresentado por Almeida (2011), supõe que as 

tecnologias devem passar a compor os currículos, deixando de ser apêndices em 

suas participações curriculares, mas orientando-se para uma integração com as 

competências descritas nesse currículo. A autora julga que: 

 

As características da sociedade atual de instabilidade e mudança, a 
provisoriedade do conhecimento as transformações das ciências, as 
mudanças na organização do trabalho e o surgimento constante de novas 
profissões indicam que o currículo visto como grade curricular composta 
de unidades de ensino predefinidas ou conjunto de prescrições não 
responde aos problemas atuais da educação (p. 8). 

  

Quanto ao uso da fotografia, em pesquisa realizada por Campanholi (2014), 

afirma-se que a fotografia oferece técnicas para produzir conhecimentos e 

desenvolver os olhares de alunos de todos os níveis de educação. A autora afirma 

que é possível utilizar as técnicas de fotografia para além da simples ilustração, 
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fornecendo aos alunos possibilidades para a interpretação das quantidades de 

imagens que circundam no mundo hoje.  

 Segundo Bento e Cavalcante (2013), o celular também pode ser utilizado em 

sala de aula, auxiliando o aprendizado. As autoras realizaram uma pesquisa em 

uma escola relativamente ao perfil e utilização de celulares por professores e em 

seguida a possibilidade de utilização em sala de aula. O perfil dos professores era 

bastante equilibrado, havendo alguns que já trabalhavam entre dez a vinte anos na 

docência, outros de cinco a dez anos e ainda outros menos de cinco anos. Todos 

possuíam celulares, porém 71% dos professores não permitiam o uso de celulares 

pelos alunos em sala de aula. No entanto, quando questionados a respeito das 

possibilidades de utilização pedagógica do celular, 86% dos professores apontaram 

que existe essa possibilidade, assim, as autoras consideram que é necessário rever 

a organização das atividades pedagógicas para dar espaço à utilização do celular 

em sala de aula.  

 A aplicação das TIC no ensino superior é apontada como uma possibilidade 

por Lobo e Maia (2015), que consideram que “a tecnologia é uma auxiliar muito 

importante no processo de ensino” (p. 16). Os autores indicam quatro formatos de 

utilização das TIC no ensino superior: no planejamento didático (que pode ajudar a 

flexibilizar esse planejamento); na pesquisa (o professor como mediador entre os 

conteúdos disponíveis na Internet e auxiliador na organização e cientificidade 

desses conteúdos); como ferramentas de comunicação (utilizadas principalmente 

em aulas à distância) e; gerenciamento e monitoramento local e remoto (que seria 

o acompanhamento da tela do computador dos alunos para verificar quais os 

conteúdos e softwares que mais os interessa e assim, planejar uma intervenção 

através desses softwares).  

 Percebe-se que, diferente de outros usos das TIC, a sua aplicação no 

espaço educacional não se resume meramente na introdução dessas tecnologias 

no espaço estrutural, o que remeteria a um uso apenas instrumental e pertencente 

a um paradigma tradicional, mas à construção, discussão e diálogo sobre a real 

aprendizagem a partir das TIC (VIEIRA, 2011).  

É importante que o professor leve em conta, segundo Reis, Santos e Tavares 

(2012), “o número de alunos existente na sala de aula, quais são as tecnologias 

disponíveis, a duração do tempo de sua aula, a interação pedagógica do grupo 

escolar, [...] e acima de tudo estabelecer uma relação saudável e empática com os 
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alunos” (p. 223). Imbricado a essa informação ainda comporta-se dizer que a 

aprendizagem significativa a partir das TIC também depende da disposição, 

interesse e motivação dos alunos, que se tornam parceiros dos professores nessa 

tarefa (REIS; SANTOS; TAVARES, 2012). 

 Outra TIC ainda pouco difundida e pouco utilizada no Brasil, mas que teria 

esse potencial de discussão, construção e diálogo seria o chamado Podcast. A 

partir desta, a pesquisa torna-se importante para a academia por sua singularidade 

e potencialidade, e é descrita a seguir de forma detalhada. 

 

 

3.5. A TIC PODCAST: ORIGEM, UTILIZAÇÃO E FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

O Podcast surgiu no fim de 2004, como uma forma de publicar áudios na 

internet. O termo é uma junção entre o iPod26 e broadcasting27. Embora esse termo 

já tenha sido popularizado, pode não ser considerado como preciso, pois não é 

necessária a posse de um iPod para a reprodução de um Podcast, este pode ser 

reproduzido em qualquer aparelho que toque MP328 e não se trata exatamente de 

um broadcast, mas um Webcast (LEMOS, 2005). 

Há semelhanças entre o formato de programas de rádio e o Podcast, embora 

autores como Medeiros (2006) o considerem como antípoda ao rádio. Em suma o 

Podcast é um sistema de produção de arquivos de áudio em um computador e 

posteriormente sua difusão na internet, em sites ou blogs que permitam essa 

divulgação (LEMOS, 2005). “Embora existam Podcasts destinados apenas a 

veiculação de músicas, a maioria daquelas produções realiza-se por meio de falas 

dos participantes, promovendo exposições de conteúdos [...] ou debates 

informativos sobre temas dos mais diversos” (FREIRE, 2015, p. 1038). 

O primeiro site que abrigava a distribuição de Podcasts era chamado 

PodShow29, administrado e criado em janeiro de 2005 pelo ex-VJ30 da MTV Adam 

                                                           
26 Tocador de MP3 da Apple. 
27 É um sistema de propagação de informações em grande escala. 
28 Seria a sigla para MPEG Audio Layer-3. Um arquivo de áudio que corta as ondas não audíveis 
pelos humanos afim de diminuir o tamanho do arquivo. Disponível em: 
<http://www.usp.br/nce/midiasnaeducacao/oficina_radio/arquivosmp3.htm>. Acesso em: 20 de abril 
de 2017. 
29 Disponível em: < https://www.podshow.com/>. Acesso em: 20 de abril de 2017. 
30 Abreviação de Vídeo Jockey, espécie de âncora de TV que apresenta um programa que 
geralmente envolve músicas e clipes.  
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Curry, também inventor do Podcast. Adam Curry permaneceu no PodShow até o 

ano de 2007, em que passou a dividir a mediação de um outro Podcast denominado 

No Agenda Show31 com John C. Dvorak (CURRY, 2017). 

Quando Curry concebeu a ideia do Podcast, seu intuito era oferecer ao 

público uma forma diferente de programação, personalizada, diferente da 

programação reiterativa das rádios convencionais, em que as pessoas poderiam 

escolher o que ouvir e em que momento ouvir (MEDEIROS, 2005). 

Até então, Curry não havia criado algo inovador, pois em 2004 já havia a 

publicação de áudios na internet para serem baixados. Porém, ele queria criar uma 

periodicidade de visitas em seus Podcasts de modo que os usuários fossem 

avisados quando houvesse um novo Podcast disponível para ser baixado. Dessa 

forma, com a ajuda de diferentes programadores Curry criou o Ipodder, que utiliza 

a tecnologia Real Simple Syndication – RSS32 (VANASSI, 2007). 

Dessa forma, no conceito de Podcast também está inserido o recurso RSS - 

que é um recurso de distribuição automática de arquivos - que quando agregado 

pela escolha de um usuário, permite que este possa ouvir o Podcast diretamente 

do site, sem necessidade de baixar por completo para depois ouvir. Este recurso 

também avisa o usuário quando há algum novo episódio disponível para ser ouvido 

de acordo com escolhas predeterminadas por este (PAULA, 2010). 

Com a criação desse novo modelo de distribuição de áudio na internet Curry 

propõe algo revolucionário, pois o ouvinte não fica mais sujeito à programação 

convencional do rádio. “Com o Podcasting33, o ouvinte não fica à mercê da indústria 

sendo obrigado a ouvir aquela programação pensada e formulada para favorecer 

uma gravadora ou artista. A ideia é exatamente burlar esse tipo de prática [...]” 

(MEDEIROS, 2005, p. 2-3). 

Esse modelo criado por Curry pode ser classificado como “metáfora”, pois 

apresenta características próximas ao modelo convencional de um programa de 

rádio contendo um “locutor/apresentador, blocos musicais, vinhetas, notícias, 

entrevistas, etc” (MEDEIROS, 2006, p. 5). 

                                                           
31 Disponível em: <http://www.noagendashow.com>. Acesso em: 20 de abril de 2017. 
32 Formato de distribuição dos arquivos de áudio em tempo real, ou seja, pode-se ouvir enquanto 
baixa. 
33 Processo de produção de um Podcast 
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Ainda Medeiros (2006), considera a existência de mais três formatos de 

Podcast existentes, o “editado”, o “registro” e o “educacional”, que são descritos 

adiante. 

No caso do editado “surgiu como uma alternativa para aqueles ouvintes que 

perderam a hora do seu programa favorito, mas ainda desejam ouvi-lo” 

(MEDEIROS, 2006, p. 5). Ou seja, algumas emissoras de rádio costumam editar 

seus programas emitidos em tempo real, disponibilizando-os em seus sites para 

que o ouvinte possa baixa-lo e consequentemente ouvi-lo na sequência. 

Quanto ao modelo registro, também conhecido como “audioblog”, é o que 

possui maior variação em termos de conteúdo. Nesses é possível encontrar desde 

comentários sobre tecnologia, sermões e até desabafos (MEDEIROS, 2006). 

O modelo educacional é o mais recente e tem por objetivo disponibilizar 

aulas em formato continuado. “Algumas experiências estão sendo testadas por 

professores que utilizam essa ferramenta como uma forma de disponibilizar aulas 

ministradas ou uma como forma de reposição” (MEDEIROS, 2006, p. 6). 

Cada modelo possui uma pauta e assuntos específicos que geram as 

discussões nos Podcasts, porém, as formas de produção e distribuição seguem 

geralmente um mesmo padrão, e este padrão é discutido nos itens a seguir. 

 

 

3.5.1 Formas de produção e de distribuição do Podcast 

 

Uma das principais características do Podcast é a facilidade na sua produção 

e distribuição. Qualquer indivíduo que possua um computador e acesso à Internet 

tem a possibilidade de produzir um Podcast, tornando essa prática fácil e de baixo 

custo, se comparado a outras formas de produção de conteúdo (GOHN, 2008).  

Segundo Meng (2005) e Medeiros (2005), para a criação de um Podcast 

basta um computador com uma placa de som, um microfone, um programa gratuito 

de edição de áudios e conexão com a Internet. Meng (2005) ainda sinaliza que, 

considerando o baixo custo dessa produção, qualquer um pode publicar conteúdo 

desse formato na Internet. 

Para a produção de um Podcast Bottentuit e Coutinho (2008) apontam uma 

série de recomendações, afim de dar qualidade aos Podcasts, principalmente 

educativos. As recomendações gerais para a produção indicam a criação de um 
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roteiro em formato de esboço; a preparação por meio de leitura em voz alta, afim 

de revisar o roteiro; a realização da gravação longe de ruídos; “manter uma 

distância média [...] do microfone para não prejudicar a qualidade da gravação” (p. 

132); controlar o tempo de gravação através de cronômetro; utilizar programas de 

edição de áudio para realizar cortes ou ajustes em situações indesejadas; utilização 

de sons ou músicas de fundo, respeitando o direito autoral quando a música não é 

de domínio público; deve-se deixar claro a transição entre um assunto e outro 

através de músicas ou entonação de voz; sempre que possível realizar entrevistas 

com especialistas no assunto para agregar valor ao conteúdo e novos 

conhecimento; definir uma periodicidade; escolher o software que melhor se 

adeque ao projeto; verificar o tamanho do arquivo ao terminar de gravar; ouvir o 

programa antes de publicar. 

Os autores acima mencionados indicam possibilidades para a introdução, 

conteúdo e conclusão na produção de Podcasts. Com relação à introdução, manter 

um contato íntimo com a audiência; revelar ao público o que deverá ser 

apresentado no próximo episódio; mencionar data e local da gravação; revelar qual 

é o assunto do Podcast. Sobre as recomendações ao conteúdo, “deverá ser original 

e criativo realçando a ideia principal a ser transmitida no episódio” (p. 133); fornecer 

referências dos autores utilizados; manter o foco no assunto proposto. Com relação 

à conclusão, oferecer um desfecho relembrando o assunto do episódio; indicar 

outros episódios que falem do assunto tratado; “procurar resumir o que foi dito com 

uma palavra ou frase forte” (p. 134).  

 Alguns softwares apresentam a possibilidade de exportar o áudio gravado 

em um único formato, e muitas vezes esse formato é muito grande. É importante 

que o formato do áudio tenha boa qualidade, mas seja pequeno por exemplo em 

MP3 ou WMA34 para que os ouvintes possam baixar ou carregar com êxito 

(VANASSI, 2007). 

 Quanto à distribuição de Podcasts é realizada por meio da postagem em um 

site ou blog para ser baixado pelos ouvintes. O site brasileiro Podpesquisa.com.br 

realizou três pesquisas sobre a demografia e as formas de adesão dos brasileiros 

aos Podcasts. A pesquisa de 2008 (organizada por Marcelo Oliveira) foi respondida 

por 436 pessoas, enquanto que a de 2009 (organizada por Marcelo Oliveira, 

                                                           
34 Formato de áudio semelhante ao MP3 de propriedade da Microsoft.  
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Ronaldo Ferreira e Fernando Henrique) foi respondida por 2.487 pessoas e a mais 

recente, feita em 2014 e publicada em 2016 (organizada por Eduardo Sales Filho, 

Gabriel Toledano, Leo Lopes e Ronaldo Ferreira), foi respondida por 16.197 

pessoas (PODPESQUISA, 2017).  

O número de pessoas que responderam às pesquisas ao longo do tempo 

mostra a grande adesão dos brasileiros ao Podcast e que seu uso é cada vez mais 

frequente, o que justifica pesquisas com esta ferramenta em cada vez mais áreas 

de desenvolvimento humano. 

 Outros dados bastante significativos a respeito da distribuição e utilização do 

Podcast no Brasil foram computados pelo Podpesquisa e alguns serão 

apresentados na tabela 1 para melhor visualização.  

 

Tabela 1. Pesquisas sobre a distribuição e utilização de Podcasts por brasileiros 

Pergunta Categoria 2008 2009 2014 

Descoberta do Podcast 

Mídia online 73,3% 58,3% 53,27% 

Recomendação 14,2% 31,72% 35,51% 

Outros 8% 8,44% 9,99% 

Mídia tradicional 4,3% 1,53% 1,23% 

Tempo de ouvinte 

Menos de 1 ano 34% 35,22% 13,32% 

Entre 1 e 2 anos 31% 35,23% 25,87% 

Entre 2 e 3 anos 35% 16,28% 22,28% 

Entre 3 e 4 anos - 7,76% 13,73% 

Mais de 4 anos - 5,51% 24,8% 

Horas semanais dedicadas Média estimada 3 h 7h 8h 

Quantos Podcasts ouve Média estimada - 5 5 

Atenção dedicada 

Atenção dividida - 56,69% 55,95% 

Alto grau de atenção - 32,25% 28,84% 

Áudio de fundo - 10,05% 15,22% 

Nacionalidade dos 
Podcasts 

Nacional 55,1% 77,28% 73,46% 

Maioria nacional 27,6% 15,72% 17,53% 

Equilibrado 3,8% 2,17% 1,7% 

Maioria internacional 11,3% 4,83% 6,74% 

Internacional 2,3% - 0,57% 

Tipos de Podcasts mais 
escutados 

Humor e entretenimento 61,9% 81,6% 86,3% 

TV, entrevistas e cinema 50,6% 52,87% 68,66% 

Games - 46,84% 62,42% 

Tecnologia 83,2% 51,03% 59,44% 
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Ciências 17,8% 12,67% 42,27% 

Arte e cultura 31,8% 36,39% 41,92% 

Música 31,6% 28,27% 29,11% 

Notícias e política 34,1% 14,23% 21,05% 

Educação 15% 9,85% 19,03% 

Negócios - 9,85% 16,79% 

Espiritualidade e religião 4,8% 7,4% 13,77% 

Esportes 10,5% 7,36% 13,03% 

Saúde e medicina - 4,3% 10,99% 

Tempo ideal de um 
Podcast 

Até 30 minutos 34,9% 11,22% 8,85% 

Entre 30 e 60 minutos 29,5% 45,15% 32,05% 

Entre 60 e 90 minutos 35,6% 34,74% 11,56% 

Mais de 90 minutos - 8,89% 47,55% 

Dados demográficos 

Ouvintes sexo feminino 9,1% 11,78% 12,69% 

Ouvintes sexo masculino 90,9% 88,22% 87,31% 

Média de idade em anos 18 a 35 24 25 

Região sudeste 66,1% 57,62% 57,1% 

Região sul 16,7% 16,2% 19,1% 

Nordeste, centro-oeste, norte 17,2% 18,33% 21,84% 

Exterior e outros - 7,84% 1,96% 

Escolaridade 

Universidade ou superior 77,3% 69,88% 70,03% 

Escola técnica 8,8% 9,25% 9,82% 

Ensino Médio 13% 19,62% 18,15% 

Ensino Fundamental 0,8% 1,25% 1,4% 

  Fonte: Tabela organizada pelos pesquisadores, disponível no site <www.podpesquisa.com.br>. 

  

Neste sentido a partir dos dados expostos sobre como os usuários chegaram 

aos Podcasts, a grande maioria, nos três anos pesquisados, foi por intermédio da 

mídia online, ou seja, de blogs, sites e portais, ficando em segundo lugar a 

recomendação de uma pessoa, que nesse caso aumenta de 14,2% em 2008 para 

35,51% em 2014, indicando uma possível maior adesão, dos brasileiros aos 

Podcasts ao longo desses anos. 

 Com relação ao tempo de ouvinte de Podcasts, em 2008 havia um equilíbrio 

entre usuários que ouviam por menos de um ano aos que ouviam até três anos. Já 

em 2009, o grupo que abrange menos de um ano até 2 anos concentra a grande 

maioria dos ouvintes, confirmando que cada vez mais se aderia ao Podcast. Em 

2014, há novo equilíbrio distribuído entre pessoas que ouviam de 1 a 2 anos até 
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mais que 4 anos, o que indica menor grau de adesão, porém fidelização por parte 

dos que já haviam aderido à escuta do Podcast. 

 O tempo ideal para um Podcast escolhido pelos usuários passa de um 

equilíbrio entre menos de 30 minutos até 90 minutos em 2008, para uma maioria 

que prefere um Podcast de mais de 90 minutos em 2014. Esse fator acompanha a 

evolução do tempo dedicado pelos ouvintes aos Podcasts por semana. 

 Com relação às horas dedicadas à audiência de Podcasts há um aumento 

significativo da média semanal, de 2008 com três horas dedicadas a 2014 com oito 

horas dedicadas. Ainda apresenta-se uma fidelização por uma média de cinco 

diferentes Podcasts ouvidos pelos usuários tanto em 2009 quanto em 2014. A 

atenção dedicada na escuta do Podcast, em sua maioria é dividida com atividades 

de pouca dedicação, ficando em seguida o alto grau de atenção ao Podcast ouvido 

e, pouco se usa o Podcast como áudio de fundo para qualquer outra atividade. 

 A maioria dos ouvintes segue Podcasts nacionais, demonstrando a atenção 

que se dá a estes, porém, também considera-se que Podcasts de outras 

nacionalidades podem não ser ouvidos pelo não domínio de outras línguas dessa 

população. Os temas que mais recebem audiência nos três anos de pesquisa estão 

relacionados a humor, entretenimento, TV, entrevistas, cinema, games e 

tecnologia. Destacam-se os temas de ciências, arte, cultura, educação, notícias e 

política que tiveram grande crescimento de interesse no ano de 2014. 

  Com relação aos dados demográficos, os ouvintes do sexo masculino são 

a grande maioria na audiência dos Podcasts, porém ouvintes do sexo feminino 

apresentam ligeiro aumento (3,59%) entre os anos da pesquisa, o que pode ser 

importante para a diversificação de temas nos Podcasts. A média de idade varia de 

24 a 25 anos nas duas últimas pesquisas e a região em que mais se escuta Podcast 

é a região sudeste, porém, com importante aumento de audiência nas outras 

regiões, indicado na última pesquisa. 

 Com relação à escolaridade, a maior concentração de ouvintes encontra-se 

na Universidade, ou acima, o que justifica a utilização do Podcast no Ensino 

Superior. Embora os outros níveis de escolaridades tenham números 

significativamente menores com relação à audiência a Podcasts, somadas elas 

apresentam 29,97% da audiência dos Podcasts, o que torna-se um número mais 

significativo. Estes são dados de distribuição de Podcasts no Brasil. 
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 Afim de ilustrar a utilização do Podcast como ferramenta pedagógica no 

ensino e na aprendizagem, a seguir, destaca-se algumas pesquisas de método 

bibliográfico, documental, aplicado, e projetos que utilizaram deste recurso 

mostrando resultados positivos com relação ao interesse de alunos pelas aulas, 

ferramentas que podem ser utilizadas por professores desde o ensino infantil até o 

ensino superior e também à distância, assim como possibilidades do uso na 

educação especial. 

 

 

3.5.2 Experiências com a utilização do Podcast no ensino e na aprendizagem  

 

 Existem pesquisas internacionais e brasileiras que apresentam as 

possibilidades de utilização do Podcast na educação. Portanto, a seguir serão 

apresentas algumas experiências de pesquisas, afim de ilustrar as possibilidades, 

vantagens e outras características da utilização do Podcast para o ensino e para a 

aprendizagem. 

 Uma pesquisa documental realizada por Catharina (2015), intitulada “Um 

estudo sobre os Podcasts na educação infantil”, encontrou Podcasts aplicados à 

educação infantil em que as crianças são incentivadas a recontar histórias para o 

formato de áudio. Um dos Podcasts pesquisados pela autora se trata de um conto 

realizado pelas crianças para ensinar a contagem até o número cinco. Outro 

Podcast criado pelos professores ensina a utilizar sucata no trabalho com música 

para os alunos, e ainda, outro Podcast objetiva o desenvolvimento da expressão 

oral por intermédio da narração de uma história. 

 Ainda se tratando de Podcasts para a educação infantil e básica, o site 

“conta-nos uma história” do Ministério da Educação de Portugal, mantém uma base 

de dados de vários áudios relacionados à fase pré-escolar, áudios para primeiro e 

segundo ano e também para terceiro e quarto ano, para que alunos e professores 

possam se utilizar desta base em suas aulas (CONTA-NOS UMA HISTÓRIA, 

2017). 

 Bottentuit Junior e Coutinho (2009) produziram pesquisa intitulada “Podcast 

uma Ferramenta Tecnológica para auxílio ao Ensino de Deficientes Visuais” acerca 

da utilização do Podcast para deficientes visuais, apontando algumas 

características que essa tecnologia poderia apresentar. Dentre as características 
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destaca-se maior interesse na aprendizagem devido à apresentação de uma nova 

tecnologia, que exceda a utilização somente do braile; auxílio nos diferentes ritmos 

de aprendizagem e; possibilidades de aprendizagens dentro e fora da escola. 

 Tratando-se de aprendizagens fora da escola, Bottentuit Junior (2013), em 

pesquisa intitulada “Uso da ferramenta Podcast e da metodologia Webquest na 

Educação a Distância”, apresenta possibilidades da utilização do Podcast como 

uma ferramenta para a educação à distância. O autor considera que “muitos alunos 

se matriculam nos cursos a distância, no entanto, procuram características do 

ensino presencial. O enriquecimento do curso com materiais multimídia, 

videoaulas, animações e Podcasts poderá motivá-los [...]” e ainda que “desta forma, 

o aluno poderá ouvir as explicações até esclarecer suas dúvidas por completo” 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2013, p.22). 

 Em pesquisa denominada “Arquivos de Áudio (Podcasts) para divulgação de 

Ciência no Ensino Médio” realizada para uma turma do Ensino Médio, Bernardes 

(2008) indica como resultados a melhora do interesse pelas disciplinas de mais 

dificuldades no colégio e consequentemente a melhora das notas. Nesse estudo os 

alunos pesquisavam sobre assuntos de várias disciplinas, elaboravam um roteiro e 

produziam um Podcast, para atingir o objetivo de divulgação das ciências entre os 

alunos do Ensino Médio. 

 Essas pesquisas mostram a permeabilidade do Podcast em vários níveis de 

ensino, e existem também pesquisas, como o foco deste trabalho, que mostram a 

utilização do Podcast no Ensino Superior. Por exemplo, Carvalho (2008) nas “Atas 

de encontro sobre Web 2.0” realizou um estudo na Universidade do Minho em 

Portugal buscando “compreender as implicações dos Podcasts em cursos de 

licenciatura e de pós-graduação, em regime de blended-learning35, bem como as 

reações dos discentes e docentes” (p. 181). Os alunos apontaram que há facilidade 

para ouvir o Podcast, podendo-se escutar no volume que desejarem e quantas 

vezes for preciso; também que ajuda na memorização de informações e transmite 

uma sensação de proximidade com o docente (CARVALHO, 2008). 

 Continuando sobre a utilização de Podcasts para o ensino superior, Paula 

(2010) realizou estudo que objetivava a compreensão sobre o uso de Podcasts no 

ensino, conhecendo as ideias de docentes sobre esta tecnologia. O autor buscou 

                                                           
35 Formato de ensino que mistura a metodologia de ensino à distância com presencial (VALENTE, 
2014). 
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responder a estes objetivos através de palestra para os professores que 

previamente se interessavam pelo tema e posterior entrevista afim de enumerar as 

considerações dos professores a respeito do uso do Podcast. Dentre os vários 

resultados da pesquisa um apontou que quanto mais se conhecia sobre o Podcast 

mais havia o interesse pela sua utilização em sala de aula. 

 Enfim, embora a aplicação do Podcast para o ensino e aprendizagem não 

seja necessariamente uma novidade, a maioria das pesquisas consideram que 

necessita-se de mais estudos sobre essa aplicação. Além disso essa utilização vem 

ganhando espaço e, como apontou a pesquisa de Paula (2010), quanto mais se 

conhece sobre do tema, mais possibilidades se vê no uso dessa ferramenta para o 

ensino e aprendizagem. Desta forma, segue-se com a metodologia de pesquisa 

para este trabalho. 
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4. FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO USO DO 

PODCAST COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO INICIAL DO 

DOCENTE 

 

 Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi adotado um parâmetro 

epistemológico, também uma série de instrumentos e procedimentos 

metodológicos que visaram compreender o perfil dos sujeitos da pesquisa, que são 

acadêmicos do primeiro ano de pedagogia da UNICENTRO, e descrever a parte 

empírica da pesquisa. Esses elementos serão descritos adiante para a 

compreensão da pesquisa como um todo. 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

 A caracterização da pesquisa por vezes é um tópico bastante complexo, no 

sentido de que não se trata de apenas encontrar as técnicas adequadas para a 

coleta de dados e a aproximação com o objeto e sujeitos, mas contextualizar a 

pesquisa epistemologicamente. Essa contextualização exige que vários tópicos 

sejam considerados para que finalmente a pesquisa possa ter uma característica 

e, levando em conta as recomendações de Sánchez Gamboa (2007), é posterior à 

elaboração da pesquisa que se deve reconstruir (ou contextualizar) a lógica 

utilizada para a pesquisa.  

 Assim, para a reconstrução desta pesquisa utiliza-se o esquema 

paradigmático sugerido por Sánchez Gamboa (2007), que visa expor a pesquisa 

sob uma perspectiva lógica e histórica, dando-lhe característica como única, frente 

à construção global do conhecimento humano. Nesse sentido o autor especifica 

tópicos que facilitam sua compreensão e organização, que seriam o técnico-

instrumental (descrito no subtítulo 4.2), o metodológico (descrito no subtítulo 4.3), 

o teórico (descrito nos capítulos anteriores à metodologia), o epistemológico, o 

gnosiológico e o ontológico, que serão descritos adiante. 

 O tópico técnico-instrumental indica os materiais de coleta, registro, 

sistematização e tratamento dos dados coletados na pesquisa. O metodológico 

explica os passos ou procedimentos tomados para tratar do objeto de investigação. 

O teórico diz respeito aos fenômenos educacionais e sociais, conceitos básicos, 
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teorias e críticas pretendidas. O epistemológico trata da visão de cientificidade, 

concepções de validade e causalidade. O gnosiológico implica em conceituar, 

classificar, ou seja, os diversificados formatos da relação entre o sujeito e o objeto 

da pesquisa. Por fim, o ontológico, que se refere a uma visão do todo (visão do 

homem, história, sociedade) e a articulação com a pesquisa em questão 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007). 

 

 

4.1.1. O caráter epistemológico da pesquisa 

 

 Entendendo-se que essa pesquisa dá foco a mudanças que podem 

acontecer na concepção de educação dos sujeitos da pesquisa, ou seja, leva-se 

em consideração principalmente a subjetividade (fenômeno que envolve a 

existência humana), e também que o entendimento dessas mudanças acontece 

pela interpretação dos seus discursos, esta pesquisa tem como característica 

epistemológica a fenomenológica-hermenêutica. 

  Diferentemente de uma ciência empírico-analista, a fenomenológica-

hermenêutica não considera a percepção imediata do objeto, pois essa situação 

pode ser apenas uma aparência. Para a fenomenologia é necessário compreender 

os fenômenos e as diferentes formas que se manifestam, interpretando-os e dando 

significados. Daí a necessidade da hermenêutica, que através do questionamento 

trará o esclarecimento das situações ocultas nos fenômenos (SÁNCHEZ GAMBOA, 

2007). 

 A hermenêutica surgiu antes da fenomenologia de Husserl e era inicialmente 

utilizada como disciplina que buscava compreender os textos sagrados. Mais 

adiante, em uma outra compreensão ela pode ser entendida como “a ciência de 

toda a compreensão linguística que serve de base para a compreensão de todos 

os tipos de interpretação de textos” (RICOEUR, 1978 apud TERRA, et. al., 2009, p. 

94). 

 A hermenêutica pode ser entendida como: 

 

[...] um sistema de interpretação, a hermenêutica é compreendida como 
um processo que interpreta um conteúdo e um significado manifesto ou 
escondido. O objeto da interpretação, então, é o texto, que pode ser 
composto pelos símbolos de um sono e símbolos sociais (RICOEUR, 1978 
apud TERRA, et. al., 2009, p. 95). 
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 A ligação entre a hermenêutica e a fenomenologia se dá por meio de 

Heidegger, que, em sua obra “Ser e Tempo”, utilizou-se da hermenêutica para 

analisar o Dasein (existência), considerando a hermenêutica como a explicação 

fenomenológica da existência humana (RICOEUR, 1978 apud TERRA, et. al., 

2009). Assim, obtêm-se a ideia da análise dos fenômenos que envolvem a 

existência humana por meio de um sistema de interpretação. 

 A maneira de investigação fenomenológica tem o objetivo de: 

 

Fazer com que o ser ou a coisa interrogada se revele, sendo que, as 
chaves para o acesso à compreensão não podem ser buscadas na 
manipulação (próprios ao método científico), mas, sim, na participação e 
na abertura. Não é o simples conhecimento que se pretende alcançar, mas 
a experiência vivida deforma significativa, a sabedoria (ESPOSITO, 1994, 
p. 83). 

 

 Conceber a educação por meio da pesquisa fenomenológica-hermenêutica 

significa compreender a possibilidade que os sujeitos têm de desenvolverem sua 

consciência para determinado caminho considerando a subjetividade deste sujeito. 

“Implica em considerarmos que a consciência possa receber influências da 

sociedade, de suas crenças e ações prevalentes; todavia é preciso buscar tornar 

isso visível, não aceitando que as coisas se nos apresentem apenas como 

hipóteses ou suposições” (ESPOSITO, 1994, p.84-85). 

 A diferença para o modelo empírico-analista é que na fenomenologia devem 

ser considerados os ambientes ou contextos que dão sentido aos fenômenos que 

acontecem nesses locais. Nesse sentido a essência do fenômeno permanece, no 

caso desta pesquisa o ensino e aprendizagem, o que varia são suas manifestações 

no tempo e espaço, dando-lhes sentido (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007). 

 De acordo com Sánchez Gamboa (2007), as investigações fenomenológico-

hermenêuticas dão ênfase às técnicas mais qualitativas, como entrevistas não 

estruturadas, relatos de experiência e estudos de caso. No âmbito dessa pesquisa 

a coleta de dados se apresenta por meio de duas entrevistas semiestruturadas e 

pelos projetos de livre escolha produzidos pelos sujeitos da pesquisa, descritos a 

seguir neste capítulo. 
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4.1.2. O caráter gnosiológico da pesquisa: relação entre os sujeitos e o objeto 

 

 Os sujeitos da pesquisa são docentes em formação inicial, mais 

precisamente acadêmicos do primeiro ano do curso de pedagogia da Universidade 

do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). Inicialmente foram convidados, no ano 

de 2017, todos os anos do curso de Pedagogia além dos docentes do curso, porém, 

estes encontraram problemas logísticos e temporais para participarem. Os alunos 

de anos finais do curso apontaram que haviam muitos compromissos como estágio 

e Trabalho de Conclusão do Curso. Os docentes informaram que seus horários não 

eram compatíveis com a formação de grandes grupos para sua participação. 

 Por outro lado, considera-se que o primeiro ano de Pedagogia é interessante 

para a participação na pesquisa, pois, ainda possuem um pequeno contato com as 

variadas teorias presentes no curso, que facilita a interpretação dos discursos dos 

sujeitos com relação à prática proposta e em seguida analisada, uma vez que esses 

discursos não estarão densamente permeados por essas teorias.  

Nesse sentido a compreensão dos discursos dos sujeitos, dá-se por meio do 

paradigma teórico dos capítulos anteriores, principalmente a comparação entre o 

tradicional e o emergente. De acordo com Esposito (1994, p. 87), “todo discurso é 

compreendido por outrem, de quem recebe significações; logo, o discurso ao dar-

se à significação o faz como uma obra, isto é, dentro de um tipo de codificação num 

paradigma no qual é compreendido”. 

 Não se trata apenas de verificar o que se reteve do que foi ensinado, 

tampouco a reprodução desse saber de maneira reducionista, a proposta de 

Esposito (1994) é quase oposta: “o ser humano será visto como capaz de sair das 

suas áreas de apropriação, adentrando outras de não apropriação e, nesta 

trajetória, educar-se, transformar e/ou produzir conhecimentos” (p. 89). Esse é o 

principal resultado que se espera da relação provocada entre os sujeitos e o objeto 

nessa pesquisa. 

 Participaram desta pesquisa inicialmente, ou responderam o questionário 

inicial, vinte alunos. Destes, dezesseis participaram do curso de instrumentalização 

para o uso do Podcast na educação e também responderam ao questionário final. 

E somente seis participantes fizeram a avaliação do curso. 
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4.1.3. O caráter ontológico da pesquisa: o todo e as partes 

 

 O caráter ontológico da pesquisa toca diretamente na importância social 

dada à presente pesquisa, pois visa adequá-la ao universo dos avanços científicos 

de toda a humanidade para a educação. De certa forma esta afirmação pode gerar 

uma impressão megalomaníaca para outros padrões de pesquisa, porém é 

necessário que haja a compreensão de onde se encontra a pesquisa frente ao 

desenvolvimento científico geral da humanidade.  

 A ideia de círculo existencial-hermenêutico, descrita por Esposito (1994), dá 

a compreensão de que os fenômenos devem ser entendidos a partir de uma 

perspectiva de espaço e tempo, que organizam as partes e o todo. Ou seja, 

concomitantemente o todo recebe sua definição por meio das partes e também as 

partes recebem do todo, em um contexto historicamente definido. E este deve ser 

o exercício feito por uma pesquisa fenomenológica-hermenêutica. 

Logicamente alguns recortes são feitos, afim de dar sentido à pesquisa. 

Nesse caso trata-se de ensino e aprendizagem, formação de docentes nos 

paradigmas tradicionais e emergentes e a utilização de um instrumento para auxiliar 

na interpretação desses fenômenos, todas essas características relacionadas a um 

panorama de formação de docentes no Brasil, como já descrito nos capítulos 

anteriores.  

Assim, percebe-se que a pesquisa pode contribuir para o todo, uma vez que 

pretende entender, através do uso de um instrumento específico, como pode haver 

a mudança de um paradigma educacional para outro, modificando o atual 

panorama de formação de docentes no Brasil. Desta forma, segue-se com a 

descrição dos procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 

 

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.2.1. Instrumentos da coleta de dados da pesquisa  

 

 Um dos instrumentos mais importantes para esta pesquisa trata-se de um 

questionário inicial (Apêndice 1), que visava traçar um perfil do aluno acerca do uso 

de tecnologias e entender o que os alunos já conheciam a respeito do Podcast e 
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do Paradigma Emergente. Essas informações foram importantes para saber se era 

necessária a instrumentalização do uso do Podcast pelos participantes através de 

um curso. Este também se torna importante pois, os dados coletados durante a 

pesquisa e também do questionário final são diretamente comparados aos do 

questionário inicial, culminando nos objetivos da pesquisa, como abordagem 

qualitativa. 

Outros instrumentos utilizados estão vinculados ao curso realizado, que será 

descrito no próximo tópico. Um desses instrumentos utilizados foi a compilação de 

uma série de informações teóricas a respeito do Podcast, culminando em uma aula 

teórica que foi dada aos participantes da pesquisa.  

Mais um instrumento utilizado, ainda no curso, foi o programa Audacity® 

(Figura 2), que serve para a captação e edição de áudios. Este programa é 

considerado livre, ou seja, não necessita ser comprado para sua utilização, 

podendo ser utilizado para projetos pessoais, comerciais e educacionais, bastando 

somente baixá-lo do próprio site do programa (AUDACITY, 2017). Este foi um 

instrumento importante para o curso, pois foi onde os participantes aprenderam a 

trabalhar com a produção de um Pocdast, desde seu início até sua versão final. 

 

Figura 2. Programa Audacity® 
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Fonte: imagem retirada do site do próprio programa. Disponível em 
<http://www.audacityteam.org>. Acesso em 24 jun 2017. 

 

 Durante o curso criou-se um diário de bordo para eventuais questões nos os 

encontros pessoais, também, as dúvidas foram coletadas e respondidas de forma 

online num grupo criado no facebook com o nome “Pesquisa podcast – 

UNICENTRO”. Este grupo serviu como um quadro de avisos relativamente ao curso 

e também como instrumento de coleta de dados, principalmente relacionado a 

essas dúvidas que os cursistas apontaram ao longo do processo. 

 Outro instrumento utilizado para a instrumentalização dos participantes foi a 

plataforma moodle, já mundialmente conhecida, por sua ampla variedade de 

possibilidades. O moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) trata-se de uma plataforma de ensino e aprendizagem, baseada em 

software livre, que foi desenvolvida por uma grande comunidade de programadores 

ao redor do mundo para este fim (SABBATINI, 2007). No caso desta pesquisa a 

utilização foi exclusivamente da plataforma da UNICENTRO, dos seus fóruns de 

discussão e das tarefas disponíveis na plataforma, para o curso ministrado.  

 Foi utilizado um questionário final (Apêndice 2), que teve o objetivo de coletar 

dados resultantes do curso realizado, ou seja, a utilização do Podcast na educação 

e a relação com o Paradigma Emergente, além da comparação com os dados do 

questionário inicial. 

 Por fim, foi realizada uma questão (Apêndice 3) que coletava dados dos não 

participantes da pesquisa e dos desistentes. Esta não tinha o intuito de pressionar 

aqueles que não participaram ou desistiram, na realidade era entender os motivos 

pelos quais não houve interesse na utilização do Podcast na educação. 

 

 

4.2.2. Primeira parte: planejamento das ações, divulgação, projeto e 

inscrições 

 

 Inicialmente foram realizadas diversas orientações relacionadas às ações 

que deveriam ser feitas para a coleta de dados. Após refinamento das principais 

ideias, entendeu-se que um curso, ministrado para o público alvo, no formato de 

extensão que tratasse de assunto Podcast poderia ser necessário, uma vez que o 

público não tivesse acesso a este instrumento. 
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 Adiante formalizou-se o curso por meio da submissão de um projeto de 

extensão na universidade para que os participantes pudessem ser inscritos e 

obterem certificado pela participação no curso de Podcast. O projeto foi aprovado 

e pôde-se criar o curso na plataforma Moodle da IES, com apoio da Coordenação 

de Tecnologia da Instituição (COORTI). 

 Assim, foi realizada a divulgação da pesquisa e do curso de Podcast. A 

divulgação foi realizada pelos pesquisadores através de fala em reunião dos 

professores do colegiado de Pedagogia da UNICENTRO e também nas turmas do 

primeiro ano de Pedagogia. A divulgação para o primeiro ano foi justamente para 

trabalhar com a formação inicial de docentes.  

 Em seguida, foram feitas as inscrições dos alunos que manifestaram 

interesse na participação da pesquisa e também solicitado que nas aulas 

presenciais eles portassem notebooks, pelo menos um a cada dupla. Não houve 

interesse de participação na pesquisa por parte dos professores do colegiado. Para 

se inscrever bastava o aluno preencher seu nome em uma ficha e este seria 

incluído no curso na plataforma Moodle da universidade.  

Terminada essa etapa, aplicou-se o questionário inicial nos participantes, e 

constatada a necessidade do curso de Podcast, deu-se início a este. 

  

 

4.2.3. Segunda parte: Curso do Podcast  

 

 Os conteúdos do curso foram ministrados em formatos de aula presencial, 

com práticas em sala, além do uso da plataforma Moodle para as aulas à distância. 

O curso foi organizado em seis aulas, sendo duas presenciais e quatro à distância, 

totalizando 40 horas, como mostra a figura 3. 
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Figura 3. Página do curso na plataforma Moodle da UNICENTRO 

 

Fonte: Print Screen retirado da página do curso na plataforma Moodle da UNICENTRO. 

 

Na primeira aula, presencial, após a coleta de dados da entrevista inicial, 

deu-se início aos conceitos básicos sobre o Podcast, origens e discussões sobre 

possibilidades de aplicação. Após a discussão teórica foi aberto um espaço para 

dúvidas e foi exposto o cronograma das aulas seguintes e de que elas tratariam. 

Nesse dia também foi criado um grupo no facebook para facilitar a comunicação 

com os acadêmicos e também tirar dúvidas sobre do curso, além da coleta desses 

dados. 

 A segunda aula, pelo Moodle, visava uma aproximação desses alunos com 

o contexto do Podcast, assim, foram sugeridos alguns sites com Podcasts para que 

os alunos pudessem escolher um tema, escutar e produzir uma discussão em 

relação ao Podcast que haviam escutado, como apontado na figura 4. 
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Figura 4. Primeira semana online do curso 

 

Fonte: Print Screen retirado da página do curso na plataforma moodle da UNICENTRO. Disponível 
em: < http://moodle.unicentro.br/course/view.php?id=7334>. Acesso em 2 ago. 2017. 

 

 Após as duas primeiras aulas, entendeu-se que os acadêmicos já haviam 

visualizado algumas possibilidades de aplicação do Podcast no ensino e na própria 

aprendizagem. Dessa forma, a terceira aula foi via moodle, indicada pela figura 5, 

e tratou-se da elaboração de ideias a respeito da aplicação do Podcast no ensino 

e aprendizagem. Essas ideias poderiam ser postadas em formato de projeto, para 

que o acadêmico pudesse utilizar adiante em outras oportunidades. 
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Figura 5. Segunda semana online do curso 

 

Fonte: Print Screen retirado da página do curso na plataforma Moodle da UNICENTRO. Disponível 
em: < http://moodle.unicentro.br/course/view.php?id=7334>. Acesso em 2 ago. 2017. 

 

 A quarta aula, presencial, teve como objetivo principal a forma como se 

produz e edita um Podcast. Para sua realização foi necessária a reserva de um dos 

laboratórios de informática da universidade com acesso à internet para que os 

alunos pudessem baixar o programa Audacity® de criação e edição dos áudios. 

Nessa aula os alunos sentaram em duplas com seus notebooks36 para a prática da 

produção do Podcast. De início mostrou-se como era o funcionamento básico do 

programa: captura do áudio (Figura 6), limpeza de ruídos (Figura 7), adição de 

música de fundo (Figura 8), aumento ou diminuição do volume da voz e de música 

(Figura 9) e exclusão de partes indesejadas no áudio (Figura 10). 

                                                           
36 Os alunos utilizaram apenas seus notebooks, pois os equipamentos do laboratório de 
informática não davam suporta para a gravação de áudio. 
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Figura 6. Botão de gravação 

 

Fonte: retiradas do site do próprio programa. Disponível em <http://www.audacityteam.org>. 
Acesso em 10 jun. 2017. 

 

Figura 7. Limpeza de ruídos 

 

Fonte: retirada do site do próprio programa. Disponível em <http://www.audacityteam.org>. Acesso 
em 10 jun. 2017. 
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Figura 8. Adição de música de fundo 

 

Fonte: Print Screen feito da tela do programa Audacity pelos autores. 

 

Figura 9. Aumento ou diminuição de volume 

 

Print Screen feito da tela do programa Audacity pelos autores. 
 



100 

 

Figura 10. Exclusão de partes indesejadas do áudio 

 

Fonte: Print Screen feito da tela do programa Audacity pelos autores. 

 

 Após o entendimento mínimo do funcionamento do programa para a 

produção do Podcast, o tempo restante da quarta aula foi exatamente o treinamento 

dessa produção. Os alunos gravaram áudios e editaram para que ficassem da 

maneira que desejassem, também tiraram dúvidas sobre outros possíveis efeitos 

do programa. Enfim, foi o momento de treinamento das funções do programa. 

 A aula seguinte, online, teve como objetivo a produção final de um áudio com 

assunto escolhido pelos próprios alunos, como mostra a figura 11. Nesse áudio 

deveria conter uma discussão sobre o assunto, uma música de fundo e a edição de 

volumes, limpeza de ruídos, recorte de partes indesejadas, enfim, um áudio pronto 

para ser postado online. 
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Figura 11. Terceira semana online do curso 

 

Fonte: Print Screen retirado da página do curso na plataforma Moodle da UNICENTRO. Disponível 
em: < http://moodle.unicentro.br/course/view.php?id=7334>. Acesso em 2 ago. 2017. 

  

Com o áudio pronto, a última aula, também via Moodle, foi a publicação do 

áudio em blogs próprios (já produzidos pelos cursistas em outro momento de suas 

aulas), para finalizar o processo. Após a postagem dos áudios nos blogs, os alunos 

deveriam colar o endereço do blog na tarefa do Moodle, ilustrada na figura 12, para 

que o Podcast fosse apreciado pelos pesquisadores, pelos colegas e demais 

interessados. 
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Figura 12. Quarta semana online do curso 

 

Fonte: Print Screen retirado da página do curso na plataforma Moodle da UNICENTRO. Disponível 
em: < http://moodle.unicentro.br/course/view.php?id=7334>. Acesso em 2 ago. 2017. 

 

Por fim, foi disponibilizado um espaço, via Moodle, exclusivamente para a 

avaliação dos alunos do curso, desde a forma didática presencial e online, até a 

facilidade ou dificuldade que encontraram na realização das atividades e também 

se obtiveram o aprendizado que o curso propunha. 

 

 

4.2.4. Terceira parte: questionário final 

  

 Terminado o curso, deu-se um tempo de um mês aos acadêmicos para que 

pudessem aplicar os conhecimentos obtidos em suas práticas de ensino e 

aprendizagem, é nesse período que entende-se que a mudança de paradigma faria 

efeito. Passado esse tempo, a última parte do processo foi o questionário final 
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(Apêndice 2), que buscou complementar os objetivos da pesquisa. Juntamente com 

o questionário final foi aplicada uma questão (Apêndice 3) aos não participantes ou 

desistentes, para verificar os principais motivos do não interesse por esta 

tecnologia. 
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5. REFLEXÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO GRUPO 

 

 Afim de entender o contexto em que esses docentes em formação inicial 

estão inseridos, as perguntas iniciais pretendiam extrair dados como a década de 

nascimento, esta informação teve como objetivo indicar qual grupo pode estar 

inserido em determinada cultura tecnológica. As falas dos participantes são 

apresentadas geralmente de maneira literal e eles são identificados pela letra P (de 

participante), para que seja mantido o sigilo de suas identidades, seguida de um 

número atribuído no momento da coleta de dados. 

No caso deste grupo, dezoito dos vinte participantes nasceram na década 

de 1990, um na década de 1980 e um na década de 1970. Isso indica que o grupo 

pode ser influenciado pela cultura de tecnologia digital ou cibercultura, o que de 

certa forma facilita o acesso com a tecnologia proposta por essa pesquisa. 

Essa cultura pode ser entendida na fala de Moraes (2002, p. 126) quando 

apresenta que há computadores por todas as partes (carros, aviões, fornos micro-

ondas, geladeiras, etc.), que estão “alterando a maneira de morar, trabalhar, fazer 

compras e se comunicar”, e também de aprender. Ou seja, quanto mais recente o 

nascimento de uma geração (principalmente as da década de 1990) mais cercada 

por tecnologias ela está, diferenciando-se de outras gerações na sua capacidade 

de compreensão de novas tecnologias. 

 Assim, de acordo com Santos e Lisboa (2014, p. 99): 

 

As gerações representam, em uma análise histórica e sociológica, grupos 
de indivíduos que nasceram e cresceram em dada época e que, por 
consequência, tiveram sua vivência e visão de mundo impactadas pelos 
mesmos eventos, fatos históricos, momentos políticos e sociais e pelas 
tecnologias de seu tempo. Essa classificação dos indivíduos em grupos 
geracionais permite, entre outras observações, a comparação dos 
comportamentos e atitudes juvenis em épocas distintas, sob a influência 
de diferentes variáveis temporais. 

 

 Pode-se dizer que as últimas gerações encontram-se inseridas na 

cibercultura, que aparece principalmente no final dos anos de 1980 e início dos 

anos de 1990 em grandes metrópoles norte-americanas, mas tomando 

rapidamente uma proporção mundial. Com o surgimento do computador pessoal 
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um novo curso para o desenvolvimento econômico era permeado por essa corrente 

cultural imprevisível. Dessa forma as tecnologias digitais foram a infraestrutura para 

o ciberespaço, local em que surge essa nova forma de comunicação, a cibercultura 

(LÉVY, 1999).  

 Para ilustrar essa realidade, o gráfico 1 mostra a imagem extraída de um 

relatório do IBGE (2015) sobre a utilização da Internet no Brasil por idade. Pode-se 

verificar que a população nascida na década de 1990 (dos 18 aos 24 anos) detém 

a maior média de uso da Internet, obviamente por meio de alguma tecnologia, em 

comparação com parte da população nascida na década de 1970 e 1980, que 

apresentam médias menores do uso da Internet. 

 

Gráfico 1. Utilização da Internet por idade no Brasil 

 

Fonte: IBGE (2015), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2013-2015. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2015/default.shtm>. Acesso 
em: 17 de julho de 2017. 

  

 

 Outros dados que comprovam esta ideia inicial são as respostas referentes 

aos questionamentos que indagavam se os participantes utilizavam algum tipo de 

tecnologia para a aprendizagem em suas aulas, em que dezessete deles afirmaram 

que sim, entre elas projetor multimídia, ferramentas de edição multimídia, Moodle, 

softwares livres e open source, pesquisa na Web através do computador, celular, 

rádio e TV. Também, se utilizavam algum tipo de tecnologia fora de sala, nesse 

caso quinze responderam que sim, “principalmente plataformas comunicacionais 

e/ou colaborativas como rise-up”, afirma P19, “utilizo a internet para buscar livros 
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como forma de pesquisa, complementando algo ensinado”, indica P15, “vejo muitas 

aulas e aprendo através de vídeos, aulas online, a internet, moodle, computador e 

celular”, diz P8.  

 Tais apontamentos também são confirmados no gráfico 2 feito pelo relatório 

do IBGE (2015) que consta que um dos maiores usos da Internet pela população 

brasileira em 2015 estava ligada à educação (87,1%), sendo a segunda maior 

porcentagem.   

 

Gráfico 2. O uso da Internet por área de interesse da população 

 

 Fonte: IBGE (2016), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014-2015. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2015/default.shtm>. Acesso 
em: 17 de julho de 2017. 

 

Embora estes dados apontem para algumas hipóteses sobre o 

conhecimento dos participantes da tecnologia, os dados a respeito da utilização do 

Podcast são contrários às possíveis hipóteses, pois, ao serem indagados a respeito 

do que seria um Podcast, doze deles não sabiam o que era ou não responderam e 

também apareceram outras respostas, às vezes próximas ao significado como, 

“são programas de áudio ou vídeo”, citado pelos participantes P2, P13 e P18, “um 

tipo de diálogo usando apenas som”, “um modo de comunicação e aprendizagem”, 

“um aplicativo que pode ser postado em áudio ou vídeo que fica disponibilizado 

para baixar”. As outras respostas foram generalistas, de P2 e P12, mas sem 

necessariamente uma proximidade com o significado do Podcast, como “deve ser 

um curso de aprendizagem” ou “um software de aprendizagem”. 
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 O que verificou-se com esses dados é que nenhum deles realmente parece 

que teve contato com o Podcast e que poucos tinham noção do que se trata um 

Podcast. Ainda assim, as perguntas sobre o uso do Podcast para a aprendizagem 

foram respondidas. Quando perguntados se e como o Podcast poderia ser utilizado 

no Ensino Superior, alguns apontaram para usos possíveis, como “mesmo sem ter 

informações sobre o assunto, acredito que sim, de forma que o aluno possa usar o 

Podcast como trabalho, por exemplo” (P10), “sim, como forma de divulgação do 

trabalho” (P3) e “sim, como material de apoio e como ferramenta para a difusão do 

conhecimento, transpondo os muros institucionais” (P14). Outros deram respostas 

afirmativas, mas, generalistas como “sim, para ter um bom aprendizado e 

especializado no ensino” (P16), “sim, ajudando e complementando as aulas e a 

aprendizagem” (P5), “sim, como nova forma de aprendizado” (P7), “sim, pois com 

certeza acrescenta no aprendizado relacionado ao curso” (P11), “sim, trazendo um 

novo despertar aos alunos” (P16). Para esta pergunta, ainda, seis acadêmicos não 

sabiam ou não responderam e cinco responderam afirmativamente sem explicar 

como a tecnologia poderia ser utilizada.  

 Essas respostas indicam que apesar dos acadêmicos não conseguirem 

visualizar de maneira clara as possibilidades do uso do Podcast no ensino e 

aprendizagem, eles apresentam-se dispostos a entender essas possibilidades, 

como mostra a última resposta à esta pergunta “sim, a cada técnica inovadora 

voltada ao ensino, só vem a somar e melhorar o aprendizado” (P8). 

 Os acadêmicos ainda foram indagados com relação às possíveis vantagens 

e desvantagens do uso do Podcast no ensino e aprendizagem. Quanto às 

vantagens, treze deles não responderam ou não sabiam e outros apontaram para 

vantagens reais acerca do uso do Podcast, como “mais uma forma de divulgar 

materiais e conteúdos para a aprendizagem” (P1), “acredito que acrescente no 

conhecimento de nós, alunos” (P2), “aulas inovadoras, aumentar o interesse do 

aluno” (P3), “contribuir para a aprendizagem dos alunos” (P6), “o aluno ter um 

desenvolvimento a mais sobre determinado conteúdo” (P9). Essa noção, pode 

significar que, apesar de não saberem sobre detalhes do uso do Podcast há boas 

perspectivas quanto ao uso de tecnologias em sala de aula. 

 Quanto às desvantagens, onze deles não responderam ou não sabiam, 

porém outros apresentaram boas noções de possíveis desvantagens, como “se 

adaptar a usar este meio” (P1), “depende da explicação de quem ensina” (P2), 
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“poder utilizar no dia-a-dia como professora de educação infantil” (P12), “creio que 

o manejo” (P14), “no meu caso eu só uso essas tecnologias e não sei desenvolver” 

(P13), “a pouca noção do uso de tecnologias” (P15), “apresentar o trabalho para 

alguém, pois depende muito de uma boa oratória” (P6), “saber como manusear este 

recurso” (P8), “talvez o tempo de preparo dos materiais. Em casos mais 

específicos, questões estruturais da telemática” (P19). 

 A última pergunta, de caráter mais epistemológico, foi sobre o conhecimento 

dos acadêmicos relativamente aos conceitos de paradigma tradicional e paradigma 

emergente, já descritos em detalhes neste trabalho. A grande maioria dos alunos, 

dezenove, apontou não ter ouvido falar nos conceitos. Apenas um participante 

(P12) apresentou resposta positiva acerca dos conceitos, para este o paradigma 

tradicional seria “quadro, giz, leitura e aulas expositivas pelo professor”, e o 

emergente “computador, fotos, gravação”. Apesar de apresentar a resposta, nota-

se que o acadêmico apenas faz uma diferenciação entre as tecnologias utilizadas 

em aula pelos professores. 

 Por fim, a partir das respostas à entrevista inicial percebe-se que a maioria 

tem acesso à tecnologia, utilizando-se de pelo menos um dos instrumentos digitais 

disponíveis. Essa informação é importante pois dá indícios de que os acadêmicos 

teriam mais facilidade em lidar com o Podcast no curso proposto. No caso do 

conhecimento do Podcast, poucos demonstraram saber exatamente do que se 

tratava, mas a maioria parece aberta à sua utilização na educação, mesmo sem 

saber como utilizar. Ainda, somente um dos acadêmicos afirmou ter ouvido sobre 

os conceitos de paradigma tradicional e paradigma emergente, mas sem 

profundidade no conhecimento destes. 

  

 

5.2. ANÁLISE DA MEDIAÇÃO NO CURSO DO PODCAST 

 

 A formação de docentes para o uso de tecnologias na educação tem sido 

exaustivamente estudada e ampliada pelas várias publicações que relatam teorias 

e técnicas utilizadas nessa formação (SANCHO, 1998; ALAVA, 2002; BARRETO, 

2002; BORTOLINI; SOUZA, 2003; VALENTE, 2003; GRINSPUN, 2009; SAMPAIO, 

2013). A este tópico, então, interessa uma análise sobre a mediação dos próprios 



109 

 

pesquisadores no curso do Podcast ao formarem os participantes da pesquisa para 

o uso desta tecnologia na educação. 

 Como descrito no capítulo anterior, o curso teve o intuito de instrumentalizar 

os participantes da pesquisa para a utilização do Podcast na educação, mas a sua 

formação total deu-se também no período posterior ao curso, em que os 

participantes refletiam sobre as possibilidades de ensino e aprendizagem por meio 

do Podcast.  

Assim, a formação tem uma característica a partir de um mediador e também 

outra característica de autoformação. Esta autoformação pode ser considerada 

como uma aprendizagem autônoma que segundo Alava (2002) acontece também 

por meio do ciberespaço, que contém ferramentas para essas novas formas de 

mediação.  

Estas duas características foram selecionadas por considerar-se que o 

“saber não é mais produto pré-construído e midiaticamente difundido, mas o 

resultado de um trabalho individual ou coletivo a partir de informações [...] 

midiaticamente concebidas para oferecer ao aluno [...] oportunidades de mediação” 

(ALAVA, 2002, p.14). Percebe-se, assim, que a própria mediação da formação dos 

participantes no uso do Podcast segue os princípios do Paradigma Emergente 

(MORAES, 2002; BEHRENS, 2013). 

 No que diz respeito à mediação a partir dos pesquisadores, esta se inicia por 

meio de uma aula teórica e expositiva que perpassa pelo conceito de Podcast, as 

necessidades para sua criação, questionamentos sobre as possibilidades de 

aplicações de Podcasts na educação, a relação entre Podcast e as TIC, os 

movimentos que apoiam a utilização de tecnologias na educação e 

questionamentos sobre como se encontra o paradigma educacional atualmente.  

Portanto, percebe-se que esta aula parte do Podcast, como um instrumento 

tecnológico, ampliando para o uso de tecnologias na educação, que situou o 

participante a respeito deste tema, finalizando com os questionamentos quanto a 

funcionalidade do paradigma tradicional educacional, levando o participante a 

refletir sobre novas perspectivas para o ensino e aprendizagem.  

Essa primeira aula, caracterizada como mais reflexiva, teve o objetivo de 

gerar questionamentos nos participantes a respeito de sua própria formação e 

práticas como futuros docentes. O que de certa forma caracteriza o cenário vivido 

pela relação entre novas tecnologias e a educação neste século XXI. Cenário este, 
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descrito por Valente (2003) como inacabado, provisório e aberto a mudanças 

contínuas e que não está definido até mesmo pelos envolvidos nessas mudanças, 

mas que promove um desenvolvimento de qualidade educacional e criatividade. 

A procura por respostas durante e logo depois desta aula foi constante, 

demonstrada pelo número de exclamações que os participantes fizeram em sala, 

tais como “eu me interessaria muito mais pela aula se ela fosse dessa forma”, “o 

Podcast poderia ser utilizado em vários níveis de ensino na minha formação” e 

“achei muito legal a liberdade para aprender dada pelas tecnologias”. Estas 

exclamações, recolhidas no diário de bordo mostram que o objetivo desta aula foi 

alcançado.  

 As duas aulas seguintes foram mediadas através da plataforma Moodle, com 

atividades que objetivavam introduzir o participante no uso do Podcast para 

variados assuntos e situações, incluindo a educação.  

No caso da primeira atividade, a solicitação para que o participante 

escutasse um Podcast e relatasse sobre aquilo que ouviu, além de introduzi-lo 

nesse universo, buscava fazer com que ele iniciasse projeções sobre como utilizar 

essa tecnologia, tanto na sua aprendizagem como para o ensino. Assim, a segunda 

atividade servia exatamente para concretizar essas projeções dos participantes 

sobre o uso do Podcast, através de um projeto aplicável à educação.  

O que se nota sobre essas duas atividades é a necessidade do uso da 

criatividade por parte dos participantes, que estimulou-os a pensar em um novo 

paradigma para a aplicação da tecnologia na educação, pois, a tecnologia na 

educação não se configura somente como uma formatação de equipamentos ou 

programas  “ou para deixá-la sob a dependência de um ensino mediado por 

máquinas, ao contrário requer novas estratégias, metodologias e atitudes que 

superem o trabalho educativo tradicional ou mecânico” (VALENTE, 2003, p. 58). 

 Desta forma, mais uma das características do paradigma emergente, a 

criatividade, foi abordada na mediação. De acordo com Moraes (2002), é 

indispensável o uso dos dois hemisférios cerebrais para a compreensão da 

totalidade de um contexto, uma vez que o hemisfério esquerdo é mais responsável 

pelo pensamento analítico e o direito ligado à criatividade. 

 A segunda aula presencial tratou da instrumentalização do uso do programa 

Audacity® para a produção e edição de áudios, que em seguida se tornariam 

Podcasts. Até então, as dúvidas eram consideravelmente menores em termos de 
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frequência, mas ao iniciar as demonstrações de como funcionava o programa 

apareceram diversas perguntas. 

 As perguntas, retiradas do grupo do facebook e do diário de bordo, giravam 

principalmente em torno da captura do áudio e da edição do mesmo: “como faço 

quando o microfone do computador não funciona?”; “É possível gravar a voz no 

celular e depois passar para o programa?”; “Como fazemos para gravar se cada 

integrante do grupo mora em uma cidade diferente?”; “Como faz para apagar a 

parte que não queremos no áudio?”; “Como faço para diminuir ou aumentar o 

volume das vozes?”; “Não entendi como coloca uma música de fundo”; entre outras.  

 Essas dúvidas apontam para duas questões iniciais da pesquisa que 

indicavam que os professores poderiam desconhecer as novas tecnologias e 

também terem dificuldades em compreender o funcionamento de determinada 

tecnologia. Essas questões iniciais são positivamente respondidas, pois algumas 

dúvidas já haviam sido abordadas na explicação de como funcionava o programa 

e as outras dúvidas mostram inexperiência no uso de tecnologias, pois o programa 

utilizado segue um padrão de outros programas que são comuns a qualquer usuário 

de tecnologias digitais. 

 A dificuldade no uso dessas novas tecnologias pode gerar resistências na 

sua utilização, assim, mesmo que um docente em formação inicial passe a refletir 

sobre atitudes pedagógicas de um novo paradigma educacional, pode ser que este 

não se aproxime da tecnologia como uma possibilidade de prática na sua atuação 

como docente. Essa resistência pode ser demonstrada pela quantidade de 

participantes desistentes do curso, que iniciou-se com dezesseis e terminou com 

onze participantes, contrapondo um dos resultados do questionário inicial, que 

demonstrava que apesar dos participantes não conhecerem a ferramenta, 

mantinham-se abertos a essas novas possibilidades. 

 Sancho (1998), já discutia sobre as resistências ao uso de novas 

tecnologias, entendendo que elas são produto de uma descontextualização dos 

instrumentos e seus impactos nos indivíduos, sociedades e ambientes. A autora 

pontua que a utilização dos instrumentos giz, quadro e livro, além das tecnologias 

simbólicas (linguagem, por exemplo) e organizadoras (gestão, por exemplo), 

configura uma relação destes indivíduos com o mundo e que a exclusão de 

tecnologias mais novas na educação descontextualiza professor e estudante da 

sociedade atual. 
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 Desta forma justifica-se o planejamento de mediação realizado pelos 

pesquisadores, pois além de provocar a reflexão para um novo paradigma 

educacional nas aulas iniciais, buscou contextualizar a técnica com sua conjuntura 

temporal.  

 Esta afirmação é demonstrada pelas duas aulas seguintes, mediadas pela 

plataforma Moodle, que buscavam (na terceira atividade) instigar o participante a 

criar uma pauta importante de discussão para o seu contexto educacional a ser 

gravada e editada e (na quarta atividade) exposta em um blog tornando-se um 

Podcast.  

 Como resultados obtiveram-se três Podcasts (dois compostos por grupos de 

4 pessoas e um composto por um grupo de 3 pessoas), bem editados e organizados 

com relação a suas discussões. Um deles discutia sobre as dificuldades que o 

calouro encontra ao adentrar na universidade, outro discutia sobre a relação entre 

pais e a escola, e o terceiro discutia sobre os conflitos na educação pública no 

estado do Paraná. 

 A mediação se encerra com uma avaliação do curso dada pelos 

participantes. Esta avaliação não era de caráter obrigatório, portanto nem todos os 

participantes a fizeram. A fala dos participantes é adiante exposta na íntegra em 

uma tabela para melhor visualização. 

 

Tabela 2. Avaliação dos participantes sobre do curso. 

Participantes Avaliação 

Participante 14 

O curso do Podcast foi um ótimo aprendizado, curso excelente e irei utilizar 
na minha carreira e com meus alunos pois essa é uma forma dinâmica de 
ensinar, o que com certeza chama mais atenção dos alunos, espero que os 
professores tenham conhecimento dessa ferramenta de aprendizagem para 
que possam utilizar em suas aulas como uma metodologia deixando sua aula 
mais atrativa. Queria agradecer ao Weslley e a prof. Jamile pela 
oportunidade de conhecer mais uma ferramenta de ensino-aprendizagem e 
pela dedicação em levar para nós essa forma de comunicação que pode ser 
utilizada em sala de aula. 

Participante 5 
O curso do Podcast foi um ótimo aprendizado. Achei o curso excelente e irei 
sim, usar na minha futura carreira. Queria agradecer pela oportunidade de 
ter agregado mais essa ferramenta ao meu currículo. 

Participante 2 

Em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de estar participando 
desse curso, foi muito gratificante essa nova experiência. Teve como pontos 
positivos a possibilidade de conhecer e ter contato com essa tecnologia até 
então desconhecida e ver a importância que se tem essa ferramenta e como 
ela pode ser utilizada por nós enquanto futuros professores, além de 
aprender a editar áudios que é uma coisa que podemos usar bastante em 
qualquer ocasião. Vejo que os pontos frágeis foi o pouco tempo em sala de 
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aula para mexer no programa Audacity®, e isso ocasionou muitas dúvidas, 
porém, foram prontamente respondidas pelo professor desse curso. 

Participante 13 

Esse curso proporcionou aprendizados importantes sobre esse instrumento 
novo de apoio para alunos e professores, de fato que no início sentimos 
muita dificuldade de entender como funciona o programa do Podcast, foi um 
curso excelente creio que não só para mim mas para todos os alunos que 
tiveram a oportunidade de conhecê-lo. 

Participante 6 

Ter conhecimento sobre o Podcast foi algo muito satisfatório, e que contribuiu 
muito não apenas para o meu conhecimento, pois acredito que assim como 
eu, muitos não sabiam da existência dessa tecnologia e do quanto ela pode 
contribuir para a educação. Um ponto positivo, é que essa tecnologia pode 
ser utilizada para pessoas com deficiência principalmente visual, pois podem 
ser abordados vários temas de conhecimentos gerais, curiosidades, 
entretenimento, etc. O ponto negativo foi as poucas aulas que tivemos sobre 
o assunto, o que para mim, causou um pouco de dificuldade na hora da 
edição do Podcast. 

Participante 11 

O curso do Podcast foi de grande aprendizado. Saber como ele funciona e 
que atinge um público grande de pessoas fez refletir que essa é uma 
ferramenta a mais que está disponível e pode ser utilizada na educação para 
compartilhar conhecimento. É uma ferramenta que possibilita essa troca de 
informações e gera aprendizado, sendo enriquecedor. Os pontos positivos 
deste curso foram a forma simples que foi usada para explicar como esta 
ferramenta funciona, e a prontidão para tirar dúvidas. O ponto frágil foi que 
deveria ter mais aulas sobre o Podcast. 

Fonte: Tabela organizada pelos autores. 

 

 De maneira geral percebe-se que o curso foi bem avaliado, uma vez que 

todas as avaliações indicaram que houve aprendizado a partir das aulas. Outro 

ponto destacado pelos participantes é que todos eles verificaram a possibilidade de 

utilização do Podcast na educação, com alguns apontando para sua utilização na 

própria carreira enquanto professor. Estes fatores indicam que, uma vez que os 

participantes entenderam o funcionamento básico da ferramenta, não apareceram 

resistências para sua utilização. 

 A ideia de instrumentalizar os docentes em formação inicial para o uso do 

Podcast, pode ser entendida também como uma alfabetização tecnológica desses 

futuros docentes. A alfabetização tecnológica é encarada por Sampaio e Leite 

(2013) como a mesma necessidade de alfabetização lecto-escrita, considerada a 

tempos atrás como uma forma de diminuir parte das desigualdades sociais, porém 

no contexto atual este tipo de alfabetização não parece ser suficiente, uma vez que 

muitas importantes ações humanas hoje estão atreladas às tecnologias. 

 Desta forma, necessita-se repensar em uma educação capaz de lidar com o 

avanço tecnológico, participando dele. “Essa capacidade se forja não só através do 

conhecimento das tecnologias existentes, mas também, e talvez principalmente, 
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através do contato com elas e da análise crítica de sua utilização e de suas 

linguagens” (SAMPAIO; LEITE, 2013, p. 15), que foi exatamente o norte que a 

mediação do curso buscou seguir. 

Os participantes P14 e P13 fizeram um apelo em sua avaliação indicando 

que os professores (já formados) deveriam obter conhecimento e utilizar essa 

ferramenta em sala, principalmente encontrado na fala de P14: “[...] espero que os 

professores tenham conhecimento dessa ferramenta de aprendizagem para que 

possam utilizar em suas aulas como uma metodologia deixando sua aula mais 

atrativa”. Esta fala indica alguns aspectos da formação desta geração dos 

participantes e, por mais que não seja objetivo deste trabalho responder a estas 

hipóteses, fez-se necessário o apontamento destas, afim de que novas pesquisas 

sejam realizadas com este objetivo.  

 Um dos aspectos pode ser a formação básica e média destes participantes, 

que podem não ter tido contato com nenhuma tecnologia, ou seu contato ser 

meramente um cumprimento de currículo, não havendo significação no uso de 

tecnologias, através de uma mediação adequada a este fim.  

Outro aspecto pode ser o contato com os professores atuais da graduação, 

que foram os mesmos convidados a participarem da pesquisa e do curso, porém 

não houve participação. Esse outro aspecto levanta a hipótese destes professores 

ignorarem o uso da tecnologia na educação e, talvez mais ainda, ignorarem o 

contexto em que estão (tanto alunos como professores) inseridos. 

Uma indicação feita por P6 é a utilização do Podcast como ferramenta 

educacional para deficientes visuais. Tal indicação está totalmente de acordo com 

a pesquisa realizada por Bottentuit Junior e Coutinho (2009), já mencionada no 

terceiro capítulo, o que indica que as projeções dos participantes a respeito da 

utilização desta tecnologia está de acordo com pesquisas realizadas sobre o 

assunto. 

 Por fim, os participantes P2, P6 e P11, consideraram que o tempo para sua 

instrumentalização da utilização da tecnologia foi curto e acabou gerando dúvidas 

no momento da produção do Podcast, demonstrado na fala do participante E: “O 

ponto negativo foi as poucas aulas que tivemos sobre o assunto, o que para mim, 

causou um pouco de dificuldade na hora da edição do Podcast”. 

 Esta última consideração deve ser levada em conta no planejamento da 

formação de professores para o uso de tecnologias e, no caso do planejamento 
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para esta pesquisa ela foi levada em conta, porém esbarrou em limites temporais 

estabelecidos pela própria instituição. 

 Considerados e analisados os dados da mediação do curso, percebe-se que 

embora haja sempre uma reconstrução a ser feita para aperfeiçoar a prática, esta 

mediação obteve sucesso e aponta que se fazem necessárias cada vez mais a 

troca destas experiências. Assim, adiante analisam-se outros dados obtidos pelo 

questionário final. 

 

 

5.3. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO FINAL 

 

5.3.1. Questões ligadas à mediação 

 

 Este tópico propõe, além da análise do questionário final, uma comparação 

com as respostas do questionário inicial para que, com esses dados, verifique-se 

se aconteceram mudanças a respeito do paradigma educacional dos participantes 

por meio do Podcast e da forma de mediação proposta pelos pesquisadores.  

 A primeira pergunta do questionário final teve como proposta analisar o 

conceito que os participantes tiveram de Podcast posteriormente ao curso, se o 

conceito mudou do questionário inicial para o final e se este conceito está de acordo 

com a literatura.   

 Assim, uma das definições mais completas dadas pelos participantes é a do 

P1, que considera que o Podcast é:   

 

O Podcast é um arquivo gravado em formato de áudio, tem como principal 
objetivo transmitir informações que podem auxiliar no aprendizado e o 
saber das pessoas. Qualquer indivíduo que tenha acesso a um 
computador com internet tem a possibilidade de criar um, sendo possível 
escutar em tempo real e ser feito download. 

 

 Nota-se que a definição dada por P1 é bastante próxima à definição, já citada 

no capítulo terceiro, ao que autores como Lemos (2005) considera ser um Podcast. 

Outras definições não tão completas como a de P1, mas bem próximas foram 

dadas como resposta.  

 A definição de P2 para Podcast é que ele “se trata de áudios, gravados, 

editados, colocado uma música de fundo e postados na internet”.  Para P8 seria 
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“uma ferramenta de gravação de áudio, utilizando um programa específico para 

gravar e editar o áudio, gerando no final um arquivo que pode ser publicado para 

acesso de todos em sites”. P9 considera que “são arquivos gravados em formato 

de áudio e logo se é postado em um endereço da internet, onde fica disponível para 

qualquer pessoa ouvir. Os Podcasts podem tratar de qualquer assunto”. Já P11 

aponta que “o Podcast é uma ferramenta de áudio que as pessoas utilizam para 

abordar diversos temas, postando em sites para downloads. É um meio de divulgar 

ideias”. Ainda, P12 salienta que “o Podcast é um áudio que pode ser encontrado 

na internet para ser baixado e tem por objetivo discutir temas diversos”. Por fim, 

P13 considera que “é um áudio que é editado e contém discussões sobre vários 

assuntos, e pode ser disponibilizado na internet”.  

 Assim, percebe-se que sete participantes tiveram respostas bem próximas 

da literatura sobre o que seria um Podcast. Isso não significa que os outros 

participantes responderam de forma inadequada à pergunta, somente que não 

foram tão completos em sua definição. Quatro deste tipo de definições apareceram, 

em que a de P6 considera o Podcast como “uma ferramenta tecnológica que 

consiste em gravações de áudios, os quais geralmente são muito atrativos”.  A 

definição de P10 indica que “o Podcast é um áudio em que algumas pessoas falam 

sobre determinados assuntos”. P14 aponta que “se trata de áudios que são 

postados em uma determinada plataforma relacionados a diversos assuntos. 

Podendo ser realizado em grupos”. E para P15 “São áudios que podem ser 

lançados na internet sobre assuntos diversos”. 

  Outras cinco respostas com relação à definição do Podcast foram 

vinculadas diretamente ao ensino e aprendizagem. P3 acredita que “é um meio de 

divulgação de artigos e grupos de estudos, onde se pode, com a discussão dos 

participantes, esclarecer ideias que geraram dúvidas sobre o tema principal”. 

Enquanto P4 julga que seria “um programa de áudio utilizado no computador, 

podendo ser utilizado para estudo”. Já P5 aponta que é “uma plataforma de áudio 

que pode auxiliar no estudo”. Ainda, P7 discorre que “é uma ferramenta de áudio 

que auxilia no aprendizado”. Por fim, P16 indica que “se trata de um programa de 

áudio que pode ser utilizado para a comunicação e ensino”. 

 Estas últimas definições, apesar de não tão completas, se mostraram 

também acertadas, de maneira que nenhuma definição dada pelos participantes 

contradisse o que a literatura considera como Podcast.  
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 Em comparação ao questionário inicial, em que doze afirmaram não saber 

do que se tratava e os outros participantes darem respostas que não 

necessariamente condiziam com o conceito de Podcast, esses resultados mostram 

que um dos propósitos do curso foi alcançado em sua totalidade, pois todos os 

participantes do curso demonstraram entender do que se trata um Podcast.  

 As duas perguntas seguintes do questionário final apontam para as 

vantagens e dificuldades do uso do Podcast no ensino e aprendizagem.  

 Com relação às vantagens, nove respostas apontam para a facilitação da 

aprendizagem dos conteúdos, tanto na formação dos participantes como no uso 

com seus futuros alunos. Para P3, “após o contato com o podcast pude abranger 

inúmeras dúvidas sobre determinados assuntos, pois muitas vezes os professores 

não são capazes de transmitir o conteúdo de forma que o aluno entenda”. P6 

aponta que “através do conhecimento dessa tecnologia pude perceber o quanto ela 

pode ser útil, inclusive na inclusão de alunos com deficiência visual”. Segundo P7 

a tecnologia proporciona “facilidade para aprender, pois sendo áudio de 

determinados assuntos a absorção de conhecimentos é mais fácil”. De acordo com 

P8 “as vantagens foram: o fácil e rápido contato com conteúdos, e por ser uma 

metodologia que já está inserida no meu cotidiano”. P10 considera que “ao escutar 

exemplos de Podcast foi mais fácil de relacionar os assuntos comentados em sala”. 

Já P11 acredita que “é uma ferramenta que contribui no aprendizado, à medida que 

nesses áudios podem conter informações sobre variados temas, e uma forma de 

contribuir no ensino. Vai agregar para quem ouvir e quem criar”. Ainda, P14 discorre 

que “após ter conhecimento desta tecnologia, ela me proporcionou uma nova forma 

de aprender, principalmente conteúdos que não conseguia aprender, por ser uma 

forma dinâmica e interativa, saindo dos padrões da educação”. P15 julga que “você 

não precisa estar exatamente em sala de aula, pode ser baixado e escutado em 

qualquer lugar. Também há pessoas que aprendem melhor ouvindo”. Por fim, para 

P16 “uma das vantagens em aprender sobre essa tecnologia é que poderei usar 

com meus alunos após minha formação”. 

 Outras vantagens apontadas pelos participantes foram especificamente em 

relação à instrumentalização ocorrida durante o curso, o que não responde 

exatamente à pergunta, mas reforça a discussão apresentada no tópico sobre a 

mediação. O participante P2 aponta como vantagem “[...] que tive contato com essa 

tecnologia e com certeza poderei usar em outras ocasiões. Foi bom porque aprendi 
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a editar áudio”. P12 ressalta que foi “adquirir uma experiência com uma nova 

tecnologia”. E P13 considera que teve “[...] a possibilidade de aprender a usar mais 

um recurso que pode auxiliar no aprendizado”.  

 Ainda com relação às vantagens, algumas considerações gerais foram 

apontadas pelos participantes, como ditas por P1 “[...] pretendo utilizar mais vezes, 

essa plataforma permite que a pessoa fale mais sobre a própria opinião e tenha 

domínio do assunto visto, que para ser criado a pessoa necessita estudar sobre o 

tema para saber o que vai transmitir a outras pessoas”. Sobre a edição do Podcast 

P4 indica que “Pode-se gravar e depois rever, melhorando aquilo que se deseja”. 

E acerca do comportamento das pessoas em relação à essa tecnologia P5 diz que 

“através dessa plataforma pode-se haver interações entre várias pessoas”, e P9 

que “o aluno que tem vergonha de apresentar em frente à turma pode usar esse 

meio, gerando, assim, um interesse dos alunos. O aluno também pode ouvir um 

áudio referente a determinado assunto a qualquer momento”. 

 Estas vantagens apresentadas pelos participantes estão de acordo com as 

pesquisas sobre o uso do Podcast já mencionadas no capítulo terceiro, em que 

Bottentuit Junior e Coutinho (2009) aponta para maior interesse dos alunos, 

Bottentuit Junior (2013) considera que há melhores esclarecimentos dos assuntos 

estudados em sala e Bernardes (2008) que indica melhora no desempenho de 

alunos nas matérias que mais tinham dificuldades. Esses pontos mostram que essa 

ferramenta se mantém com as mesmas características de eficácia com relação à 

ensino e aprendizagem.  

 As dificuldades indicadas pelos participantes foram principalmente 

relacionadas ao manuseio do programa de captura e edição do áudio. P1 julga que 

“uma das dificuldades encontradas foi o momento da gravação pois para quem 

escuta parece ser fácil mais não é. Requer muita dedicação no momento de ser 

gravado e na edição, precisa de tempo pois é uma atividade meio longa [...]”. Já P7 

mostra que teve dificuldades na gravação do áudio, enquanto P6, P8, P9 e P10 

dividem a mesma opinião que P11, que considera que as dificuldades “foram para 

melhorar o áudio, como tirar o ruído e colocar a música de fundo”.  

 As respostas apresentadas por estes sete participantes mostram como foi 

necessária a existência do curso de instrumentalização, que deu o mínimo de 

entendimento sobre o funcionamento do programa para captura e edição de um 

Podcast. 
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 Ainda sobre as dificuldades, P2, P5, P12 e P13 refletem que precisariam de 

mais tempo para se aprofundar no uso do Podcast. P3, P4 e P16 avaliam que 

tiveram mais dificuldades com a ausência dos instrumentos necessários para a 

produção do Podcast, como fones de ouvido, internet e o próprio computador. E 

P14 e P15 apontam que não tiveram dificuldades ao mexerem com o Podcast.  

 Desta forma, nota-se que em comparação com as respostas do primeiro 

questionário, em que a maioria dos participantes respondeu que não saberia dizer 

as vantagens e desvantagens do uso do Podcast por não conhecer a ferramenta, 

houve um salto qualitativo nas suas especificações sobre a ferramenta. Ainda, as 

dificuldades apontadas pelos participantes confirmam mais uma vez um dos 

questionamentos introdutórios proposto nessa pesquisa, que afirma que 

professores podem ter dificuldades no manuseio das tecnologias, por isso evitam 

de utilizá-las. 

 

 

5.3.2. Questões ligadas a mudanças no paradigma educacional dos docentes 

em formação inicial 

 

 Este tópico está diretamente ligado ao objetivo desta pesquisa, que verifica 

o Podcast como ferramenta com possibilidade geradora de mudança do paradigma 

educacional na formação inicial de docentes. 

 A primeira questão que procurou demonstrar mudanças na visão dos 

participantes quanto a um novo paradigma educacional a partir da tecnologia, 

indagava a respeito da possibilidade do participante utilizar TIC em sua metodologia 

de ensino, enquanto futuro docente.  

 A maioria dos participantes respondeu que sim, utilizaria TIC em sua 

metodologia de ensino, exceto o participante P13 que respondeu negativamente.  

 Pôde-se perceber, através das respostas a essa questão, mudanças na 

visão educacional de sete dos participantes, em que P4 apresenta que “novas 

tecnologias quando utilizadas adequadamente melhora-se muito a qualidade da 

aprendizagem”, P8 considera que as tecnologias ajudam a “inovar e estimular os 

alunos a participarem e a produzirem conhecimento em sala de aula”, P9 indica 

que poderá “usar esse método para facilitar a aprendizagem do aluno, tornando a 

aula mais interessante”, P12 reflete “pensei em várias formas de usar essas 



120 

 

tecnologias. O próprio Podcast pode ser utilizado como ferramenta de auxílio ao 

aprendizado” e P14 pondera que “percebi que durante a minha caminhada poderei 

utilizar com os alunos, até mesmo na educação infantil, para tornar meu ensino 

mais interessante e atrativo. Sendo diferente daquilo que vemos nas escolas”. 

 Além disso ainda dois participantes enxergaram outras funções para as 

tecnologias. P6 julga “eu, como estudante, achei muito atrativo o uso do Podcast 

na educação. Além de discutir o conhecimento, isso acontece de forma cômica e 

muito eficaz” e P7 acredita “que um blog é uma ótima forma de postar informações 

sobre determinados assuntos”. 

 Afirma-se que estes participantes iniciaram uma mudança de paradigma 

educacional principalmente por reverem sua metodologia de ensino por meio da 

tecnologia, por exemplo, quando P8 afirma que pode-se produzir conhecimento 

com essa tecnologia, e não somente a utilização de um instrumento que busque 

perpetuar a visão tradicional de ensino e aprendizagem, mantendo coerência com 

as abordagens progressista e holística do paradigma emergente (BEHRENS, 

2013).  

 Assim, embora quinze participantes tenham afirmado que utilizarão 

tecnologias em sua metodologia de ensino, isso não significou necessariamente o 

início de uma mudança de paradigma de todos, pois algumas respostas ainda 

indicam o trabalho com a tecnologia de maneira tradicional. 

 Nesse sentido dois participantes não apresentaram mudanças. O 

participante P2 considera que “foi importante pois pode ser que em alguma ocasião 

eu precise usar”, resposta próxima ao que P10 aponta: “a utilização da tecnologia 

a favor. Uma complementação a determinado assunto, pois às vezes é mais 

interessante para o aluno estar em um computador com uma metodologia 

diferente”, ou seja, a tecnologia não provoca uma nova visão sobre o ensino, mas 

a utilização de um método diferente em algum momento muito específico da 

atuação deste docente.  

 No caso de P3, este julga que “muitos dos nossos alunos acabam por não 

absorver totalmente nossos ensinamentos, com o Podcast eles mesmos podem se 

ajudar”, resposta que aproxima-se de P11 quanto indica que o Podcast “pode ser 

utilizado junto com os alunos para criar discussões sobre vários conteúdos 

aprendidos em aula como forma de fixar o conteúdo, avaliar se realmente estão 

aprendendo e por fim, podendo ser divulgado em site para o conhecimento de 
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outros”. As duas últimas respostas mostram certa mistura entre uma nova visão e 

uma visão tradicional. Em uma parte, a utilização de tecnologias serve para auxiliar 

na absorção e fixação do conteúdo pelos alunos, o que remonta uma forma de 

educação bancária (FREIRE, 1997), que seria uma das formas mais tradicionais de 

ensino. Na outra parte, há indicativos de incentivo à autonomia, com os alunos 

discutindo e se ajudando sobre os assuntos, o que pertence à visão de um novo 

paradigma. 

 Ainda em outras respostas, apesar de positivas com relação à utilização de 

tecnologias, não se pôde identificar mudanças ou não na visão dos participantes. 

P5 afirma somente que utilizará, mas sem justificar, P1 considera que “é sim, um 

grande desafio, mas a informática implica na educação novas formas de 

aprendizado e comunicação, podendo assim ajudar como um recurso para auxiliar 

os alunos mesmo estando longe um do outro”, P15 indica que “é necessário fazer 

uma rápida introdução das TIC no ensino, porque as novas gerações estão cada 

vez mais próximas delas” e P16 discorre “me interessei muito sobre esse assunto 

de novas tecnologias como método de ensino”.  

 Nas duas questões seguintes utilizou-se da abordagem de ensino com 

pesquisa, pertencente ao paradigma emergente segundo Behrens (2013). A 

primeira questionava se o participante teve que se utilizar de pesquisas para 

fundamentar sua fala ao produzir um Podcast.  

 Quanto às respostas a essa primeira questão, cinco participantes não 

responderam, os outros se dividiram em respostas que utilizaram e não utilizaram 

de pesquisas para a fundamentação do Podcast.  Dos que não utilizaram, P16 

não apontou nenhuma justificativa, P8 justificou que foi “opinião pessoal sobre o 

assunto escolhido, pois foi construído de última hora” e P11 contou “eu não 

pesquisei outras falas para realizar a minha. A minha fala foi conforme a experiência 

que tive”.  

 Metade dos participantes afirmaram que se utilizaram de pesquisas para 

fundamentar sua fala na produção do Podcast. Destes, P1 aponta que “foi feito 

algumas pesquisas, pois foi preciso entender e procurar mais sobre o tema 

abordado para pode produzir o Podcast [...], tudo o que foi feito teve um estudo 

bem aprofundado”. P2 procurou “saber o que era e como funcionava”. Já P3 indica 

que utilizou e a partir delas acabou “não ficando contente com o conteúdo do 

Podcast, pois vi várias oportunidades de aprofundar as falas”. P10 utilizou-se de 
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“pesquisas em notícias tanto passadas quanto recentes”. O participante P12 

buscou “algumas informações de como iniciar a gravação de um Podcast, que era 

a utilização dos nomes, datas, entre outros”. Ainda, P13 conta “quando desenvolvi 

o meu Podcast, tive que ouvir outros para desenvolver. Contei com ajuda dos 

colegas”. P14 declara “realizamos pesquisas para fundamentar a nossa fala, 

principalmente para que eu soubesse argumentar, já que estávamos fazendo uma 

crítica ao governo do Paraná”. Por fim, P15 considera que “é necessário ter um 

fundamento, saber sobre o assunto para poder debater”. 

 Com relação à segunda questão, que indagava ao participante se ele 

utilizaria de pesquisas para fundamentar outras metodologias de ensino e 

aprendizagem, quatro participantes não responderam e P2 e P12 disseram não 

saber se utilizariam.  

 Os outros participantes todos responderam que se utilizariam sim de 

pesquisas, justificando sua fala. O participante P1 aponta que “é com muito estudo 

e pesquisa que desenvolvemos um bom aprendizado podendo adquirir o 

conhecimento e fundamentando nosso conhecimento”. P3 considera que “há uma 

vasta possibilidade de assuntos a serem abordados e, com isso, levaria os alunos 

ao completo entendimento do assunto”. Segundo P5 o “método de pesquisa pode 

nos auxiliar em outros momentos das disciplinas”. Já P8 considera “importante e 

essencial fundamentar a metodologia utilizada para validar suas possibilidades”. P9 

avalia que “é a partir de pesquisas que um indivíduo consegue entender melhor um 

tema”. P10 analisa que “devemos estar sempre buscando novos métodos, estar 

atualizando as informações”. Ainda, P14 observa que “precisamos ampliar nosso 

conhecimento para que possamos falar e escrever com argumento e criticidade”. 

P15 julga que “para ter uma boa fala é preciso ter o conhecimento do assunto 

abordado”. P16 indica que a pesquisa serviu para “aprender mais sobre o assunto 

e o aplicativo, para poder ensinar os outros”. Por fim, P11 diz que utilizaria, mas 

não saberia como aplicar ainda. 

 Estas respostas das duas questões demonstram que na maioria dos casos 

os participantes entenderam como vantajoso o uso da pesquisa para uma 

metodologia de ensino e aprendizagem. Dessa forma, entende-se que a pesquisa 

caminha para atingir seu objetivo, pois esta é mais uma aproximação com uma das 

abordagens do paradigma emergente. 
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 Adiante foi questionado se os participantes haviam notado mudanças no seu 

interesse por disciplinas que faziam a utilização de TIC. Dos dezesseis 

participantes, três não responderam e apenas o participante P5 negou mudança no 

interesse.  Portanto, doze participantes consideram que notaram mudanças no 

seu interesse por essas disciplinas, apresentando respostas como: “sim, as TIC é 

um meio que ajuda muito no meio educacional, me auxiliando em várias áreas 

estudadas, despertando cada vez mais o saber das novas tecnologias” (P1), “sim, 

interesse em buscar saber mais sobre essas tecnologias” (P2), “sim, as disciplinas 

que usam as TIC se tornam mais interessantes” (P9), “sim, surgiu a curiosidade e 

fiquei impressionada com os recursos que podem ser utilizados no ensino” (P13), 

“sim, percebi que com a TIC o ensino fica mais dinâmico e que pode chamar mais 

atenção para as formas de aprender” (P14) e “sim, torna a disciplina mais dinâmica 

para quem está aprendendo” (P15).  

 Essas respostas estão de acordo com as pesquisas como de Bottentuit 

Junior (2013) e Bernardes (2008), já citados, que verificaram o maior interesse dos 

alunos pelas disciplinas a partir do uso do Podcast, demonstrando mais uma vez a 

eficácia desta tecnologia. 

 As duas questões seguintes estão relacionadas à abordagem progressista 

do paradigma emergente. A primeira delas perguntava se a tecnologia utilizada 

provocava uma relação mais democrática, autoritária ou neutra entre alunos e 

professores. Essa questão foi respondida por onze dos participantes e dois deles 

(P2 e P13) alegaram não conseguir perceber devido ao curto uso da tecnologia.  

 Os outros nove participantes apontam que a relação entre professor e aluno 

tende a ficar mais democrática com o uso do Podcast, “pois promove um debate 

entre os alunos, onde cada um expõe sua opinião, uma diferente da outra, mas 

fundamentando os estudos de todos” (P1), “pois com esse tipo de tecnologia podem 

ser expressados todos os nossos pensamentos e até achismos, para serem 

debatidos e esclarecidos” (P3), “percebi que o Podcast possibilita uma discussão 

ampla sobre variados assuntos, podendo todos os participantes dar opiniões e 

expor os seus estudos sobre” (P8), “pois o aluno consegue expressar sua opinião 

sem interferência do professor” (P9), “pois ela indaga ao aluno e ao professor, 

fazendo-os debaterem, expondo suas ideias de maneira fundamentada” (P10), 

“pois o Podcast cria um ambiente onde cada um pode expressar sua opinião” (P11), 

“pelo fato de envolver o aluno em um mundo em que ele está inserido e aproximar 
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os alunos, fazendo com que participem e mostrem seus pontos de vista” (P12), 

“pois com o Podcast ambos podem dar a sua opinião, elogio, sobre determinado 

assunto” (P14), “pois o Podcast pode fazer com que cada aluno exponha sua 

opinião” (P15). 

 Nota-se que as respostas dos participantes a esta pergunta priorizam a 

expressão do aluno em sala ou em outros ambientes, o que indica que as críticas 

ao paradigma tradicional estão corretas quando afirmam que o professor seria um 

reprodutor de conhecimento, não aberto para questionamentos e à subjetividade, 

além da hierarquização presente nesse paradigma (MORAES, 2002; BEHRENS, 

2013).  

 Diferentemente, o paradigma emergente, através da abordagem 

progressista, visa uma relação educativa democrática, libertadora e dialógica 

(BEHRENS, 2013), que também são as características citadas pelos participantes 

em seus apontamentos sobre a característica democrática do Podcast, ou seja, 

percebe-se que esta tecnologia é capaz de provocar uma relação progressista no 

ensino e aprendizagem.  

 A segunda pergunta relacionada à abordagem progressista questiona se 

com o Podcast os alunos conseguem desenvolver sua autonomia. Somente um dos 

participantes não respondeu e todos os outros afirmaram que sim. Para P1 o 

“Podcast é um meio que possibilita um aprendizado mais amplo e independente 

dos alunos, desenvolvendo autonomia da própria fala. É uma ferramenta bem 

dinâmica visto que pode ser estudada em qualquer lugar”. P3 considera que “com 

o Podcast podemos, após as aulas, desenvolver uma discussão com os alunos 

sobre o conteúdo relacionado”. O participante P6 indica que os alunos são 

incentivados a fazer pesquisas sobre seus assuntos de interesse. Já P7 julga que 

há autonomia quando se incentiva os alunos a “ouvirem e produzirem seus próprios 

Podcasts, para fins de estudo”. P8 percebe que a apresentação de novas 

metodologias como o Podcast pode gerar mais autonomia nos alunos, “pois a partir 

desse método o aluno consegue produzir seu próprio pensamento, tendo certa 

autonomia para defender suas ideias”, mostra P9. Para P10 a autonomia aparece 

“na busca de informações até mesmo para a produção de um (áudio). Ouvir falas 

e pensamentos diferentes de várias pessoas, podendo criar um senso crítico”. 

Ainda, P11 discorre que “é uma forma deles expressarem o que pensam sobre os 

mais variados temas. Eles podem gerar confiança ao verem que são capazes de 
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produzir uma fala”. Por fim, P14 observa que “com o Podcast o aluno precisa 

pesquisar sobre o assunto e depois colocar o seu ponto de vista no áudio, tornando-

os autônomos”.  

 Estes resultados mostram a forte inclinação do Podcast à abordagem 

progressista e à possibilidade de autoformação descrita por Alava (2002), o que 

possibilita mais esta confirmação relacionada ao objetivo desta pesquisa.  

 Algumas outras respostas dos participantes à esta questão, por mais 

afirmativas com relação ao desenvolvimento da autonomia, não foram muito claras 

nas suas afirmações ou apenas consideraram alguns aspectos mais técnicos 

relacionados diretamente ao Podcast. No caso de P2, P13 e P16, afirma-se que a 

fala pode ser desenvolvida, P5 indica que “através dele pode-se desenvolver a 

autonomia de forma dinâmica”, P12 discorre “através de discussões de temas, de 

uma forma divertida e acaba por cativar os alunos a aprender” e P15 considera que 

“eles mesmos podem criar seus Podcast de uma forma simples”. Talvez com estes 

participantes fosse necessária uma discussão sobre o conceito de autonomia. 

 As duas últimas perguntas do questionário final buscaram uma aproximação 

com a abordagem holística do paradigma emergente, uma vez que esta busca uma 

nova organização das práticas pedagógicas (BEHRENS, 2013). A primeira delas 

indagava se o professor e o aluno poderiam desenvolver um olhar multidisciplinar 

e intercultural através da utilização desta tecnologia. Esta questão foi respondida 

por onze participantes e todos responderam de maneira afirmativa.  

 O participante P1 julga que “a utilização dessa tecnologia pode ser aplicada 

em diversas áreas. Com ela podemos ampliar nosso conhecimento, e nossa forma 

de ensinar”. P3 considera que a utilização desta tecnologia “seria um grande 

avanço, despertando um conceito único no aluno, o desenvolvimento do ser crítico 

e não apenas o repasse de ideias de professores”. Já P9 indica que “o Podcast não 

é algo limitado, pode-se falar de qualquer assunto”. Em concordância P10 afirma 

que “sim, pois os mesmos podem debater sobre assuntos polêmicos ou não, 

criando diferentes tipos de opiniões, entrando em consenso ou não, mas 

estimulando o aluno a falar e pensar”. P11 aponta que “ao trabalhar com essa 

ferramenta, os alunos podem se aprofundar mais no assunto, ao realizar pesquisas 

e procurar outras falas para se embasar, desenvolvendo a sua”. P12 e P13 expõem 

exatamente a mudança que a abordagem holística propõe respondendo 

respectivamente: “modificando a maneira comum que os professores ensinam” e 
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“mudando a forma clássica que os professores usam”. Ainda, P14 descreve que “o 

Podcast é uma ótima ferramenta para abordar diversos assuntos e das mais 

diversas disciplinas, com isso o professor pode abranger várias disciplinas em torno 

de um tema, pois essa tecnologia possibilita essa multidisciplinaridade”. Por fim, 

P15 aponta que “o Podcast pode abordar diversos assuntos, ajudando alunos e 

professores em variadas disciplinas”.  

 Duas outras respostas, de P2 e P8, indicam uma posição que deve ser 

destacada, pois afirmam que a utilização do Podcast para o desenvolvimento do 

olhar multidisciplinar e intercultural depende da proposição dos professores 

mostrando as possibilidades de sua utilização. 

 A outra questão tratava da complexidade do conhecimento, a práxis, 

indagando se a tecnologia utilizada provocava uma percepção holística do próprio 

aprendizado, ou seja, relacionando o conhecimento à sua aplicação (sobre o quê, 

como e para quê aprender). Reconhece-se que esta pergunta pode ser difícil de 

responder até mesmo para aqueles mais experientes na docência desde o ensino 

fundamental até a pós-graduação, porém doze dos participantes foram os que 

responderam à questão de maneira afirmativa.  

 Os participantes P2, P9, P13, P15 e P16, embora considerem que o Podcast 

pode provocar uma percepção holística na aprendizagem, não chegaram a 

considerações claras acerca do que seria essa visão holística. “Em primeiro 

momento foi buscado entender o que era o Podcast e, depois de já ter uma noção, 

foi que colocamos em prática. Isso foi bom” (P2). “Se consegue entender o assunto 

e consequentemente explicá-lo através do Podcast” (P9). “Através dessa 

tecnologia pode facilitar determinado momento do aluno onde ele busca uma forma 

de ensino” (P13). “Com o uso do Podcast pode-se perceber que é uma maneira 

simples de se adquirir conhecimento, pois tem que pesquisar e em seguida gravar, 

fazendo com que se fixe o conhecimento” (P15). “Acredito que este programa de 

áudio pode ser muito útil na metodologia de ensino, pois estimula a fala e a 

criatividade do aluno” (P16).  

 Em contrapartida, os participantes P1, P3, P8, P10, P11, P12 e P14 

demonstraram fazer uma análise correta sobre a aplicação do conhecimento. Por 

exemplo, P1 analisa: “meu tema fala sobre a educação da criança em casa, em 

minha opinião o assunto é bem importante visto que a primeira educação das 

crianças acontece em casa”. P3 considera que “com esse tipo de prática podemos 
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aprender o conteúdo, tornando útil para nosso futuro tão promissor nesse meio. 

Aprendendo não apenas para gerar leitores, mas escritores de um futuro brilhante”. 

No caso de P8, relata-se: “quando escutei o primeiro Podcast era sobre a 

população de rua. Foi muito interessante a discussão e eu gravei com facilidade o 

conteúdo, e ao mesmo tempo fui construindo o meu pensamento sobre”. De acordo 

com P10 “essa tecnologia poderia ser aplicada a assuntos que às vezes não tem 

tantas opções para trabalhar. Utilizaria também como complementação”. P11 

afirma que “com o uso do Podcast podemos ver o quanto sabemos sobre 

determinado assunto, podendo vir a agregar mais conhecimento ao realizar busca 

de outras falas, complementando o nosso conhecimento”. Ainda, P12 diz: “gostei 

bastante e acho que seria de grande ajuda como futura professora, além de fazer 

com que eu busque meu próprio aprendizado”. Por fim, P14 reflete: 

 

Com o Podcast consegui fazer uma reflexão sobre o meu aprendizado, 
não apenas na universidade, mas também nas séries anteriores. Como eu 
teria aprendido se meus professores tivessem esse conhecimento do 
Podcast. O que me leva a fazer uma análise da minha prática em sala de 
aula sobre de que forma eu quero que meu aluno aprenda, de uma forma 
dinâmica e não chata.  

  

 Estes últimos resultados colaboram para uma interpretação de que os 

participantes conseguiram relacionar o Podcast às suas realidades, a exemplo de 

P1, quando fala sobre seu tema, P8 que relaciona à aspectos sociais da 

humanidade e P14 que consegue realizar uma análise histórica sobre a sua própria 

aprendizagem e mais tarde da sua prática como docente, demonstrando a exata 

essência da abordagem holística.  

 Com estas análises considera-se que os objetivos deste trabalho foram 

atingidos, mas ainda abriu-se espaço para mais um questionamento a respeito das 

desistências ou do não interesse pela participação na pesquisa, portanto, abaixo 

segue-se com as respostas para esse questionamento. 

 

 

5.3.3. Questão aos não participantes ou desistentes 

 

 Durante a leitura do início do capítulo terceiro percebe-se apontamentos de 

que quando surgiu o computador havia várias especulações sobre o seu uso na 
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educação e outras áreas, e que muitos professores se mantinham resistentes ao 

uso desta tecnologia (PAPERT, 1980; VALENTE, 1993). Desta forma surgiu a 

preocupação com os docentes em formação inicial que não demonstraram 

interesse em participar da pesquisa e os que desistiram.  

 Utiliza-se o termo preocupação, pois caso estes acadêmicos possuam uma 

percepção instrucionista do uso de tecnologias para o ensino e aprendizagem, 

estes podem estar bastante atrasados nas suas percepções sobre tecnologias. 

Assim, a questão referida pede aos alunos que indiquem, de maneira mais sincera 

possível, as razões pelas quais desistiram ou não participaram da pesquisa, 

afirmando que não haveria identificação destes na análise das questões. 

 Obteve-se quatorze respostas a essa questão e estas não indicaram 

qualquer aproximação com uma percepção instrucionista do uso da tecnologia na 

educação. Um dos alunos indica que não teve interesse na participação, enquanto 

seis encontraram dificuldades técnicas ao tentarem participar da pesquisa: “Não 

houve minha participação por consequência de meu computador, que não 

funcionou, pois não funcionava o áudio. Me interessei e ainda me interesso pelo 

curso, acho interessante obter esse conhecimento”. “Gostaria muito de ter 

participado, porém achei que quem não realizasse a primeira semana de 

atividades, não poderia fazer as outras semanas, e como trabalho e moro em outra 

cidade, não consegui começar”. “A falta de tempo me impediu, também encontrei 

algumas dificuldades em gravar minha própria voz”. “Por falta de atenção, não ouvi 

falar do curso e faltei a primeira aula, depois achei que não pudesse mais 

participar”. “Por motivos de dificuldade de manusear o aplicativo”. “Eu tentei fazer, 

mas não consegui entender a forma de fazer, o Audacity® que eu baixei era todo 

em inglês, então fiquei totalmente perdida. O curso é muito interessante, mas como 

não tenho muito domínio do computador, não consegui”.  

 Os outros sete alunos que responderam, indicaram que o tempo foi o fator 

decisivo pela falta de participação ou desistência: “O interesse foi grande em fazer, 

o curso é inovador. Porém a data que foi lançada no Moodle, bateu com a última 

semana do semestre, em que haviam várias provas e um artigo para fazer, que dei 

prioridade”. “Devido ao curso ter sido no fim do semestre, e estarmos com muitos 

trabalhos a fazer, ficou um pouco complicado terminar. Fiz apenas a primeira 

semana de atividades. No meu ponto de vista o uso do Podcast na educação pode 

ajudar muito”. “Gostaria de ter feito o curso, escutei até mesmo alguns Podcasts e 
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comecei a fazer, mas não concluí, porque acabou sendo nas últimas semanas do 

semestre e havia muitas provas e trabalhos. Como faço estágio durante o dia não 

quis fazer mal feito”. “A falta de um plano de estudo foi um fator decisivo, apesar do 

curso ter sido ótimo e esclarecedor”. “Não finalizei o curso devido à falta de tempo”. 

“O principal foi a falta de tempo”. “Primeiramente devido ao tempo que for curto 

para tirar dúvidas e saber mais. Pela dificuldade de comunicação, não se tratando 

de redes sociais, mas presença de alguém que falasse mais do Podcast”.  

 Desta forma, percebe-se que havia interesse da maioria na participação da 

pesquisa e não foram fatores como uma percepção equivocada sobre tecnologias 

que impediram essa participação.  

 Quaisquer outras questões que surgiram a partir das respostas expostas 

neste tópico não se relacionam diretamente aos objetivos desta pesquisa, portanto 

serão deixadas para outras discussões em outros trabalhos. Assim, segue-se para 

algumas considerações finais sobre a pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O uso do Podcast na Educação não pode ser considerado como algo recente 

para o ano em que essa pesquisa coleta seus dados e reflete sobre os mesmos, 

principalmente se comparado à outras tecnologias que têm surgido e que também 

podem ser vinculadas à Educação. Porém, diante desta e de outras pesquisas é 

inegável o potencial do Podcast quando aplicado à Educação. 

 Esta problemática e também o envolvimento de docentes em formação inicial 

foi o que a pesquisa se propôs a responder. Para que isso pudesse ocorrer, alguns 

objetivos específicos foram lançados, e alcançados, trariam maiores 

esclarecimentos para esta situação.  

Um dos objetivos foi pesquisar sobre o contexto temporal desde a oralidade, 

surgimento da escrita e demais tecnologias como estratégias educacionais, 

presentes no capítulo primeiro. Este objetivo proporcionou uma visão em relação 

ao uso de tecnologias ligadas à Educação, mostrando que em quase todos os 

momentos do desenvolvimento do ensino e aprendizagem, haviam tecnologias 

importantes envolvidas nesse processo, mas que, em algum momento, houve uma 

quebra desse envolvimento, gerando certo distanciamento entre docentes e a 

tecnologia. 

Este distanciamento é expresso pelo capítulo segundo deste trabalho, que 

remonta a aplicação de variados paradigmas à educação. Observou-se nesse 

capítulo, que a educação continua trabalhando pelo viés de um paradigma 

tradicional cartesiano e que não condiz mais com a realidade social, tecnológica e 

científica. 

Outro objetivo foi averiguar o paradigma educacional em que os docentes 

em formação inicial encontram-se. Essa verificação proporcionava conhecimentos 

sobre como estes sujeitos viam a relação entre o Podcast e a Educação, assim 

como conhecimentos sobre o Paradigma Emergente. Optou-se pelos docentes em 

formação inicial para esta pesquisa, pois, considerou-se que se estes estiverem em 

sua formação contato com novas tecnologias e um novo paradigma, é mais 

provável que em sua prática como docentes eles possam aplicar essa visão 

diferenciada e mais próxima da sociedade atual. 

Elaborar e aplicar um curso de instrumentalização da produção e uso do 

Podcast na educação, foi outro objetivo específico elencado para esta pesquisa. O 



131 

 

curso serviu para dar suporte aos projetos que os participantes elaboraram, de 

aplicação do Podcast na educação. 

E, por fim, organizar e analisar os resultados obtidos por meio de curso 

extensionista, questionários e outros instrumentos de coleta de dados utilizados 

com os professores em formação inicial.  

Para atingir estes objetivos de maneira fundamentada, o capítulo terceiro 

desta pesquisa procurou contextualizar a utilização de tecnologias na educação, 

principalmente o computador e a internet, destacando o uso do Podcast. Além de 

demonstrar as possíveis utilizações desta tecnologia na educação, o capítulo 

expressou um panorama do uso desta tecnologia pelos brasileiros, demonstrando 

um crescimento de seu uso, o que justifica que a educação seja permeada por esta 

tecnologia. 

Estes objetivos específicos culminaram em um objetivo geral, que era 

verificar a ferramenta chamada Podcast como possibilidade geradora de mudança 

do paradigma educacional na formação inicial de professores. Este objetivo geral 

propõe alcançar uma das possíveis sugestões para a reaproximação de docentes 

e as tecnologias mais atuais e sua aplicação na educação. 

Para alcançar estes objetivos utilizou-se a metodologia denominada 

Fenomenológica-hermenêutica, que buscava compreender o discurso dos 

participantes da pesquisa respeitando a subjetividade e contextualizando suas 

respostas. Além disso a metodologia apontou a relação desses participantes com 

o objeto de estudo e com um contexto macro de pesquisa relacionado ao objeto. E, 

por fim, a metodologia descreveu os procedimentos que levaram aos resultados da 

pesquisa. 

Os resultados apontam, quanto aos dados do questionário inicial, que a 

maioria dos participantes nasceu na década de 1990, o que indica que são 

grandemente influenciados pela cultura de tecnologia digital. Porém, ao contrário 

do que se esperava, a grande maioria dos docentes em formação inicial 

desconhece a TIC Podcast. 

Outras contradições foram encontradas no questionário inicial. Os sujeitos, 

apesar de na maioria não terem contato com o Podcast, apontaram para usos 

plausíveis desta tecnologia na Educação. Essa situação sugere que os sujeitos se 

encontram abertos e cientes da utilização de TIC na educação, porém lhes falta o 
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conhecimento sobre essas TIC, o que já havia sido levantado como hipótese na 

introdução deste trabalho. 

 Esta mesma hipótese pôde ser confirmada pelos dados referentes à 

mediação do curso. Nestes verifica-se que os participantes levantaram muitas 

dúvidas relacionadas às técnicas utilizadas para a confecção de Podcasts, o que 

justificou a preparação do curso para instrumentalizá-los, indicando também pouca 

experiência com o uso de programas de computador, pois o programa utilizado 

segue os padrões de outros.  

 Como previsto também, o curso auxiliou a dissipar as dúvidas que 

ocorreram, pois ao final os participantes produziram um Podcast com todas as 

características solicitadas pelos mediadores, indicando, nas suas avaliações finais, 

que o curso foi eficaz e proveitoso para sua formação. Assim, também se 

dissiparam as resistências sobre a utilização de tecnologias para a educação. 

 Um dado que merece ser destacado com relação à mediação, foi a 

solicitação por mais tempo e um planejamento bem elaborado para a formação de 

docentes em tecnologia. Destaca-se devido à real necessidade de que um bom 

planejamento seja feito antes de qualquer tipo de formação e também porque o 

tempo para mexer livremente, construir, errar, refazer construções em programas 

é essencial, pois proporcionará experiência com essas práticas. 

 A respeito da análise do questionário final, um dos pontos bastante 

importante foi a comparação entre o conhecimento do que seria um Podcast e 

consequentemente suas aplicações, quase desconhecido antes do curso, para 

uma situação de conhecimento aprofundado sobre essa tecnologia e suas 

aplicações, demonstrado pelas respostas dos participantes às primeiras três 

perguntas do questionário final. Nestas os participantes apontaram não somente o 

conceito de Podcast de maneira correta, mas sua utilização, lançando 

possibilidades de utilizá-lo em suas práticas como futuros docentes.  

 Nessas respostas os participantes demonstraram muitas dificuldades no 

manuseio do programa, o que justificou a instrumentalização através do curso, além 

de expressar que após essa instrumentalização as resistências na utilização de 

tecnologia na educação se transformaram em projetos de atuação.  

 Essas afirmações são enfatizadas quando os participantes foram indagados 

se utilizariam o Podcast e como utilizariam. A grande maioria afirmou que utilizaria, 

o que poderia confirmar o objetivo da mudança de paradigma educacional nestes 
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alunos, porém, não foram todos que apresentaram uma nova visão na aplicação 

desta tecnologia para o ensino. 

 Com relação a este objetivo, os participantes ainda foram questionados 

sobre o uso de pesquisa para fundamentar sua fala no Podcast e também para 

utilizar em outras metodologias de ensino. Metade dos participantes respondeu que 

se utilizou de pesquisas, considerando importante para fundamentar sua fala e a 

maioria afirmou que se utilizaria de pesquisas para fundamentar outras 

metodologias de ensino, aproximando-se de uma abordagem do paradigma 

emergente. 

 Outras duas questões importantes relacionavam o uso do Podcast à 

abordagem progressista do paradigma emergente, sugerindo uma relação mais 

democrática entre professores e alunos e o desenvolvimento da autonomia dos 

alunos. Nas duas questões a maioria dos participantes afirmou que a ferramenta 

proporcionava essas duas características com bastante ênfase para a possibilidade 

de o aluno ter voz no processo de ensino e aprendizagem, também expondo que 

apresentaram mais interesse por disciplinas que se utilizam de TIC em sua 

metodologia. 

 As duas últimas perguntas do questionário final buscaram aproximar-se de 

uma terceira abordagem do paradigma emergente, indagando os participantes se 

o Podcast poderia gerar um olhar multidisciplinar e intercultural, além de provocar 

reflexões sobre a própria aprendizagem e sua relação com o contexto em que estão 

inseridos. A maioria dos participantes respondeu de maneira afirmativa, indicando 

que a ferramenta possibilita ultrapassar limites geográficos, alterando a forma 

clássica do ensino e provocando reflexões sobre o próprio aprendizado.  

 Ainda nos resultados preocupou-se com a relação que os desistentes e os 

desinteressados em participar da pesquisa tinham com a tecnologia. A 

preocupação era no sentido de entender se estes tinham uma visão de tecnologia 

exclusivamente instrucionista, o que pode evitar sua utilização na educação. Essa 

preocupação foi resolvida, uma vez que a maioria dos sujeitos respondeu que teve 

dificuldades técnicas par a participação e também tiveram falta de tempo. Por outro 

lado, demonstraram que tinham interessem na participação da pesquisa caso os 

fatores já citados não existissem. 

 Considerando estes resultados, é possível afirmar que a maioria dos 

participantes apresentou mudanças em sua visão de paradigma educacional a 
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partir do uso do Podcast na educação, uma vez que mostraram respostas próximas 

a todas as abordagens do paradigma emergente, o que responde ao objetivo 

principal desta pesquisa.  

 Também, através das respostas dos participantes, pôde-se notar que é 

possível superar as práticas de um paradigma tradicional e distante da sociedade 

atual, aplicando-se novas práticas mais próximas do contexto dos alunos e dando 

voz a eles. 

 Entretanto é preciso entender que o Podcast é apenas uma ferramenta e 

pode ser utilizado também de maneira tradicional, como visto em algumas 

respostas dos participantes. Assim entende-se que a ferramenta sozinha não dá 

conta de uma completa mudança de paradigma, mas é necessário o entendimento 

do sistema tecnológico em termos epistemológicos, além de um envolvimento de 

outras pesquisas para que isso aconteça, do contrário ficarão apenas alguns 

docentes isolados nas suas pequenas mudanças. 

 Tais outras pesquisas poderiam ser a formação de professores já 

experientes na docência do ensino superior em um paradigma tecnológico 

emergente, gerando novas metodologias para a atuação na educação. Este fator 

auxiliaria, além da geração de mudanças paradigmáticas, na manutenção dessas 

mudanças de docentes em formação inicial. 

 Outra poderia ser a formação de professores de outros níveis de ensino, que 

se utilizariam desta e outras tecnologias nas suas práticas pedagógicas, podendo 

gerar mais interesse dos alunos e outros benefícios educacionais, como já 

apontado nos capítulos anteriores. 

 Ainda outra possibilidade seria a aplicação desta tecnologia para alunos do 

ensino infantil como (já mencionado no capítulo terceiro) acontece em Portugal. 

Essa possibilidade gera para a criança o domínio sobre a tecnologia além da 

inserção nesse paradigma de maneira mais espontânea. 

 Por fim, considera-se que estes fatores devem ocorrer de forma interligada, 

ou de forma holística como um sistema, pois, uma vez que haja fragmentação 

desses fatores a tendência é que as práticas fiquem engessadas e voltem a 

pertencer a um paradigma tradicional apenas tecnicista. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
QUESTIONÁRIO INTRODUTÓRIO 

 

Professor(a), pedimos a gentileza de responder às questões abaixo. Obrigado!  

 

Nome: __________________________________________ (não será divulgado na 

pesquisa)  

 

Ano de nascimento: ______ 

 

Disciplina(s)/curso(s) para o(s) qual(is) leciona: 

_____________________________/__________________________  

_____________________________/__________________________  

_____________________________/__________________________  

_____________________________/__________________________  

_____________________________/__________________________  

 

Tempo de docência: (  ) 0 a 2 anos (  ) Entre 2 e 5 anos (  ) Entre 5 e 10 anos  

                                  (  ) Entre 10 e 20 anos (  ) Acima de 20 anos  

 

Já tinha ouvido falar em podcasts antes do convite para o curso? (  ) Sim     (  ) Não  

 

 

O que seria um podcast? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Já tinha ouvido falar sobre o uso de podcasts na educação? (  ) Sim (  ) Não  

 

Acredita que este recurso pode ser utilizado no Ensino Superior? Como? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Quais podem ser as vantagens do uso de podcasts no ensino? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Quais seriam as possíveis dificuldades suas e dos alunos para esse uso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Você utiliza algum recurso relacionado com tecnologias em suas aulas? (  ) Sim (  ) Não  

Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Se sim quais os recursos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Já ouviu falar nos conceitos de paradigma tradicional e paradigma emergente (BERHENS, 

2003)?   (   ) sim    (   ) não 

Relate do que se trata este conceito. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Pedimos a gentileza de responder às questões abaixo. Obrigado!  

 

Nome: ___________________________________________________ (não será 

divulgado)  

 

Do que se trata o podcast? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Após o uso dessa tecnologia, quais foram as vantagens para o ensino e o aprendizado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

E quais foram as suas possíveis dificuldades para esse uso no ensino e no aprendizado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Percebeu outras possibilidades de utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) em seu futuro método de ensino? Explique.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

No desenvolvimento de seu podcast utilizou-se de pesquisas para fundamentar sua fala? 

Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Utilizaria de pesquisas para fundamentar outras metodologias de ensino e aprendizagem? 

Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Notou alguma mudança com relação ao seu interesse por disciplinas que utilizem de TIC? 

(  ) Sim. Que tipo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

(   ) Não. Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Percebeu a utilização desta tecnologia como provocadora de uma relação mais democrática,  

autoritária ou neutra entre os professores e alunos? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Após sua experiência, acredita que é possível utilizar-se do podcast para desenvolver a 

autonomia dos alunos? Como? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Com a utilização desta tecnologia o aluno e o professor poderiam desenvolver um olhar 

multidisciplinar e intercultural para os assuntos e conceitos das mais variadas disciplinas? 

Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Com o uso desta tecnologia você se percebeu entendendo sobre o seu próprio aprendizado e 

podendo aplicar em prática? (Sobre o quê, como e para quê aprender?). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – QUESTÃO AOS NÃO PARTICIPANTES OU DESISTENTES 

 

Pedimos a gentileza de responder à questão abaixo. Obrigado!  

 

Afim de entender melhor as relações entre ensino, aprendizagem e tecnologias, aponte 

algumas razões pelas quais não houve sua participação no curso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 


