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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo conhecer o percurso da Disciplina de 
Educação e Tecnologia no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 
Londrina, no período de 1974 a 2015.  A metodologia utilizada para a consecução do 
mesmo foi a pesquisa descritiva com análise documental de ementas curriculares do 
referido curso no período que compreende os anos de 1974 a 2015. Após análise 
dos materiais disponíveis, foi possível perceber que as mudanças nos conteúdos 
curriculares e nos objetivos da mesma foram sendo alterados à medida que as 
tecnologias iam evoluindo. Nas décadas de 1970 e 1980, o objetivo era formar 
professor para o uso dos recursos como auxiliares para exposição de conteúdos, 
enquanto que nos últimos anos o foco tem sido nos usos dos artefatos digitais pelos 
alunos. O campo do currículo na formação de professores necessita ser melhor 
compreendido a fim de auxiliar no entendimento de como estes vão se modificando 
ao longo do tempo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na sociedade globalizada, utilizamos recursos tecnológicos que 

se encontram em constante evolução. Nesse aspecto, cabe à educação 

acompanhar estas alternâncias, pois assim como observamos em Pretto (2013), 

estas profundas modificações aliadas à presença generalizada dos meios de 

comunicação e informação tem desempenhado um significativo papel no processo 

de construção social.  

A utilização de meios audiovisuais constitui o primeiro campo da 

tecnologia educacional, ganhando impulso após a Segunda Guerra Mundial, onde 

primava-se por uma instrução aligeirada e superficial. Desta forma, determinados 

recursos de ensino se sobressaíram e de maneira conjunta, os recursos 

audiovisuais mais sofisticados, reflexo do que denominou Oliveira (1977) de efeitos 

da evolução tecnológica dos materiais projetáveis. Portanto, desde este período, 

estudos já retratavam o uso de recursos audiovisuais no processo de ensino, 

passando por diversas reformulações até atingir os parâmetros atuais. Neste 

contexto, era comum a utilização de projetores fixos e recursos como o flanelógrafo¹ 

e o cartaz de pregas. Os filmes, por sua vez, eram utilizados para ilustrar, 

exemplificar a partir de estímulos visuais, auditivos e sensitivos.  

A respeito da importância da utilização de recursos didáticos para o 

ensino-aprendizagem, Parra (1975, p.17) atribui um sentido abrangente ao apontar 

as inovações dos recursos com o passar dos anos: 

 
De fato, se analisarmos os vestígios culturais do homem pré- histórico, 
encontraremos inúmeros comprovantes que demonstram sua preocupação 
em se comunicar com seus semelhantes ou com divindades que povoavam 
sua imaginação infantil. As magníficas pinturas rupestres atestam à 
necessidade de comunicação de um homem que, através da marcha dos 
séculos, foi adquirindo novos instrumentos, como a linguagem gráfica, a 
cinematografia, o rádio, a televisão. A herança recebida nos faz antever que 
novos meios de comunicação serão desenvolvidos sempre que a 
necessidade assim o exigir. 

 
Os aspectos ligados á eficiência do trabalho do professor e de sua 

exposição de conteúdos, principalmente, foi um grande foco nos meados do século 

passado, tendo o apoio das tecnologias educativas. Pode-se afirmar que mesmo 
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sem o advento das tecnologias digitais, as instituições buscaram formas de apoio ao 

trabalho do professor para com os conteúdos escolares. 

Tal preocupação também fez parte no que tange á formação de 

professores. Os cursos de magistério em nível médio e cursos de Pedagogia 

buscaram criar disciplinas ou tópicos voltados para o uso dos recursos de ensino 

incorporados à área de didática. No caso do curso de Pedagogia da UEL, a 

disciplina que tinha o uso dos recursos como apoio às aulas do professor iniciou-se 

no início da década de 1970. Após 4 década de existência a disciplina foi sofrendo 

alterações que merecem ser analisadas. Mediante o exposto, surge a seguinte 

inquietação: como se deu o percurso da disciplina de Tecnologia Educacional do 

curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina ao longo 

de quarenta anos? A escolha por este curso de graduação e períodos específicos 

ocorreu devido à minha graduação em curso e ao fato de não existirem registros 

concisos acerca disto que pretendo tratar. 

Partindo de tal contexto, sentimo-nos instigadas a analisar como se 

deu este desenvolvimento, e para tanto foi realizada análise das ementas 

curriculares da referida disciplina, dos anos de 1974 a 2015.  

Metodologicamente, este trabalho adotou a pesquisa descritiva com 

análise documental. Conforme Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações acerca daquilo que se almeja pesquisar. 

Logo, descreve as características de determinadas populações, fatos e fenômenos 

de uma realidade específica. Ainda segundo o autor, estas fogem da possibilidade 

de verificação por meio da observação. Já com relação à análise documental, esta 

consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos em estudo com uma 

finalidade específica.  

Do ponto de vista pessoal, o presente tema foi escolhido partindo de 

minha participação em projetos de pesquisa que enfocam a utilização de recursos 

tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, a qual possibilitou um 

aprofundamento e interesse neste campo de estudo.  

Este estudo possui como objetivo conhecer o percurso da Disciplina 

de Educação e Tecnologia no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, no período de 1974 a 2015. 

O trabalho seguirá a seguinte estrutura: inicialmente na seção 1, 

buscamos ressaltar os primórdios do uso das tecnologias e as mudanças ocorridas 
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com a inserção destas no âmbito educacional. Na segunda sessão, o foco recai 

sobre como isto se deu no período tecnicista e as características advindas deste, 

bem como o advento dos computadores. Na seguinte, abordaremos o surgimento da 

Internet e suas implicações quanto ao uso desta e demais tecnologias na escola. A 

quarta sessão focaliza a disciplina de Educação e Tecnologia no currículo do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, e como se deu o percurso 

desta ao longo das décadas. 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 MUDANÇAS NAS TECNOLOGIAS, SUAS ALTERAÇÕES E IMPLICAÇÕES NA ESCOLA  

 

Desde os primórdios de sua existência, o homem aprende, interage 

e aperfeiçoa tudo o que lhe rodeia, sendo esta uma necessidade inerente para 

impulsioná-lo na construção de melhorias para si e seus semelhantes. Isto ocorreu 

com várias invenções, desde a construção de uma machadinha até a elaboração do 

nosso sistema de escrita, criado para registrar e transmitir ideias, pensamentos, bem 

como facilitar a comunicação humana.  

Conforme vestígios culturais do homem, as pinturas rupestres 

atestam sua primeira tentativa de atender a necessidade de comunicação, que 

através dos anos, foi adquirindo novos instrumentos para tal. Esta carência fez com 

que o homem se utilizasse de recursos, tais como danças e gestos, anteriores a 

invenção da escrita. Passadas três Idades Históricas (Idade Antiga, Média e 

Moderna), o livro chegou ao formato atual e ao final do Século XIX, estes começam 

a ser mais acessíveis de maneira igualitária na sociedade moderna.  

De acordo com Giacomantonio (1976), nos encontramos, 

constantemente, envolvidos em um processo de aprendizagem, enquanto 

aprendizagem de capacidades que permitem melhorar a dinâmica do cotidiano. Esta 

tem por intuito transformar capacidades potenciais em capacidades reais. Para 

tanto, utilizamos instrumentos operativos e por vezes teóricos que nos possibilitam 

indagar acerca da realidade que nos norteia e utilizar isto para progredir. Logo, 
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Um elo extremamente importante deste processo é a comunicação, porque 
nela escondem-se muitos elementos de manipulação e mistificação, prontos 
a desviar o próprio processo e a fazer assumir um comportamento 
conservador, senão mesmo reacionário, nos confrontos da realidade 
presente (GIACOMANTONIO 1976, p.28). 

 
Segundo Ribeiro (2013), a primeira revolução tecnológica na história 

ocorreu com a invenção da imprensa por Johannes Gutemberg, no ano de 1442. 

Anterior a isto, a informação encontrava-se, principalmente, em textos que só eram 

acessíveis a uma minoria da população.  

Em relação às tecnologias educativas foco deste estudo, antes 

denominadas recursos audiovisuais, estas tem sido alvo de estudos em várias áreas 

relacionadas a educação por longa data. Já no século XV, Comenius, precursor da 

pedagogia moderna e pai da Didática, foi o primeiro (que temos registro) a utilizar a 

imagem enquanto meio legítimo para educar, segundo o qual as imagens seriam 

representações de todas as coisas visíveis, e por vezes invisíveis, do mundo. 

Segundo o método de Comenius, tudo o que se sabe deve ser ensinado, assim 

como qualquer ensinamento deve ser vivenciado na prática, de maneira precisa e 

direta. Reconhecendo o direito que todos tinham ao saber, este autor pretendia 

universalizar o ensino, partindo de princípios que possibilitariam ao homem se 

colocar no mundo não apenas enquanto espectador, mas sim como ator. Em sua 

obra Didática Magna, publicada em 1657, utilizou a imagem de “jardim-de-infância” 

onde as “arvorezinhas plantadas” seriam regadas, sendo assim comparadas com o 

lugar da educação das crianças pequenas, possibilitando uma analogia entre a 

educação de crianças e o cultivo de plantas por meio da imagem. No tempo histórico 

de Comenius, havia como recursos de ensino, apenas gravuras ou o mundo natural 

que poderiam servir como recursos de apoio para a aprendizagem do aluno. 

As preocupações em torno dos recursos de ensino persistem até a 

atualidade. Moran (2000) afirma que os sujeitos desenvolvem novas formas de 

comunicação, principalmente a escrita, pois escrevemos de maneira mais aberta, 

conectada, aproximando imagem e texto. Segundo Pierre Lévy (1993), o 

conhecimento poderia ser apresentado aos alunos de três maneiras: oral, escrita e 

digital. Embora as três coexistam, torna-se essencial reconhecer que a era digital 

vem se apresentando com uma significativa velocidade de comunicação, onde a 

escola não passa impune.  
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O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de novos 
equipamentos para a produção de apreensão de conhecimento, mas 
também novos comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, 
novos estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento e multiplicação em 
novos produtos e áreas, obriga-nos a não mais ignorar sua presença e 
importância (KENSKI, 1998, p.61) 
 

 
O que distingue substancialmente a espécie humana de outros seres 

vivos é sua capacidade de gerar esquemas de ação sistemáticos, aperfeiçoá-los, 

ensiná-los, aprendê-los e transferi-los para grupos distantes no espaço e tempo, 

avaliando seus prós e contras, conveniência e utilidade (SANCHO, 1998). Tal qual, 

sua capacidade de desenvolver utensílios, ferramentas, técnicas e tecnologias 

instrumentais, assim como tecnologias simbólicas, como linguagem, sistemas de 

representação icônica e simbólica, entre outros. Logo, compreendemos, portanto 

que “[...] a tecnologia é uma produção basicamente humana [...] pertencente à 

espécie humana, próprio da mesma” (SANCHO, 1998, p.26). Deste modo, a 

tecnologia não permite apenas um agir sobre o mundo e os sujeitos, mas auxilia na 

forma de pensar sobre estes. 

Acerca de tal temática, Wlibur Schramm (apud SANT’ANNA, 2004) 

conceitua a aplicação dos recursos em quatro gerações. A primeira seria a 

explicação no quadro, ou mesmo por intermédio de mapas. A segunda, partindo de 

manuais, livros e textos impressos. A terceira, utilizando gravações, fotografias, 

filmes, fixos, rádio, televisão, e por fim, a quarta geração seria aquela em que 

laboratórios linguísticos, instrução programada e emprego de computadores se 

instauram. Isto elucida como os recursos foram empregados e evoluíram ao longo 

do tempo. 

As reflexões acerca da mídia e educação vêm sendo aprofundadas 

considerando sua influência na formação dos sujeitos, tendo em vista que no atual 

contexto histórico e social os indivíduos estão imersos em um mundo cada vez mais 

tecnológico. 

Conforme Chaves (1999), tecnologia se constitui: 

 
[...] tudo aquilo que o ser humano inventou, tanto em termos de artefatos 
como de métodos e técnicas, para estender a sua capacidade física, 
sensorial, motora ou mental, assim facilitando e simplificando o seu 
trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais, ou simplesmente lhe 
dando prazer. Entre as tecnologias que o ser humano inventou estão 
algumas que afetaram profundamente a educação: a fala baseada em 
conceitos [...], a escrita alfabética, a imprensa [...], e, sem dúvida alguma, o 
conjunto de tecnologias eletroeletrônicas [...]  (p. 30) 
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Nesse sentido, o termo é abrangente ao ponto em que envolve tanto 

conhecimento técnico, quanto científico e também às ferramentas, processos e 

materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. A história da tecnologia é 

tão antiga como a da própria humanidade e se segue desde quando os homens 

começaram a utilizar ferramentas para caçar, assim como se proteger. Conforme 

Kawamura (1990), esta consiste no saber acumulado historicamente através da 

apropriação sistemática de conhecimentos intrínsecos à própria prática do trabalho. 

Já conforme Ferkiss (1972): 

 
O homem é um animal tecnológico e a mudança tecnológica é o fator 
fundamental na evolução humana. Esta é simplesmente uma nova maneira 
de dizer que o homem é um animal cultural. Outros animais possuem as 
suas tecnologias e, algumas vezes, apresentam uma forma básica de 
cultura (p. 24). 

 

Deste modo, para o autor só o homem evolui culturalmente, a ponto 

de conscientemente, poder alterar radicalmente seu ambiente físico e a sua própria 

forma biológica e natural. Entretanto, Ferkiss (1972) suscita que afirmar a mudança 

tecnológica enquanto fator central que define a existência humana não se trata de 

entender esta como a única variável independente da civilização humana. Desta 

forma, ao final do século XX, o perigo central que desafia o homem residia na 

subordinação da tecnologia aos valores de épocas mais antigas e sua exploração 

por aqueles que não as utilizavam para promoção do saber.  

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as tecnologias 

nos trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida, as tecnologias podem 

contribuir para ampliar o conceito de aula, de espaço e de tempo, de comunicação 

audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o estar 

juntos e o estar conectado a distância.  

 
[...] ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas 
as épocas e particularmente agora em que estamos pressionados pela 
transição de modelo industrial para o da informação e do conhecimento. 
(MORAN, 2000, p.12) 

 
De acordo com Moran (2000), há uma preocupação com ensino de 

qualidade, para além de educação de qualidade. Na educação, o objetivo é auxiliar a 

integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, entre outros. Assim, 
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“[...] ensinar/educar é participar de um processo, em parte, aleatório, imprevisível.” 

(MORAN, 2000, p.13). 

Segundo este autor, uma das variáveis para um ensino de qualidade 

nas instituições de ensino se trata de uma organização inovadora, dinâmica e 

participativa, constituída por uma infraestrutura adequada, atualizada e tecnologias 

acessíveis, rápidas e renovadas.  

 
Um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação 
significativa, a escolher a s informações verdadeiramente importantes entre 
tantas possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais 
abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso referencial (MORAN, 
2000, p.23). 

 
Nesta vertente, o uso das tecnologias no âmbito escolar, com ênfase 

no computador, pode auxiliar na motivação dos alunos, considerando que as 

mesmas inovações do ensino estiveram e ainda estão ligadas na forma, como os 

espaços, tempos, currículos, metodologias e estratégias se organizam nas 

instituições de ensino.   Pode-se afirmar que a tecnologia educacional vem sendo 

desde os anos de 1970 uma grande bandeira por alguns educadores em prol da 

melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 
A importância da tecnologia educativa ou da tecnologia da educação está, 
pois, em que, através de uma boa organização cientificamente concebida, 
poderá racionalizar ou utilizar, da melhor forma, os recursos da tecnologia 
(equipamentos) de tal maneira que o processo educativo seja o mais 
eficiente possível e aumente-se o seu rendimento. (OLIVEIRA, 1977, p.83) 

 
A este respeito, Sancho  (1998) afirma na transição para o Século 

XXI, que a falta de conhecimento sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos 

da tecnologia, assim como o cotidiano em uma sociedade denominada por ela como 

“artificial” possuí inúmeros paradoxos. Os docentes que defendem que o uso do 

computador na sala de aula desumaniza o ensino, não compreendem segundo esta 

autora, que os instrumentos que utilizam as tecnologias simbólicas mediam sua 

comunicação com os alunos ou são constituintes desta “[...] estão configurando a 

sua própria visão e relação com o mundo e seus estudantes” (SANCHO, 1998, 

p.23). Consequentemente, se faz necessário o conhecimento pleno acerca dos 

processos que levaram a constituição da tecnologia, assim como as situações que 

favoreceram sua aceitação e generalização.  



17 

 

De acordo com Sancho (1998), não se deve confundir tecnologia, 

necessariamente, com a utilização de máquinas e ferramentas, pois todos aqueles 

que instruem de alguma forma já a empregaram. 

 
Todos utilizam alguma tecnologia em suas aulas. As expositivas, o 
agrupamento dos alunos segundo a idade, os livros-texto, etc., foram e são 
outras tantas respostas aos problemas gerados pela necessidade (ou pela 
decisão) de proporcionar ensino a toda uma coletividade de cidadãos e 
cidadãs de forma obrigatória ou voluntária (SANCHO, 1998, p.40). 

 
 

Considerando a tecnologia educacional enquanto centrada no 

desenvolvimento integral do homem, a qual “[...] concretiza-se pela aplicação de 

novas teorias, princípios, conceitos e técnicas, num esforço permanente de 

renovação da educação” (ABTE, 1982, p.17), especificamente enquanto disciplina 

acadêmica e campo de estudo, possui seus primórdios nos cursos projetados pelos 

especialistas militares apoiados em instrumento audiovisuais, ministrados durante a 

Segunda Guerra Mundial. Conforme apontam Altoé e Silva (2005), esta disciplina é 

currículo de estudos de Educação Audiovisual da Universidade de Indiana, em 1946. 

Vale ressaltar que, desde seu surgimento estes programas de formação de 

professores ocorriam em instituições de Ensino Superior, fato que ocorre em sua 

grande maioria na atualidade.  

 
Durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos puderam 
constatar as vantagens de seu emprego no treinamento de pessoas para a 
indústria bélica, para o uso de equipamento mecanizado e mesmo para o 
serviço de informações. [...] O desenvolvimento dos audiovisuais foi tão 
rápido que os professores se preocuparam primeiro com o “como fazê-lo” – 
how to do it – e não com o “porque” e para que” empregá-los. (TURRA, 
1975, p.167). 

  
Assim sendo, a utilização de recursos audiovisuais com finalidade 

formativa constitui o primeiro campo específico da tecnologia educacional. A 

inquietação, acerca do desenvolvimento de técnicas e recursos tecnológicos que 

contribuíssem para uma melhoria no trabalho docente e aprendizagem dos alunos, 

ganhou espaço no cenário brasileiro, especialmente, no período tecnicista. Datam 

da década de 70 estudos que já retratavam o uso de recursos audiovisuais no 

processo de ensino-aprendizagem. No próximo tópico, trataremos mais 

especificamente do período tecnicista e sua ênfase nas tecnologias educacionais. 

 

2.2 O PERÍODO TECNICISTA E AS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
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A tendência tecnicista de Ensino surgiu nos Estados Unidos na 

segunda metade do século XX e chegou ao Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, 

mais precisamente, no período da Ditadura Militar. Inspirada nas teorias 

behavioristas da aprendizagem e da abordagem sistêmica do ensino buscou-se “[...] 

planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de 

minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência.” 

(SAVIANI, s/d). Observa-se que consistia em uma educação reprodutivista, 

mecânica e desumanizadora. Neste contexto [...] o Estado assume um cunho 

ditatorial, a economia apresenta um forte crescimento em alguns períodos, e os 

interesses do capital prevalecem enormemente sobre as necessidades de trabalho 

(GERMANO, 1994, p.104). 

Assim, em meados da década de 60 e início da década de 70, a 

configuração assumida pelo Estado Militar buscava enfatizar a articulação com 

grande capital, bem como com a classe trabalhadora. A política educacional do 

Regime Militar ainda se pauta em um ideário de cunho liberal (GERMANO, 1994, 

p.105).  

 
O período ditatorial [...] se pautou em termos educacionais pela repressão, 
privatização do ensino, exclusão de boa parcela das classes populares do 
ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino 
profissionalizante, tecnicismo pedagógico e desmobilização do magistério 
através de abundante e confusa legislação educacional (GHIRALDELLI, 
2000, p.163). 

 

Portanto, sobretudo, subordina-se a educação à produção e às 

demandas que objetivam o crescimento. Logo, julgava-se que a consciência do 

homem era formada pelas relações estabelecidas pelo e em seu meio social, desta 

forma, devendo ser controladas pela educação. Assim, o principal objetivo era levar 

os alunos a agirem segundo o sistema vigente, ou seja, preparar estes para o 

mercado de trabalho, reconhecendo as instituições escolares e universidades 

enquanto locais mais adequadas a tal tarefa.  

Segundo o dicionário da língua portuguesa (AURÉLIO, 1993), 

compreende-se por técnica “o conjunto de processos duma arte ou ciência”, por 

tecnicidade “qualidade ou caráter do que é técnico (...)” e por tecnicismo “abuso da 

tecnicidade”.  Uma vez que esta tendência considera o ser humano como um 

resultado das forças existentes em seu ambiente, o aluno é visto como um recurso 
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humano (meio) para o mercado de trabalho, estabelecendo uma relação em que o 

professor planeja e o educando executa, apresentando assim, comportamentos 

esperados. É o técnico quem seleciona e desenvolve o conteúdo e método que 

garantem a suposta eficácia do ensino. 

O tecnicismo vigente nas escolas brasileiras foi legitimado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n° 5.692/71, que reformulou 

os Ensinos de 1° e 2° Graus, atuais Ensino Fundamental e Médio. Esta possuía 

caráter extremamente tecnicista, não possibilitando a criatividade e subjetividade 

dos sujeitos no âmbito escolar, considerando que era preciso silenciar as vozes 

destes contra o Regime Militar. 

No que tange à prática pedagógica, esta era altamente controlada e 

direcionada pelo professor com atividades mecânicas inseridas numa proposta 

educacional, caracterizava-se por sua rigidez, racionalidade, eficiência e 

produtividade. Conforme Lima (1976) havia uma “dinâmica de grupo”, constituída por 

uma técnica didática com características gerais semelhantes a outras técnicas, 

servindo de base para a Pedagogia Tecnicista. Entretanto, segundo o referido autor, 

no decorrer da década de 70, esta pedagogia foi adquirindo características próprias, 

passando inclusive a ser adotada enquanto “pedagogia oficial”, presente nas 

bibliografias de concursos públicos para o ingresso na carreira do magistério.  

A estrutura da escola, quanto ao seu currículo, fortalecia uma prática 

mecânica, visando à formação de sujeitos com perfil que a classe dominante 

determinava, para assim, continuar com o poder e dominação, introduzindo os 

“conhecimentos” através das escolas de forma subjetiva, sem valorizar a capacidade 

humana de refletir e criticar o meio ao qual está inserido. Em suma, neste interim, o 

professor deveria apenas veicular os conhecimentos necessários de forma eficiente, 

precisa, objetiva e rápida. Segundo Silva (2004, p.30), “para as teorias críticas o 

importante não é desenvolver técnicas de como fazer currículo, mas desenvolver 

conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz”. 

Quanto à didática e técnicas de ensino, a atenção volta-se a modos 

instrucionais que possibilitam controle efetivo dos resultados, tais como instrução 

programada, pacotes de ensino, modelos instrucionais, entre outros.  

 
[...] entendemos que a política educacional resulta da correlação de forças 
sociais existentes em determinado contexto histórico. No Brasil pós-1964 
podemos afirmar que, no essencial, ela foi uma expressão da dominação 
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burguesa, viabilizada pela ação política dos militares. (GERMANO, 1994, 
p.106) 

 
Em vista disso, de acordo com Ghiraldelli (2000), o tecnicismo 

pedagógico buscou provar sua superioridade científica sobre as teorias pedagógicas 

existentes e para tanto enfatizava um quadro dicotômico destas, fixando estas 

enquanto “não científicas”.  

De fato, as necessidades advindas das circunstâncias da Segunda 

Guerra Mundial levaram as forças armadas norte-americanas a um esforço de 

preparação de técnicos em períodos de tempo reduzidos aos usualmente adotados 

naquela época. Sob este prisma, Oliveira (1977) aponta que era necessário à 

instrução sofrer modificações capazes de permitir aos estudantes uma compreensão 

mais rápida. Os materiais de ensino, portanto, foram enfocados e o instrutor deixou 

de ser a fonte única de informação, ou seja, os meios auxiliares de ensino 

assumiram importância fundamental no desenvolvimento da instrução. Os materiais 

visuais e meios para sua utilização receberam impulso e, paralelamente, foram 

sendo desenvolvidas técnicas que visavam à eficiência de sua utilização. Recursos 

como cartaz didático e imantógrafo1são exemplos de recursos didáticos 

desenvolvidas na época em questão. 

 

Figura 1 – Imantógrafo 

 

Fonte: imagem retirada da Internet. 

 

Concomitantemente ao emprego desses meios, desenvolveram-se 

os recursos audiovisuais mais sofisticados “[...] frutos da evolução tecnológica dos 

                                                           
1 Quadro metálico ao qual se podem aplicar elementos (abecedário, animais, frutas), afixando estes 
pelos ímãs que o acompanham. 
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materiais projetáveis” (OLIVEIRA, 1977, p.63). Filmes cinematográficos, projeções 

de diapositivos2 e diafilmes, gravadores de som, retroprojetores, episcópios3 entre 

outros ampliaram o composto de recursos audiovisuais. Alguns destes estão 

representados nas imagens a seguir.  

 

 Figura 2 – Retroprojetor. 

 

                Fonte: imagem retirada da Internet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Filme fotográfico positivo (contrário ao negativo que não possui distinção de cores, mas apenas de 
contrastes) formado em chapa transparente, geralmente usado para projetar imagens. 
3 Aparelho óptico que permite a projeção por reflexão. 
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Figura 3 – Episcópio. 

 

          Fonte: imagem retirada da Internet. 

 

Por conseguinte, as novas técnicas de ensino criadas para atender à 

introdução destes novos elementos passaram a ser objeto de estudos e pesquisas, 

propagaram-se no campo da educação, em virtude de justificar a larga aplicação dos 

recursos audiovisuais. Conforme Schmitz (1993), o material didático pode ser 

considerado no processo de ensino, ligação entre a palavra e a realidade, 

idealizando para tanto que a aprendizagem efetiva ocorreria em situações reais da 

vida. Nérici (1991) aponta que, não sendo isto possível, o material didático viria a 
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representar a realidade, facilitando sua intuição pelo aluno. Segundo este autor 

“material didático é todo e qualquer recurso físico, além do professor, utilizado no 

contexto de um método ou técnica de ensino, a fim de auxiliar o educando a mais 

eficientemente realizar a sua aprendizagem” (NÉRICI, 1973, p. 134). 

O autor acima foi uma grande referência nos cursos de licenciatura 

durante as décadas de 1970 e 1980. Seus escritos faziam parte das referências 

básicas de muitos cursos de formação de professores.  Ainda de acordo com este 

autor, os recursos audiovisuais se constituem material didático que estimulam a vista 

e audição, também denominados recursos multissensoriais. Estes podem ser 

classificados da seguinte forma:  

 
I. Recursos auditivos, como rádio, disco e fita magnética; 
II. Recursos visuais, como quadro-negro, flanelógrafo, cartazes, filmes 
mudos, diafilmes, mapas, álbuns seriados, etc.; 
III. Recursos audiovisuais, como cinema sonoro, televisão, diapositivos e 
diafilmes com som (PARRA, s/d). 

 
Segundo Nérici (1973), os recursos audiovisuais devem primar por 

alguns elementos básicos a fim de tornarem realmente eficientes no processo de 

ensino. Seriam eles aplicabilidade, exatidão, atualidade, qualidade, finalidade, 

utilidade, simplicidade, adequação, entre outros. Assim "[...] facilita a percepção e 

compreensão dos fatos e conceitos em estudo" (NÉRICI, 1973, p.136) e “[...] auxilia 

a fixação da aprendizagem pela impressão mais viva e sugestiva, através do 

material didático” (NÉRICI, 1973, p.136).  

A precisão de controle desses recursos, bem como da produção de 

materiais para os mesmos, originou a criação de centros de recursos audiovisuais. 

Em 1967, foi criada a Associação Brasileira de Recursos Audiovisuais com o 

objetivo de orientar e discutir os problemas relativos à utilização de meios no 

sistema educacional. Vale ressaltar, segundo Oliveira (1977), que “[...] embora sem 

uma sistematização ou modificação imediata do comportamento dos professores, as 

escolas urbanas passaram a utilizar os equipamentos e os novos materiais 

audiovisuais.” (p. 64). As Universidades incorporaram a disciplina Recursos 

Audiovisuais nos currículos de Educação e os cursos de treinamento nesta área 

tiveram grande vazão. Conforme o autor supracitado, todo o movimento de 

Recursos Audiovisuais trazia como premissa básica o conceito de meios como 

auxílio ao professor. Os materiais utilizados poderiam ser ou não agregados aos 
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procedimentos instrucionais do professor, em virtude de sua predileção, habilidades 

e disposição para adotá-los, com vistas a atender às funções instrucionais.  

Segundo Ferreira (2010), quanto às aplicabilidades dos recursos 

audiovisuais, estes exploram o ver, o visualizar, assim como desenvolvem um olhar 

com múltiplos recortes da realidade através dos planos e distintos aspectos visuais: 

imagens estáticas e dinâmicas, câmara fixa ou em movimento, personagens quietas 

ou em movimento, imagens ao vivo, gravadas ou criadas. Estes recursos podem ser 

explorados e utilizados nas salas de aula de distintas formas. Segundo Moran 

(1995), estas formas compreendem:  

 
 Audiovisual como motivação – Um recurso audiovisual pode servir para 
introduzir um novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para 
novos temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa nos alunos para 
aprofundarem o assunto do recurso audiovisual e da temática; 

 Audiovisual como ilustração – O recurso audiovisual muitas vezes ajuda 
a mostrar a temática abordada, a compor cenários desconhecidos dos 
alunos. Por exemplo, um documentário que exemplifique como viviam os 
romanos na época de Julio Cesar, ajuda a situar os alunos no tempo 
histórico. Em Geografia um documentário 25 sobre a vida selvagem em 
África, por exemplo. Traz para a aula realidades distante da maioria dos 
alunos;  

 Audiovisual como simulação – O recurso audiovisual pode simular 
experiências de química que seriam perigosas num laboratório de uma 
escola, ou que exigiria muito tempo e recursos. Um documentário pode 
mostrar o crescimento acelerado de uma planta da semente até à 
maturidade em poucos segundos;  

 Audiovisual como contexto de ensino – O audiovisual pode mostrar 
determinado assunto, de forma direta ou indireta. De forma direta, quando 
informa sobre um tema especifico orientando a sua interpretação. De forma 
indireta, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, 
interdisciplinares;  

 Audiovisual como produção – Como documentação, registro de eventos, 
de aulas, de estudos do meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos. 
Isto facilita o trabalho do professor e dos alunos. Para além disso podem ser 
os próprios alunos a produzirem o vídeo sobre a temática abordada. 
Normalmente os alunos adoram construir um vídeo e a produção de um 
vídeo tem uma dimensão lúdica. Lúdica, pela miniaturização da câmara, 
que permite brincar com a realidade, levar a câmara para qualquer lugar. 
Filmar é uma das experiências mais envolventes tanto para as crianças 
como para os adultos. Os alunos podem ser incentivados a produzir dentro 
de uma determinada temática, ou dentro de um trabalho interdisciplinar.  

 Audiovisual integrando o processo de avaliação – Dos alunos, do 
professor e do processo. (p.30). 

 

Ferreira já afirmava em 1975, a utilização de recursos audiovisuais 

com vistas a uma aprendizagem eficiente. A linguagem oral por sua vez, enquanto 

recurso de ensino mais utilizado pelo professor, pode e deve ser auxiliada por outros 

recursos que estimulem outros sentidos. A combinação do oral e visual permite uma 

alta retenção e desta forma, facilita a aprendizagem. Em síntese, “os recursos 
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audiovisuais formam, portanto, a combinação simples que oferece as melhores 

contingências para a aprendizagem “(FERREIRA, 1975, p. 4). 

Porém, elemento fundamental para a aquisição do saber transmitido 

é a criatividade do docente aliada às características particulares dos distintos 

recursos. Ainda conforme o autor citado anteriormente há um grande número de 

recursos, e alguns que por envolverem equipamentos, provocavam certa reação 

contrária nos professores.  

Os recursos audiovisuais, assim como quaisquer outros 

instrumentos, exigem o conhecimento de quem os emprega acerca de suas 

possibilidades. Conforme Turra (1975), vale ressaltar que os docentes nem sempre 

estão familiarizados com a maneira que suas decisões acerca da elaboração e uso 

conjugado de variados recursos de ensino irão influir sobre o processo de ensino. A 

este respeito, esta autora defende que o primordial seria “[...] o que o aluno deve 

aprender; depois, pensar nos meios que serão empregados para ensiná-lo.” 

(TURRA, 1975, p.159). De acordo com Briggs (1973): 

 
Os meios são recursos físicos utilizados com o fim de apresentar estímulos 
ao educando. Estes estímulos, expressos pelos meios, e as respostas dos 
educandos aos mesmos, realizam os fatos pedagógicos. [...] livros, gráficos, 
gravações, diapositivos, filmes, a voz e os gestos do docente, textos 
programados, máquinas de ensinar, televisão educativa e registros em 
videotape (p.110). 

 

Desta forma, o conceito de meios é apreendido de maneira 

abrangente, incluindo todos os procedimentos do professor. Turra (1975) aponta que 

deve haver uma técnica audiovisual, enquanto “[...] forma racional de utilizar os 

meios para concluir a aprendizagem” (p.161) e métodos audiovisuais, constituídos 

de técnicas selecionadas em função dos objetivos a serem atingidos. Os recursos, 

portanto, possuem caráter instrumental, se tratando de auxiliares que completam e 

facilitam a ação docente, a fim de individualizar o ensino, não robotizá-lo.  

Entretanto: 

 
É conveniente lembrar que, no início, o termo audiovisual, seguindo recurso, 
foi usado para substituir certas expressões como meios auxiliares de 
ensino, recursos multissensoriais e auxiliares didáticos. Gradativamente, 
chamou-se audiovisual todo o recurso nem sempre visual e auditivo, mas 
sempre perceptível e sensorial (TURRA, 1975, p.162). 
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Portanto, recursos audiovisuais seriam todos aqueles suportes de 

comunicação utilizados para comunicar uma ideia, imagem ou conteúdo. 

Paralelamente, a tecnologia educacional, por meio de uma sistematização, a 

implementação e utilização dos recursos de aprendizagem, objetiva tornar a 

aprendizagem mais efetiva. Esta pode ou não se utilizar de recursos materiais, pois 

“[...] destina-se a organização e aplicação de recursos humanos, materiais, ideias e 

procedimentos e ao desenvolvimento de sistemas instrucionais, e está sempre 

voltada para problemas da educação.” (TURRA, 1975, p.162).  

 
As técnicas só ameaçarão o professor que conceba o ato educativo como 
uma transmissão de sentido único. E, sob este aspecto, poderão 
efetivamente, no todo ou em parte, substituir com vantagem o monólogo 
magisterial (TURRA, 1975, p.173). 

 
Logo, este período foi, e talvez ainda seja , visto por muitos 

educadores como uma escola atrelada ao modelo econômico sem espaço para 

análises e reflexões, onde as tecnologias educativas ganharam espaço em prol da 

eficiência no ensino. 

Muitos foram os recursos abordados e meios apresentados na 

literatura no campo da formação de professores. Dentre os meios de comunicação 

visual, os cartazes aparecem com frequência em virtude de sua versatilidade de 

emprego. Conforme observado em Ferreira (1975) "um cartaz deve ser apresentado, 

sempre que possível, como parte integrante de um conjunto de audiovisuais e não 

isoladamente" (p. 9). Ainda segundo este autor, vale ressaltar que elementos como 

tema, ilustrações, texto e cores devem ser adequados em virtude da compreensão e 

melhor visualização das informações contidas no cartaz. 

Neste contexto, era comum a utilização de retroprojetores para 

exibição de imagens ou, de modo geral, do conteúdo. Esta ferramenta projetava o 

que era disponibilizado em uma folha denominada transparência e a confecção das 

transparências deveria ser realizada pelos docentes, contemplando todo um 

planejamento prévio. É necessário ressaltar que, com o passar dos anos, o 

retroprojetor perde espaço para o projetor multimídia, pois este vem a unificar som, 

imagem e movimento com qualidade acentuada em suas exibições. 

Por conseguinte, a utilização dos recursos audiovisuais pode ter um 

papel importante na educação, pela possibilidade de fornecer aos educandos 

elementos que promovam a comunicação entre professor e aluno, facilitando a 
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aprendizagem. Conforme Arroio et al (2005), a cultura letrada enfrenta uma crise 

provocada pelas novas tecnologias audiovisuais: grande parte das informações que 

dá acesso ao saber passa pela imagem, e não se trata apenas de informação como 

tal. Sustenta-se que estas mudanças estão produzindo uma redefinição das tarefas 

intelectuais em todos os níveis do sistema educacional. 

A partir dos anos 70, a Tecnologia Educacional foi redirecionada 

para o estudo do ensino como processo tecnológico, passando a ter as visões 

restrita (limitando-se a utilização de equipamentos) e ampla (conjunto de 

procedimentos e princípios para atender os problemas da educação) (TAJRA, 2000). 

Segundo Simões (2002), nos anos 1979 e 1980, a Associação 

Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT), submeteu aos participantes de seu 

Seminário nacional um conceito de Tecnologia Educacional que refletia e sintetizava 

uma nova abordagem, tida como uma evolução. De acordo com Luckesi (1986), este 

conceito engloba três elementos fundamentais de qualquer ação humana: uma 

opção filosófica, uma contextualização social da ação e o uso de princípios 

científicos e instrumentos técnicos de transformação.  

Naquele momento histórico, o professor já não era mais considerado 

enquanto fonte principal e única de conhecimento. O surgimento da área de 

Tecnologia Educacional se dá, segundo Mazzi (1981), como instrumento que atende 

as exigências da racionalidade e eficiência. Assim, “[...] se outrora o professor podia 

ser considerado praticamente como a principal fonte de emissão das mensagens 

culturais, se tudo o que ele dizia podia ser considerado como tendo um valor 

absoluto, já não é assim hoje em dia (MIALARET, 1973, p. 216)”. 

Logo, as novas formas de produção, divulgação e armazenamento 

de conhecimentos e informações possíveis a partir destes recursos em âmbito 

escolar, provocaram rupturas nos moldes de veiculação de conteúdo outrora 

utilizados. De acordo com Tajra (2000), no início da introdução dos recursos 

tecnológicos na área educacional houve uma tendência de pensar que estes viriam 

a solucionar os problemas existentes em sala de aula. Posteriormente, 

compreendeu-se que estes recursos viriam para auxiliar na sistematização dos 

processos e organização educacional, desta forma, possibilitando modificações na 

organização do trabalho docente. A próxima seção tratará do advento dos 

computadores e programas de governo referentes à inserção destes no ensino. 
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       2.3  O ADVENTO DOS COMPUTADORES  

No início da década de 80, a ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network) era uma rede que interligava apenas algumas 

universidades que tinham contratos com a ARPA (Advanced Research Projects 

Agency). Estas, além de desenvolver pesquisas aliadas a objetivos militares, 

necessitavam de aporte financeiro para investir em equipamentos e circuitos de 

comunicação necessários (HAFNER, 1996, p.242).  

               Teórico mais conhecido no que se refere a produção de obras sobre 

o uso dos computadores na educação, Papert defende o uso do mesmo enquanto 

auxiliar no processo de construção do conhecimento. Este mesmo autor criou a 

linguagem de programação denominada LOGO, a qual se constitui um software e 

meio de comunicação entre o computador e o indivíduo que irá usá-lo. Desenvolvida 

em 1968 com o objetivo de oportunizar as crianças a aprender com prazer a 

programar, potencializando assim, sua aprendizagem (PAPERT apud POCRIFKA; 

SANTOS (2009), possui linguagem simples e eficaz, com vistas a criação de micro-

mundos ou micro-ambientes, seguindo regras impostas pelo próprio autor. Nessa 

experiência, o aluno tem possibilidade de refletir sobre o que faz, buscando assim 

possíveis soluções para resolver os problemas (em sua maioria, problemas 

matemáticos).  

 

A vantagem do aluno expressar a resolução de um problema utilizando essa 
linguagem de programação, é que este recurso fornece um feedback imediato 
das ações do aprendiz. Assim, eles têm a oportunidade de comparar suas 
ideias iniciais com o resultado obtido no programa; analisar e refletir sobre 
seus acertos e erros; levantar hipóteses; fazer novas tentativas, verificar seus 
conceitos e ideias e, assim construir novos conceitos (ALMEIDA, 2000; 

VALENTE, 2007 apud POCRIFKA; SANTOS, 2009). 

 

                  O ambiente LOGO portanto, é entendido como local onde as 

relações dialógicas entre crianças e/ou adultos e o Logo criam condições favoráveis 

ao desenvolvimento de processos de pensamento de nível superior. Assim, 

conforme Papert (1997) “[...] as crianças podem aprender construindo” (p.104) ao 

interagir com este software. Este autor considera a utilização da linguagem LOGO 

enquanto melhor alternativa pedagógica para os modelos condutivistas 

desenvolvidos pelos sistemas de Ensino Assistido pelo Computador (CAI). Em 

suma, o intuito de Papert era lutar para criar um ambiente no qual todas as crianças, 
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independentemente de sua cultura, gênero ou personalidade, pudessem aprender 

Álgebra, Geometria, Ortografia e História de maneira mais semelhante à 

aprendizagem informal da criança pequena, pré-escolar ou da criança excepcional 

do que ao processo educacional seguido nas escolas. Os estudos deste teórico 

foram expressamente utilizados nos cursos de formação de professores, como 

podemos observar neste caso especifico (anexo H). 

           Assim sendo, na seqüência de intervenções do ser humano, o 

computador aparece como uma das descobertas mais significativa e 

transformacional da era moderna. Desde o seu aparecimento que o homem não 

cessou de o aperfeiçoar, introduzindo nas fábricas, nos escritórios, nos serviços, nas 

escolas e até mesmo nas casas de cada um sua utilização cotidiana. 

  Historicamente, surgiram os primeiros computadores digitais no início 

da Segunda Guerra Mundial, estes constituídos por milhares de válvulas, com 

funcionamento lento e duvidoso. O ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and 

Computer) foi o primeiro computador digital de que temos registro. Sua estrutura 

possuía em torno 18 mil  válvulas pesando 30 toneladas. Outros computadores 

foram construídos nessa mesma época, como o EDVAC (Eletronic Discrete Variable 

Computer) e o IAS (Princeton Institute for Advanced Studies), porém suas utilizações 

ficavam restritas, praticamente, às universidades e órgãos militares. Desta forma, a 

Segunda Guerra Mundial veio a incentivar o desenvolvimento de computadores, ao 

ponto em que estas máquinas se tornavam útil nas tarefas de decodificação de 

mensagens inimigas, assim como auxiliava na criação de armas mais inteligentes.  

           Já no início da década de 1960, a maioria dos fabricantes de 

computadores possuía duas linhas de produtos distintas e totalmente incompatíveis, 

representando considerável dificuldade aos fabricantes. A Internacional Business 

Machines resolveu estes empecilhos com a introdução do sistema/360, pertencente 

a primeira família de máquinas a usar circuitos integrados (SSI) em sua fabricação, 

possibilitando desta forma preço e performances superiores as maquinas 

anteriormente utilizadas. 

            Em meados da década de 1980 e início da década de 1990, os 

computadores tiveram um grande avanço, decorrente de aplicações que exigiam um 

enorme volume de cálculos. Assim, com vistas a acelerar os processamentos, foram 

adicionados outros processadores, exigindo dos sistemas operacionais novos 
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mecanismos de controle e sincronismo. Com o multiprocessamento, foi possível a 

execução de mais de um programa simultaneamente. Portanto, o advento da rede 

de computadores revolucionou o campo das comunicações na medida em que 

possibilitou um acesso amplo à informação, solucionando parte das demandas por 

informação do homem contemporâneo.  

           No âmbito educacional, a inserção de computadores passou por 

diversas fases. Inicialmente não se possuía acesso à Internet, fato que veio a se 

modificar somente na década de 1990. 

                    Moraes (1993) afirma que no início da década de 1980, foram 

realizados seminários para debater ideias de como implantar projetos-piloto sobre 

uso dos computadores para ensino e aprendizagem nas universidades que 

originaram em 1984, o Projeto Educom, uma iniciativa conjunta do MEC, Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e 

Secretaria Especial de Informática da Presidência da República (SEI/PR), voltada 

para a criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa e formação de Recursos 

Humanos nas Universidades Federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Pernambuco (UFPE), Minas Gerais (UFMG) e na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Neste contexto, embora tenha encontrado 

dificuldades financeiras, este projeto veio a ser o marco principal do processo de 

geração de base científica e formulação da política nacional de informática 

educativa.  

              Os resultados do Projeto Educom fizeram com que o MEC criasse 

em 1986, o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de 1º e 2º 

graus, destinado a capacitar professores (Projeto Formar), assim como à 

implantação de infraestruturas de suporte nas secretarias estaduais de educação 

(Centros de Informática Aplicada à Educação de 1º e 2º graus – Cied), nas escolas 

técnicas federais (Centros de Informática na Educação Tecnológica – Ciet) e nas 

universidades (Centro de Informática na Educação Superior – Cies). Conforme 

aponta Moraes (1997), com a escolha do Projeto Formar, observou-se uma 

transição importante na cultura de formação de professores. Assim, pretendia-se a 

reflexão do professor sobre sua forma de atuar em sala de aula, levando estes a 

assumir uma nova postura enquanto educador. 

             Já em 1997, o MEC criou o Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo), objetivando promover o uso pedagógico das Tecnologias de 
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Informação e Comunicação (TICs) na rede pública de ensinos Fundamental e Médio. 

Especificamente: 

1. Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [...]; 2. Possibilitar 
a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 
incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas 
[...]; 3. Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 
tecnológico [...]; 4. Educar para uma cidadania global numa sociedade 
tecnologicamente desenvolvida [...]; (BRASIL, 1996, p. 7) 

 

              Nos últimos anos, o ProInfo vem enfatizando a implementação de 

laboratórios de informática nas escolas de Ensino Médio e, viabilizando a 

implementação dos mesmos em escolas de Ensino Fundamental de áreas rurais e 

urbanas que ainda não dispõem deste tipo de estrutura. De maneira similar, apoia a 

formação de professores à distância por meio do e-ProInfo. Este fora lançado em 

2000, com o intuito de promover cursos na modalidade a distância aos 

multiplicadores de todos os estados do Brasil. Ainda com relação ao ProInfo: 

 

No Paraná, a adesão efetivou-se no primeiro semestre de 1997, quando foram 
elaborados pelas escolas públicas, com auxílio de técnicos da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), projetos educacionais de 
incorporação de computadores às escolas prevendo ajustes administrativos, 
adequações físicas e aplicabilidades pedagógicas dos recursos. Os projetos foram 
encaminhados ao ProInfo/MEC para análise e validação 
(BARROS;CANTINI;SANTOS;TONO, s/d, p.3). 
 
 
 

Visando a efetivação dos objetivos propostos pelo ProInfo, o MEC 

considerou as propostas dos estados, estabelecendo uma ordem que culminaria 

com a criação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), com infraestrutura 

tecnológica em todos os estados da federação. Assim “[...] criar centros de pesquisa 

e de disseminação do uso de tecnologias computadorizadas no processo de ensino- 

aprendizagem das diversas áreas do conhecimento em escolas”  

(BARROS;CANTINI;SANTOS e TONO, s/d, p. 3-4). Vale ressaltar que, desde sua 

implantação, o ProInfo redimensionou e inovou suas ações ao longo dos anos, por 

meio de atividades e projetos que transpassaram a fase inicial do projeto.  

Possibilitando a formação dos assessores de tecnologia, a partir de 

2004 o ProInfo promoveu novos cursos como o Mídias na Educação, pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), a especialização em Tecnologias na 

Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pontifícia 
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Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e retomou os encontros regionais e nacionais 

que visam à troca de experiências entre os profissionais que atuam como 

multiplicadores em todo o país. 

A partir de 2004, as escolas da rede estadual de ensino, passaram a 

receber acessórios como webcâmeras, impressoras, scanners e datashow, 

ampliando assim os recursos dos Laboratórios de Informática, anteriormente 

instalados nestas escolas, transformando-os assim em Salas de Tecnologias, 

através da Resolução/SED/MS n. 1.842 de 8 abril de 2005, com vistas a utilizar as 

tecnologias educacionais no processo pedagógico na promoção da qualidade do 

ensino e aprendizagem. 

Para fortalecimento da política pública de tecnologia na educação 

básica do Paraná, foi criado o Programa Paraná Digital - PRD, de caráter 

interinstitucional, que aliou esforços da SEED/PR com a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SETI), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Companhia de Energia 

Elétrica do Paraná (Copel) e Companhia de Informática do Estado do Paraná 

(CELEPAR). A partir deste foi estabelecido um plano para aquisição de laboratórios 

de informática, desenvolvimento de sistema operacional Linux e conexão com a 

Internet de todas as escolas públicas do país (BARROS;CANTINI;SANTOS;TONO, 

s/d).  

Valente (1997b;1998), defensor do uso da Informática na Educação 

no Brasil, aponta que o computador é uma ferramenta que pode auxiliar o professor 

a promover aprendizagem, autonomia e criatividade do aluno. Mas, para que isto 

aconteça, é necessário que o professor assuma o papel de mediador da interação 

entre aluno, conhecimento e computador, o que supõe formação para exercício 

deste papel. Ainda conforme este autor a formação do professor deve prover 

condições para que este construa conhecimento acerca de técnicas computacionais, 

compreendendo que integrar o computador na sua pratica pedagógica pode ser 

extremamente benéfico. O ensino pelo computador, portanto, implica que o aluno 

através da máquina, possa adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio. 

As produções de Valente e Papert, atualmente se dedicam à 

formação de professores, abarcando a fase da profissionalização e capacitação do 

professor, bem como sua prática propriamente dita. Estes mesmos autores abordam 

que embora a informática não seja a alavanca principal da transformação escolar, 

ela pode ser encarada como motivadora da reflexão e da articulação de grupos. 
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Vale ressaltar portanto que, antes da chegada da Internet às 

escolas, os computadores adentram este espaço com grande aceitação e promessa 

de transformações efetivas. Entretanto, o computador em si não atende a isto, mas 

sim a forma como será utilizado virá a possibilitar grandes transformações e novas 

dimensões no âmbito educacional.  

Isto posto, o advento dos computadores, bem como o surgimento da 

Internet na década de 1990, provocaram distintas mudanças nas diversas atividades 

humanas. No próximo tópico, trataremos especificamente daquelas ocorridas no 

âmbito educacional. 

 

 

 

2.4  O  SURGIMENTO DA INTERNET E AS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA ESCOLA   

                         De acordo com Carvalho (2006), segundo o campo de pesquisas 

acerca de Estudos de Ciência e Tecnologia, analisando as mudanças tecnológicas 

como as que ocorreram com a evolução da Internet, não há uma resposta natural ou 

pré-determinada para hegemonia de uma tecnologia. 

[...] a aceleração da modernidade, da tecnologia, dos acontecimentos e dos 
meios de comunicação, de todas as trocas – econômicas, políticas e 
sexuais – propeliu-nos a uma “velocidade de escape”, com a qual voamos 
livres da esfera referencial do real e da história (BAUDRILLARD, 1994, p.1). 

 

Logo, na transição para os anos 90, a Internet já havia se 

consolidado enquanto uma das grandes forças da tecnologia. Conforme Castells 

(2010): 

 
[...] de um esquema ousado, imaginado desde a década de 60, pelos guerreiros 
tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos (a mítica DARPA) para impedir a tomada ou 
destruição do sistema norteamericano de comunicações pelos soviéticos, em caso 

de guerra nuclear (p.25-26). 

 

Entretanto, a história desta sofreu uma importante divisão nos 

Estados Unidos, quando Tim Berners-Lee propôs a World Wide Web, usual WWW, 

constituída originalmente em 1989, visando facilitar e universalizar a transição entre 

distintas páginas da Internet. Este mesmo cientista desenvolveu nesta década 

importantes bases de sistemas de navegação por cliques, HTTP e HTML, utilizadas 

até os dias atuais.  
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Com o advento da Internet e o crescimento do seu uso como mídia para 
publicações eletrônicas, a partir do começo da década de 1990 [...] os 
impactos para a informação em ciência e tecnologia são enormes: 
multiplicidade de recursos informacionais disponíveis na rede; [...] acesso 
imediato a estes recursos; velocidade da comunicação cientifica propiciada 
pela publicação direta na rede [...]. (TRAVAGLIA, 2000, p.23). 

 
Assim sendo, redes como a NSFnet (National Science Foundation 

Network), ativada em 1990, começaram a ser criadas com o intuito de articular os 

serviços já existentes, permitindo a comunicação entre usuários conectados por 

distintos serviços. A unificação da Internet foi conduzida a partir de 1993 e nos dois 

anos precedentes atingiu seu ápice: a NSFnet deixou de ser “dona” das redes e todo 

a circulação passou a ser pública. Deste modo, universidades, centros de pesquisa 

e unidades militares dividiam a conexão com outros diversos locais.  

Portanto, inicialmente restrita as universidades, militares e 

pesquisadores, a Internet conquistou alcance nacional no Brasil com Projetos da 

Rede Nacional de Pesquisa (RNP), criada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

em 1990. Este por sua vez, possuía o intuito de implantar uma infraestrutura com 

abrangência nacional para os serviços de Internet. Em 1994, finalmente, a Internet 

se desvencilha do campo acadêmico e passa a ser comercializada para o público 

em geral. No fim deste referido ano, iniciou-se a exploração comercial da rede de 

Internet a partir de um projeto, ainda piloto, da Embratel. Em 1995, o ministério das 

telecomunicações articulado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, iniciaram 

atividades para disponibilizar acesso à internet para a população brasileira. 

Vale ressaltar que, anterior a isto, “[...] qualquer menção a ela 

deveria ser seguida da explicação “a rede mundial de computadores” (KENSKI, 

2002)”. Entre inúmeros acontecimentos, como o lançamento de portais e provedores 

de conexão à rede em 1996, o uso da Internet se consolidou no país.  

Atualmente, com as grandes inovações tecnológicas, observamos 

novas formas de se comunicar, interagir e solucionar problemas cotidianos. Tais 

efeitos também têm impactado as instituições educativas, e consequentemente, o 

trabalho do professor, ao ponto em que os recursos possuem potencial para leitura 

de imagens, coleta e sistematização de informações, propiciando o uso de 

conteúdos em diversos formatos.  

Nesse sentido, o perfil do novo profissional da educação não é um 

especialista, mas sim aquele capaz de lidar com situações de maneira flexível e 
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multifuncional, assim como aquele que se encontra em constante aprendizado. A 

este respeito, Simões (2002) aborda que as inovações tecnológicas têm produzido 

transformações na organização social, no trabalho no cotidiano, atingindo toda a 

sociedade e introduzindo, portanto, mudanças relevantes no conhecimento, na 

cultura e nas relações de poder, exigindo das pessoas, instituições e da sociedade, 

como um todo, a busca de formas de inserção, bem como de participação na nova 

realidade.  

Conforme Kenski (2003), nas relações cotidianas não podemos 

deixar de sentir que as tecnologias – tradicionais como a escrita, ou as novas, como 

os aparatos eletrônicos – transforma o modo como dispomos, compreendemos e 

representamos nossas memórias. Portanto, não se pode declinar a esta inovação 

constante nas Tecnologias de Informação e Comunicação com a criação de novos 

materiais audiovisuais e informáticos cada vez mais integrados, assim como a 

crescente necessidade de inserção destas no contexto educacional. Acerca da 

posição dos educadores frente a esta nova realidade, Lévy (1999) aponta que: 

 
(...) a principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos 
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. 
Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem 
e o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva 
dos grupos que estão a seu encargo (p. 170). 

 
A este respeito, é oportuno destacar o renomado educador Philippe 

Perrenoud que aborda o domínio de novas tecnologias como uma das competências 

que o professor contemporâneo deve possuir. Deste modo, a utilização dessas 

novas tecnologias deve atingir desde os recursos mais simples até aqueles mais 

sofisticados, com vistas ao desenvolvimento das aprendizagens. 

 
O mundo do ensino, ao invés de estar sempre atrasado em relação a uma 
revolução tecnológica, poderia tomar a frente de uma demanda social 
orientada para a formação. Equipar e diversificar as escolas são bom, mas 
isso não dispensa uma política mais ambiciosa quanto às finalidades e às 
didáticas. (PERRENOUD, 2000, p. 138). 

 
Portanto, anteriormente utilizada por uma pequena parcela da 

população, com o surgimento da World Wide Web na década de 1990, o acesso às 

informações contidas na Internet se alastrou, possibilitando também a utilização 

destas no âmbito educacional. Logo, este sofre alterações. Quanto à interação 
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aluno-computador, observa-se que esta só é possível quando mediada por um 

profissional consciente e que poderá prover mudanças em sua prática pedagógica.  

Atualmente, o computador se trata de um elemento de interação que 

propicia o desenvolvimento da autonomia do aluno, não direciona a sua ação, mas 

auxilia-o na construção do conhecimento. Desta forma, o emprego do computador 

no processo pedagógico exige do professor uma reflexão crítica. A Internet por sua 

vez, se constitui um recurso benéfico à educação, pois coloca à disposição de 

estudantes e professores uma quantidade imensa de informações. Refletir 

criticamente sobre o valor pedagógico da utilização desta e da informática significa 

repensar as transformações da escola e o futuro da educação, pois a utilização das 

tecnologias como ferramenta pedagógica nas escolas acompanha o próprio curso de 

desenvolvimento das comunicações. Neste sentido, aos professores cabem a 

realização de experiências que de forma interligada possam servir de ponto de 

partida e base de trabalho a um outro tipo de ensino que se pretende, este 

realmente, diferenciado.   

O próximo tópico enfoca a questão das tecnologias digitais no 

currículo no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina e as 

alterações curriculares que permearam a disciplina na qual estas se encontram. 

 

2.5  A DISCIPLINA DE  EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

 

No que se refere à construção e elaboração de modelos e propostas 

curriculares é necessário compreender que estes definem que tipo de sociedade e 

de cidadão almeja-se construir, e nisto, o que a escola faz e como faz para atingir tal 

finalidade. Para Sacrístan (2000): 

 
O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias 
das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explicita do 
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da 
função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, 
entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em 
instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo é 
uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes 
sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores 
que o modelam (p.15-16). 
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Deste modo, é necessário um olhar atento sobre a construção e 

definição de propostas, considerando perspectivas de contextualização dos sujeitos 

a quem os planos curriculares irão incidir. Portanto, partindo de uma concepção de 

currículo enquanto tempo/espaço escolar, estruturados sob um percurso educativo 

este construído pelas experiências e atividades no cerne do processo de ensino, a 

organização curricular é um significativo componente pedagógico, pois como afirma 

Sacristán (1998) “na configuração e desenvolvimento do currículo, podemos ver se 

entrelaçarem práticas políticas, administrativas, econômicas, organizativas e 

institucionais, junto a práticas estreitamente didáticas (p.29)”. Assim, deve ser 

elaborada partindo das necessidades concretas observadas na instituição, a fim de 

considerar, como já dito anteriormente, a realidade social, política, econômica e 

cultural.  

 
A contextualização deixa de ser um adjetivo do currículo e passa a ser um 
substantivo. Currículo e contextualização são dois elementos tão 
imbricadamente associados, que o entendimento de um, leva ao 
aprofundamento do outro e vice-versa (MENEZES, ARAUJO, s/d, p.4) 

 
Esta concepção de contextualização do currículo busca, portanto, 

resultados e significados quanto a sua aplicação. A este respeito, Feldman apud 

Moreira (2001) aborda que uma visão ampla de currículo não possibilita distinguir 

entre âmbitos de ação que por vezes requerem intervenções diferenciadas. Como 

enfatizado por Bauman (2001), para se operar no mundo, ao invés de ser por ele 

operado, é preciso entender como o mundo atua.  

De acordo com Moreira e Silva (1995), o currículo já deixou de 

abranger apenas uma área técnica e passou a nortear questões sociológicas, 

políticas e epistemológicas o âmbito escolar.  

 
O currículo é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada 
do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o 
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo 
produz identidades individuais e sociais particulares. [...] é um elemento 
transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 
especificas e contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA; SILVA, 1995, p.8). 

 
Portanto, na educação, o currículo se encontra profundamente 

envolvido com o processo cultural, se constituindo “[...] partes integrantes e ativas de 

um processo de produção e criação de sentidos, de significações, de sujeitos” 

(MOREIRA, SILVA; 1995 p.27). Logo, pode ser movimentado por intenções oficiais 
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de transmissão de uma cultura oficial, porém o resultado não será o intencionado, 

pois esta transmissão depende e compreende o “[...] contexto cultural de 

significação ativa dos materiais recebidos”(MOREIRA, SILVA; 1995, p.27).  

 
A prática a que se refere o currículo, no entanto, é uma realidade prévia 
muito bem estabelecida através de comportamentos didáticos, políticos, 
administrativos, econômicos, etc., através dos quais se encobrem muitos 
pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, 
valores, etc., que condicionam a teorização sobre o currículo (SACRISTÁN, 
2000, p.13)  

 
Sacristán apud Balestro e Roza (s/d) atesta que o currículo deve ser 

refletido e analisado partindo de cinco perspectivas diferenciadas formalmente:  

 
  o ponto de vista sobre acerca de sua função social enquanto ligação 
entre a sociedade e a escola; 

 o projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes 
aspectos, experiências, conteúdos, etc.;  

  o currículo como expressão formal e material desse projeto que deve 
apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e 
suas sequências para abordá- lo, etc.;  

  o currículo como um campo prático. Entendê-lo assim supõe a 
possibilidade de: 1) analisar os processos instrutivos e a realidade da 
prática a partir de uma perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo 
como território de inserção de práticas diversas que não se referem apenas 
aos processos de tipo pedagógico, interações e comunicações educativas; 
3) sustentar o discurso sobre a interação entre a teoria e a prática em 
educação; 

  o currículo como um tipo de atividade discursiva acadêmica e 
pesquisadora sobre todos esses temas (p.2)  

 
 

                      Deste modo, a visão do currículo está associada ao conjunto de 

atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo. Tratar sobre a 

questão curricular cabe aqui pois é justamente na construção ou na elaboração dos 

modelos e das propostas curriculares, que se define que tipo de sociedade e de 

cidadão se quer construir, o que a escola faz para quem faz ou deixa de fazer. É 

nesta elaboração que são pensadas as experiências, atividades, conteúdos, 

métodos, forma e meios empregados para cumprir os fins a que se destinam a 

educação. 

  Tendo em vista as novas formas e possibilidades de utilização dos 

recursos tecnológicos nas escolas, a responsabilidade dos professores aumentou 

diante das escolhas variadas que precisam fazer para mediar essa relação no 

processo de ensino. Isto porque “a atual geração de alunos se relaciona com as 

novas mídias de forma diversa, e já se reconhecem sinais de um novo processo de 
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produção de conhecimento, ainda praticamente desconhecido na escola”, como 

afirma Pretto (2000, p. 79). Portanto, a seguir enfocaremos especificamente a 

utilização destes recursos tecnológicos na organização curricular de um curso de 

formação de professores, especificamente a disciplina de Educação e tecnologia, no 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

    O Curso de Pedagogia no Brasil partindo da herança da Escola Nova e 

cursos de aperfeiçoamento anexos aos Institutos de Educação surgiu em 1939, 

como aponta Brzezinski apud Abbud e Favaro (2012). A Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Londrina foi criada em 1956 e reconhecida em 1960 

(Decreto nº 49061 de 06/10/1960), atual, Universidade Estadual de Londrina pelo 

Decreto nº 18 110/1970 como apontam Abbud e Weber (2008). 

Em 1960, é criado em Londrina o curso de licenciatura em 

Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da cidade, iniciando as 

atividades no ano de 1962, de maneira conjunta ao “curso” de Didática (atuais 

licenciaturas). Este último permaneceu apenas nos dois anos seguintes, pois 

conforme orientação do Conselho Estadual de Educação (Parecer n° 292) as 

matérias pedagógicas foram anexas ao curso de Pedagogia.  

É importante destacar que o intuito do trabalho não é analisar o 

curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, mas sim compor uma 

breve trajetória histórica ocorrida na disciplina de educação e tecnologia no cerne 

deste. 

 A Universidade Estadual de Londrina foi reconhecida pelo Decreto 

nº 69.234 de 07/10/1971 obedecendo a normas quanto ao Regime de Matrícula 

Seriado Anual. Neste sistema, o currículo era fixo com disciplinas distribuídas por 

séries, assim, quando o aluno era matriculado na série deveria, obrigatoriamente, 

cursar todas as disciplinas desta. Anterior a esta, o curso de Pedagogia já existia na 

cidade de Londrina na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.   

De acordo com Brzezinsk apud Abbud e Favaro (2011), a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras supervalorizou o conteúdo pedagógico 

profissionalizante e criou o curso com evidências do perfil de Pedagogo (a) de 

“Identidade Coerentemente Tecnicista”, características reforçadas pelos marcos 

regulatórios de políticas educacionais impostos pelo governo protagonista do Golpe 

Militar de 1964. 
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Considerando que no Brasil o curso surge no final da década de 1930, ao 
ser implantado em londrina, na década de 1960, já carregava certa tradição 
de organização curricular. O curso vem passando, ao longo dos anos, por 
momentos de crise que colocam em dúvida sua pertinência e adequação 
aos objetivos a que se propõe. Durante esse período sofreu alterações de 
forma e conteúdo. (ABBUD; FAVARO, 2012, p.23) 

 
De acordo com Abbud e Favaro (2012), o curso de Pedagogia fora 

criado na cidade de Londrina por solicitações de professores da escola normal 

existente na cidade, no Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal de Londrina. 

 
O curso Normal de Londrina oferecia os dois níveis de formação de 
professores decorrentes da Lei Orgânica de Ensino de 1946: curso Normal 
Ginasial e curso Normal Colegial. O Instituto de Educação que poderia 
oferecer Cursos de Aperfeiçoamento só foi criado em 1963, época da 
abertura do curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Londrina. (ABBUD, FAVARO, 2012, p.24) 

 
 Desta forma, nos cursos de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP, bem como na Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil, a composição curricular fora pautada pelas disciplinas que 

compunham a Escola Normal, assim como aquelas dos Cursos de Aperfeiçoamento, 

em Londrina. Ou seja, inicialmente a grade curricular dos cursos de Pedagogia 

pautou-se naquelas grades existentes em outros centros, bem como à 

disponibilidade de corpo docente para assumir as disciplinas propostas, e também 

conforme indicações presentes no Parecer 251/62 e Parecer 252/69.  

 
A partir deste momento, as alterações curriculares do curso podem ser 
creditadas tanto às normas estabelecidas, como, por exemplo, a definição 
dos currículos mínimos pelo CFE em decorrência da LDB de 1961, quanto à 
s possibilidades de opção que se colocam para cada instituição. (ABBUD, 
FAVARO, 2012, p.25) 

 
Observa-se, conforme as autoras acima, que várias alterações vão 

ocorrendo em todos os cursos de Pedagogia no período de 1960 a 2010, indicando 

um percurso pleno de contradições, como conquistas e perdas, mas indicativo de 

um processo de construção de alternativas para a formação dos profissionais da 

educação (ABBUD; FAVARO, 2012). 

De acordo com Abbud e Fávaro (2012), naquele dado momento, o 

curso possuía três períodos expressamente demarcados. Dos anos de 1962 a 1973 

há uma formação única no Curso de Pedagogia, sendo esta licenciatura em 

pedagogia, sistema de matrícula seriado, com duração de quatro anos. Já entre os 

anos de 1973 e 1992, ocorre a modificação para um sistema de matricula por 
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disciplinas com a oferta de habilitações. Após 1992, retorna o sistema de matricula e 

o curso passa a fornecer primeiramente habilitações acopladas para, a partir de 

2007, oferecer uma formação profissional única, agregando docência e gestão 

pedagógica em espaços escolares e não escolares. Nesta última, começa a se 

configurar em âmbito nacional nas instituições formadoras de professores, o perfil de 

Pedagogo constituído segundo indicações propostas nas Diretrizes Nacionais 

Curriculares de Pedagogia. Já no segundo período, que compreende os anos de 

1973 a 1991, com modificações significativas são introduzidas no curso com o 

advento da Reforma Universitária, Lei 5540/68. De acordo com ABBUD e FAVARO 

(2012, p. 27), “[...] o que constituía o currículo pleno do curso passa a ser entendido 

como tronco comum, [...] havendo ampliação no rol de disciplinas em função da 

criação das habilitações”. 

Deste modo, nas séries finais há uma expansão de disciplinas em 

1971, sugerindo, como apontam as autoras, um aproveitamento das novas 

disciplinas no antigo curso com o intuito de facilitar o gerenciamento do trabalho 

docente.  

O curso de Pedagogia da UEL, em sua organização curricular, 

possuía o denominado tronco comum, constituído por disciplinas que todos os 

graduandos deveriam cursar, mais a oferta de sete habilitações, sendo estas: 

Magistério das Séries Iniciais de 1° e 2°Graus; Educação de Deficientes da Áudio-

Comunicação; Educação de Excepcionais Deficientes Mentais; Administração 

Escolar de 1° e 2°Graus; Supervisão Escolar de 1° e 2°Graus, Inspeção Escolar de 

1° e 2°Graus e Orientação Educacional. Conteúdos referentes à utilização de 

recursos audiovisuais constituíam uma subárea da Disciplina de Didática, 

transformando-se em disciplina no ano de 1974, como veremos a seguir.  

 

Quadro 1 – Habilitações do Curso de Pedagogia da Uel- 1976. 

HABILITAÇÕES DISC. TÉCNICAS AUDIVISUAIS 
DA EDUCAÇÃO 

Magistério das Séries 
Iniciais de 1° e 2° Graus 

 

Educação de Deficientes da Áudio-Comunicação  

Educação de Excepcionais Deficientes Mentais  

Administração Escolar de 1° e 2° Graus  

Supervisão Escolar de 1° e 2°Graus Complementar Obrigatória 

Inspeção Escolar  

Orientação Educacional  
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 Fonte: organizado pela própria autora a partir dos documentos do LEPHE. 

 

Logo, nas demais habilitações não se encontrava requisito algum 

quanto à necessidade e utilização destes recursos. Posteriormente isto veio a se 

alterar, com a inserção da disciplina em demais habilitações, como aponta o quadro 

a seguir. 

 

Quadro 2 – Habilitações do Curso de Pedagogia da Uel- 1982/1983. 

HABILITAÇÕES DISC. TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2°Grau Complementar Obrigatória 

Administração Escolar de 1° e 2° Graus  

Supervisão Escolar de 1° e 2°Graus Complementar Obrigatória 

Orientação Educacional  

Fonte: organizado pela própria autora a partir dos documentos do LEPHE. 

 

No início da década de 1990, foi notória uma alteração na forma de 

organização dos cursos de graduação na Universidade Estadual de Londrina, em 

decorrência da elaboração dos primeiros projetos políticos pedagógicos. Deste 

modo, "[...] uma elaboração mais extensa dos princípios, objetivos, fundamentação 

teórica, descrição das atividades acadêmicas propostas para o curso, matriz 

curricular [...]" (ABBUD, FAVARO, p. 30) era exigida.  Se inicia em 1992, o que 

ABBUD e FAVARO (2012) denominaram terceiro período do curso de Pedagogia da 

UEL, onde ocorre a mudança do sistema de matrícula por disciplina para o sistema 

seriado anual, originando uma alteração curricular. A organização do currículo deste 

período fora estruturada considerando o currículo mínimo indicado no Parecer 

252/69. 

Logo, o curso passa a se organizar partindo de uma habilitação 

considerada ampla e nuclear. 

 
[...] a formação fica organizada como: Magistério das Matérias Pedagógicas 
do 2° Grau e Orientação Educacional; Magistério das Matérias Pedagógicas 
do 2° Grau e Supervisão Escolar 1° e 2° Graus; Magistério das Matérias 
Pedagógicas do 2°Grau e Administração Escolar para escolas de 1° e 2° 
Graus; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2° Grau e Magistério para 
Pré-escola; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2°Grau e Magistério 
para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Em 1997 ocorre uma 
pequena reformulação que reúne em uma única habilitação Magistério para 
a Pré-escola e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
sendo implantada em 1998 (ABBUD; FAVARO, 2012, p.32) 
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Esta se mantém até o ano de 2002, onde ocorrem adequações 

referentes aos estágios das distintas áreas que constituíam a habilitação Magistério 

das Matérias Pedagógicas. Posteriormente, em 2004 institui-se um grupo de 

trabalho com vistas à reformulação do curso. Tais alterações foram implantadas no 

ano seguinte, onde o Projeto Político Pedagógico aprovado pelo departamento de 

Educação assume a docência enquanto base da formação do pedagogo.  

A seguinte alteração no curso ocorre conforme Resolução CNE/CP 

n°1, de 15 de Maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, onde todas as habilitações em cursos de 

pedagogias existentes são extintas no período letivo seguinte à publicação desta. 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). 

  
No artigo 4° define-se que: 

 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. (BRASIL, 2006). 

 
Já nesta deliberação, observa-se uma atenção quanto à utilização 

de recursos tecnológicos no cerne do processo educacional. Conforme Art. 5°, o 

egresso do curso entre demais propriedades deverá: 

 
VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas (BRASIL, 2006). 

 
Em 2009, em cumprimento a norma federal, Resolução n. 03 de 

Julho de 2007, que instituía a adequação da carga horária de todos os cursos de 

graduação, o curso de Pedagogia sofre nova reformulação. Sua duração de quatro 

anos estendeu-se para quatro anos e meio, com vistas a cumprir a carga horária de 

60 minutos hora-aula. Deste modo, as transformações decorrentes de todos estes 

aparatos legais culminaram com a supressão total das habilitações, assim como em 

ajustes nas disciplinas curriculares (ABBUD; FAVARO, 2012, p.39). 
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Com base na análise realizada, observou-se que a disciplina foco 

deste estudo sofreu alterações com o passar das décadas, decorrentes de diversos 

fatores. É necessário considerar que ao longo dos anos, o contexto no qual essa 

disciplina se encontrava inserida, se modificou em grande escala. As teorias e 

propósitos educacionais se alteraram, assim como acontecimentos históricos devem 

ser assomados a isto. 

Estas alterações contextuais inferiram na organização curricular do 

curso de pedagogia da Uel, especificamente na disciplina de Educação e 

Tecnologia, pois observa-se que os objetivos, autores, conteúdos foram sendo 

modificados, assim como as vertentes, ora mais tecnicista, ora com caráter mais 

psicológico. O primeiro ponto observado foi a mudança de nomenclatura da 

disciplina com o passar dos anos. No ano de 1974, esta se encontrava sob a 

denominação de Técnicas Audiovisuais da Educação, transformando-se em 

Tecnologia Educacional posteriormente, no ano de 1983, como demonstra o quadro 

a seguir. 

 

 

Quadro 3 – Nomenclaturas utilizadas pela disciplina.  

PERÍODO NOME DA DISCIPLINA 

1974 Técnicas Audiovisuais da Educação 

1983 Tecnologia Educacional 

1985 Tecnologia Educacional 

1986 Tecnologia Educacional 

1987 Tecnologia Educacional 

1989 Tecnologia Educacional 

1993 Tecnologia Educacional 

1996 Tecnologia Educacional 

1999 Tecnologia Educacional 

2001 Tecnologia Educacional 

2002 Tecnologia Educacional 

2003 Tecnologia Educacional 

2004 Tecnologia Educacional 
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2005 Tecnologia Educacional 

2006 Tecnologia Educacional 

2007 Tecnologia Educacional 

2009 Educação e Tecnologia 

2010 Educação e Tecnologia 

2011 Educação e Tecnologia 

2012 Educação e Tecnologia 

2015 Educação e Tecnologia 

 
 

Fonte: organizado pela própria autora, a partir de Ementas Curriculares do Curso de 
Pedagogia da Uel, anos 1974 à 2015. 

 

Após o ano de 2007, a disciplina em questão adquire a atual 

denominação, Educação e Tecnologia. Estas informações foram adquiridas 

conforme pesquisa em registros encontrados na literatura atual acerca disto. 

Historicamente, na década de 1970, a disciplina de Técnicas 

Audiovisuais da Educação enfocava o recurso audiovisual enquanto recurso de 

apoio na aprendizagem do conteúdo. Além disso, como observado (ANEXO A) neste 

contexto os educadores deveriam confeccionar todo o material utilizado em sala de 

aula. Habilidades como: elaboração de slide acompanhado de gravação; técnica de 

confecção de cartaz dentro do estudo de cores e paginação; sanfona4; letreiros; 

álbum seriado; suporte e arquivo para gravuras; entelagem5; flanelógrafo6 de uso 

coletivo e individual e cartaz de pregas eram requeridas destes. Desta forma, criava-

se todo o recurso a ser utilizado para uma melhor veiculação do conteúdo. 

Neste interim, a análise das ementas apontou que buscava-se 

propiciar aos alunos neste curso de formação de professores, conhecimentos gerais 

acerca dos recursos auxiliares do ensino, demonstrando na própria prática, sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem. “Desta forma, [...] desenvolver a 

comunicabilidade e o espírito criativo através de experiências e confecções de 

materiais possíveis de serem utilizados na vida profissional.” (ANDRADE, 1974). 

 

Figura 4 – Sanfona confeccionada em papel. 

                                                           
4 Cartões articulados que se abrem e fecham formando uma espécie de sanfona. 
5 Revestimento de tela, invólucro de tecido. 
6 Quadro revestido de flanela utilizado como recurso didático, sob o qual se fixam objetos. 
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Fonte: imagem retirada da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Flanelógrafo. 

 

 Fonte: imagem retirada da Internet. 
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Figura 6 – Cartaz de pregas. 

 

Fonte: imagem retirada da Internet. 

 

Partindo da análise, julgamos que o entendimento acerca das 

projeções também era extremamente significativo, quanto à projeções episcópica7 e 

diascópica8 e seus respectivos componentes.  

                                                           
7 Enquanto sistema onde a iluminação se concentra na superfície da peça, cujos detalhes aparecem 
na tela. Eles se tornam ainda mais evidentes se o relevo for nítido e pouco acentuado. Esse sistema 
é utilizado na verificação de moedas, circuitos impressos, gravações, acabamentos superficiais etc. 
Tal qual seria abordado material impresso, gravuras, gráficos e trabalhos manuscritos. 
8 A iluminação transpassa a peça que será examinada. Com isso, obtemos na tela uma silhueta 
escura, limitada pelo perfil que se deseja verificar. Para que a imagem não fique distorcida, o projetor 
possui diante da lâmpada um dispositivo óptico chamado condensador. Esse dispositivo concentra o 
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No que se refere à bibliografia utilizada, é possível observar que esta 

era em grande parte estrangeira, ressaltando que eram poucos os estudos acerca 

de recursos audiovisuais de referência no país na década de 1970. Passada uma 

década, é possível notar que não se utiliza mais o termo recursos audiovisuais, mas 

sim recursos tecnológicos (anexo B) e recursos de ensino. O enfoque recai sobre 

estes e a “[...] função do computador no processo de ensino” (MELLO, 1983). A 

bibliografia permanece da mesma forma, em grande parte estrangeira. Na década 

de 1980, a Tecnologia Educacional, ampliou seu significado em se tratando de:  

 

[...] estudo teórico-prático da utilização das tecnologias, objetivando o 
conhecimento, a análise e a utilização crítica destas tecnologias, ela serve de 
instrumento aos profissionais e pesquisadores para realizar um bom trabalho 
pedagógico de construção do conhecimento de interpretação e aplicação das 

tecnologias presentes na sociedade (LEITE, 2003, p.12). 
 
Neste período histórico, vale enfatizar, eram considerados recursos 

tecnológicos para fins didáticos todos os materiais: lousa, giz, entre outros. É notório 

que, com o passar dos anos insere-se neste contexto uma preocupação da 

utilização da Tecnologia nos campos de educação formal e não formal. 

Posteriormente, ocorre a inserção dos pressupostos da psicologia da aprendizagem 

neste contexto, conforme podemos observar com base nas ementas da década de 

1990 (anexos G e H), trazendo as contribuições desta no processo de ensino-

aprendizagem e, sob o mesmo ponto de vista, o estudo de teóricos desta área para 

a compreensão da Tecnologia Educacional. 

No início do século XXI, já é possível constatar que o foco deixa de 

ser os recursos, e recai sobre a relação destes com demais áreas do conhecimento, 

como filosofia e sociologia. No ano de 2001 (anexo H), a ementa curricular já enfoca 

o uso do computador na construção da escrita e as ferramentas que podem auxiliar 

neste processo. Subsequentemente, os conteúdos salientam as ferramentas 

computacionais, sua utilização na sala de aula e possibilidades destas com vistas a 

uma aprendizagem mais eficaz. A ementa curricular do ano de 1996 (vide anexo H), 

demonstra esta crescente expansão das novas tecnologias educacionais. Neste 

                                                                                                                                                                                     
feixe de luz sob a peça. Os raios de luz, não detidos por ela, atravessam a objetiva amplificadora. 
Desviados por espelhos planos, passam, então, a iluminar a tela. A projeção diascópica é empregada 
na medição de peças com contornos especiais, tais como pequenas engrenagens, ferramentas, 
roscas etc. juntamente seriam tratados diafilmes, diapositivos, confecção e aspectos de 
transparências para retroprojeção; projeção fixa e móvel; importância das projeções na educação e 
cuidados no momento de para com estas. 
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contexto são inseridos aparelhos televisores e parabólicas anexas a estes nas 

escolas. Do mesmo modo, é neste momento que os computadores chegam as 

escolas. 

É notório que com o passar das décadas, a bibliografia passa a 

conter mais obras nacionais, evidenciando que, no decorrer de trinta anos estudos 

referentes a este tema foram realizados no Brasil. Adiante, os conteúdos da referida 

disciplina enfatizavam as redes como meio informativo, programas e softwares 

educativos, assim como seus aspectos técnicos e pedagógicos. 

Assim sendo, as ementas curriculares evidenciam a evolução da 

disciplina em diversos aspectos. Entretanto, a este respeito vale ressaltar que: 

 
[...] é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia 
para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta 
usar a televisão [...], é preciso saber usar de forma pedagogicamente 
correta à tecnologia escolhida (KENSKI, 2007, p. 27). 

 
Sob o mesmo ponto de vista, Pierón já assinalava no ano de 1957 

que, se utilizados com vistas a uma aprendizagem eficaz, os recursos poderiam 

auxiliar a incorporar ao processo educativo, contextos que permitem elaborar 

estratégias de ensino que contribuem para uma aprendizagem significativa, bem 

como para a construção de um conhecimento flexível por parte do aprendiz. 

Mediante o exposto, é possível perceber que ao longo de quatro 

décadas, a disciplina em estudo sofre alterações em diversos aspectos, tais quais: 

conteúdos, objetivos, referenciais e questões curriculares, até atingir os parâmetros 

atuais. Isto ocorreu devido as necessidades advindas do contexto no qual esta 

proposta curricular se encontrava inserida, os recursos tecnológicos forçaram a 

modificação e a vertente dos conteúdos, bem como as mudanças ocorridas no país 

ao longo das décadas, no que se refere a tendências pedagógicas e alterações nas 

políticas educacionais. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo conhecer a evolução da 

Disciplina de Educação e Tecnologia no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, no período de 1974 a 2015. A inquietude suscita ao início 

deste trabalho que levou a múltiplas análises e conjunturas se tratavam de: como se 

deu o progresso da disciplina de Tecnologia Educacional do curso de graduação em 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, ao longo de quarenta anos? 

A análise dos dados levantou aspectos relevantes. Primeiramente 

quanto a necessidade de continuidade deste trabalho, de modo que esta e demais 

disciplinas do curso venham a ser compreendidas de maneira ampla desde seus 

primórdios à atualidade. De modo similar, este estudo aponta para a necessidade do 

uso consciente das tecnologias educativas tanto pelos alunos, quanto pela mediação 

e utilização destes pelos próprios educadores. Verificou-se também que os 

conteúdos deixaram de focalizar a utilização dos múltiplos recursos apenas para 

exposição do conteúdo e passaram a elucidar a necessidade da utilização destes 

pelos próprios alunos enquanto ponto auxiliar na aprendizagem destes, de modo 

que estes viessem a contribuir no decurso do entendimento da aula. Do mesmo 

modo, os meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC) passam a ser 

inegáveis na vida cotidiana, assim como sua inserção no âmbito escolar. Assim, 

compreender as implicações desta vem a ser fundamentais aos educadores. 
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Importante ressaltar que a disciplina objeto de estudo foi se 

alterando a partir das mudanças na própria sociedade. As invenções tecnológicas 

forçaram as alterações nos conteúdos, mas também na sua forma.  

O campo do currículo de formação de professores é de grande 

relevância para compreendermos a função que cada disciplina ocupa na integração 

de uma proposta pedagógica. No caso específico da disciplina que hoje denomina-

se de Educação e Tecnologia esta foi sendo alterada em função de novas formas de 

comunicação e novos artefatos digitais que foram sendo disponibilizados na 

sociedade. Este fenômeno forçou a alteração de conteúdos e objetivos da mesma. 

Portanto, a realização deste estudo pode contribuir para a minha 

formação no sentido de compreender o currículo de formação de professores de 

forma mais ampla, atrelado ao contexto histórico, social, político e econômico de 

cada realidade e período histórico. 

Compreendemos que tal estudo merece ser aprofundado, a partir de 

outras metodologias e análises, buscando articular a experiência de quem vivenciou 

os períodos supracitados, sejam professores ou alunos. Faz-se necessário que o 

curso de pedagogia e seus diferentes componentes curriculares sejam 

compreendidos e analisados nos seus múltiplos aspectos. 
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ANEXO B – Ementa 1983 
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ANEXO C – Ementa 1985 
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ANEXO D – EMENTA 1986 
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ANEXO G – Ementa 1996 
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ANEXO H – Ementa 2001 
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ANEXO I – Ementa 2003 

 



84 

 

 

 



85 

 

ANEXO J – Ementa 2006 
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ANEXO K – Ementa 2006 4ª Série 

(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 69.324 de 07/10/71) 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CENTRO  DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- 

DADOS SOBRE A DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME 

3EDU064  TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

CRÉDITOS    

T P CARGA HORÁRIA: 68 horas ANO LETIVO: 2006  SÉRIE: 4a 

 68           __     

 
PROFESSORES:    Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira 

                                       Salete Lugle 

1. OBJETIVO: 

 Refletir e posicionar-se criticamente sobre os limites e as possibilidades oferecidas pelas 
tecnologias de comunicação e informação para a educação na sociedade 
comtemporânea. 

 Estudar os processos sociais de recepção de programas televisivos em seus diferentes 
gêneros; 

 Instrumentalizar-se para o uso de tecnologias em sala de aula; 
 

2. CONTEÚDO 
 
1º Bimestre. 

 Contextualização da Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 
caracterização: 

 Educação, comunicação e informação; 

 As novas tecnologias e a educação: mitos e realidade. 

 Educação a distância 

 Formação docente e novas tecnologias 
 

2º Bimestre 

 Recursos de ensino tradicionais e modernos (quadro de giz, transparências, slides, 
painel, cartaz, flipchart; multimídia) 

 Produção de multimídia ou vídeo educativo 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
FONE: (043)371-4000 PABX 

FAX: (043)371-4639 
CEP  86055-900 

LONDRINA  -  PARANÁ 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 O contexto histórico-educacional e a origem da tecnologia educacional. Análise de 
sistemas, teoria da comunicação, teorias e pesquisas em Psicologia da aprendizagem. 
Características básicas da tecnologia educacional e sua abrangência. Utilização da 
tecnologia educacional em educação formal e não formal. Situação e perspectivas da 
tecnologia no Brasil. 
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3º Bimestre 

 Educação para a mídia 
  - A televisão no contexto da atualidade, como meio ensinante 
  - O papel da escola frente os meios de comunicação; 
 
4º Bimestre 

 Informática na Educação X Informática educativa 
- Histórico e origem da informática e sua inserção na escola; 
- As redes como meio informativo 
- Programas e softwares educativos (aspectos técnicos e pedagógicos) 
 

METODOLOGIA 
Leitura e discussão de textos, aulas práticas no laboratório de informática, coleta de dados 
em escolas, pesquisa pela internet; palestras, seminários e apresentação de projetos. 
 
ATIVIDADES DISCENTES 
   - Leitura  e pesquisa sobre tecnologia educacional; 
   - Análise reflexiva das visitas e palestras; 
   - Elaboração  projetos, com a utilização de recursos audiovisuais; 
   - Produção de vídeo ou multimídia 
   - Elaboração de recursos didáticos 
    
AVALIAÇÃO 
    - Realização das leituras e pesquisas propostas; 
    - Participação nas discussões/ iniciativa/ desempenho e compromisso nas atividades; 
    - Apresentação de relatórios analíticos sobre os temas tratados 
    - prova individual bimestral 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARMSTRONG, Alison. A criança e a máquina: como os computadores colocam a educação 
de nossos filhos em risco. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
 
BACCEGA, Maria Aparecida. Da comunicação à comunicação/educação.  In: Comunicação 
& Educação.  ECA/USP. São Paulo: Ed. Segmento. Ano VII, mai/ago. de 2001 
 
CARLSSON, Ulla & FEILITZEN, Cecilia Von. (org.) A Criança e a Mídia. São Paulo: Cortez; 
Brasília DF: UNESCO, 2002.  
 
CIDADANIA antes dos sete anos.  A educação infantil e os meios de comunicação. São 
Paulo: Cortez, 2003 (Série Mídia e mobilização social v.2) 
FRANCO, Marcelo Araújo. Linguagens, Comunicação e Cibercultura: novas formas de 
produção do saber. Disponível em 
http://www.revista.unicamp.br/infotec/educacao/educacao.html/acesso em 19/10/2005 
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Ap. Novas Tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
 
SAMPAIO, Marisa Narcizo & LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do professor. 
Petrópolis/RJ, 1999. 
 
SANCHO,  Juana Maria.(org.) Para uma tecnologia educacional.  Porto Alegre: Artmedd, 
1998. 
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ed.ULBRA, 1996. 
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ANEXO L – Ementa 2007 1 ª Serie 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
FONE: (043)371-4000 PABX 

FAX: (043)371-4639 
CEP  86055-900 

LONDRINA  -  PARANÁ  

(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 69.324 de 07/10/71) 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CENTRO  DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- 

DADOS SOBRE A DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME 

3EDU053  TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

CRÉDITOS    

T P CARGA HORÁRIA: 68 horas ANO LETIVO: 2007  SÉRIE: 1ª  

 34      34     

 
PROFESSORES:  
Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira 

       Nilson Stefano Violato 

 EMENTA DA DISCIPLINA: 
 Histórico e evolução da tecnologia e seu uso em ambientes de aprendizagem. Análise crítica da 
tecnologia no processo de ensino (informática, redes, ensino à distância). A  Tv e a indústria 
cultural. 

 

1. OBJETIVO: 

 Refletir e posicionar-se criticamente sobre os limites e as possibilidades oferecidas pelas 
tecnologias de comunicação e informação para a educação na sociedade contemporânea. 

 Estudar os processos sociais de recepção de programas televisivos em seus diferentes 
gêneros; 

 Instrumentalizar-se para o uso de tecnologias em sala de aula; 

2-CONTEÚDO 
 
1º Bimestre. 

 Contextualização da Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 
caracterização: 

 Educação, comunicação e informação; 

 As novas tecnologias e a educação: mitos e realidade. 

 Educação a distância 

 Formação docente e novas tecnologias 
 
2º Bimestre 

 Recursos de ensino tradicionais e modernos (quadro de giz, transparências, slides, painel, 
cartaz, flipchart; multimídia) 

 Produção de multimídia ou vídeo educativo 
 
3º Bimestre 

 Educação para a mídia 

 A televisão no contexto da atualidade, como meio ensinante 

 O papel da escola frente os meios de comunicação; 
 
4º Bimestre 

 Informática na Educação X Informática educativa 

 Histórico e origem da informática e sua inserção na escola; 
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 As redes como meio informativo 

 Programas e softwares educativos (aspectos técnicos e pedagógicos) 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As aulas serão desenvolvidas tendo como os conhecimentos prévios dos alunos e suas 
concepções e conhecimentos prévios sobre os temas tratados. Trata-se de uma disciplina que 
além das discussões e análises teóricas buscar-se-á também  instrumentalizar os alunos para o 
uso das tecnologias mais presentes no nosso cotidiano. Assim as aulas terão os seguintes 
procedimentos metodológicos: exposição dialogada, seminários, pesquisa e desenvolvimento de 
multimídia de caráter educativo, bem como palestras e visitas técnicas. 
 
Visita Técnica: Escola do Futuro USP 
 
ATIVIDADES DISCENTES 
   - Leitura  e pesquisa sobre tecnologia educacional; 
   - Análise reflexiva das visitas e palestras; 
   -Elaboração  projetos, com a utilização de recursos audiovisuais; 
   - Produção de vídeo ou mutlitmídia 
   - Elaboração de recursos didáticos 
    
AVALIAÇÃO 
  Os alunos serão avaliados durante todo processo, através da participação nas atividades 
propostas, cumprimento das mesmas, nos prazos previstos e ainda 01 prova individual a cada 
semestre. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARMSTRONG, Alison. A criança e a máquina: como os computadores colocam a educação de 
nossos filhos em risco. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
 
CARLSSON, Ulla & FEILITZEN, Cecilia Von. (org.) A Criança e a Mídia. São Paulo: Cortez; 
Brasília DF: UNESCO, 2002.  
 
CIDADANIA antes dos sete anos.  A educação infantil e os meios de comunicação. São Paulo: 
Cortez, 2003 (Série Mídia e mobilização social v.2). 
 
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Ap. Novas Tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
 
SANCHO,  Juana Maria.(org.) Para uma tecnologia educacional.  Porto Alegre: Artmedd, 1998. 
 
TEDESCO, Juan Carlos(Org. ) Educação e Novas Tecnologias: esperança e incertezas? São 
Paulo:Cortez; Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educacion; Brasília : 
UNESCO, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ACOSTA-ORJUELLA, Guillermo Maurício. 15 motivos para “ficar de olho” na televisão. 
Campinas- SP: alínea, 1999. 
 
BACCEGA, Maria Aparecida. Da comunicação à comunicação/educação.  In: Comunicação & 
Educação.  ECA/USP. São Paulo: Ed. Segmento. Ano VII, mai/ago. de 2001. 
 
BATISTA, Maria Luiza Cardinale.  Comunicação: trama de desejos e espelhos. Canoas: 
ed.ULBRA, 1996. 
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BELONI, Maria Luíza.   O que é Mídia e educação.  Autores Associados: Campinas – SP, 2001. 
(Coleção Polêmicas do nosso tempo). 
 
BRITO, Gláucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação, professor e novas tecnologias. 
Curitiba: Prrotexto, 2003. 
 
DOWBOR, Ladislau. [et ali]. Desafios da Comunicação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
 
CHIAPINI, Lígia. (coord.) Aprender e ensinar com textos não escolares.  São Paulo: Cortez, 2002. 
 
COELHO, Lígia M. C. C. et alii. Sistema Educacional e novas tecnologias. RJ.: Tempo Brasileiro, 
abril/junho, 1991. 
 
DEMO, Pedro.  Questões para teleducação.  Petrópolis, RJ : Vozes, 1998. 
 
GASPERETI, Marco. Computador na educação: guia para o ensino com as novas tecnologias. 
São Paulo: editora esfera, 2001. 
 
GHILARDI, Maria Inês;  BARZOTO, Valdir Heitor. Nas telas da Mídia. Campinas – SP: Alínea, 
2002.  
 
GUIMARÃES, Gláucia. Tv e escola: discursos em confronto. São Paulo: Cortez, 2000 (Coleção 
questões da nossa época). 
 
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
 
FERNANDES, Natal Lânia Roque. Professores e Computadores: navegar é preciso. Porto Alegre: 
Mediação, 2004.  
 
KUNSCH, Margarida Maria K. ( org). Comunicação e educação - Caminhos cruzados. SP: Loyola, 
1986. 
 
LÉVY, Pierre. A Máquina universo: criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. 
 
__________. As tecnologia da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. RJ:  
Editora 34, 1993. 
 
LIBÂNEO, José Carlos.  Adeus professor, adeus professora: novas exigências educacionais e 
profissão docente. 4.ed. São Paulo : Cortez, 2000. 
 
MORAES, Maria Candida. O paradigma Educacional emergente. Campinas- SP: Papirus, 1997. 
 
NAPOLITANO, Marcos.  Como usar a televisão na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
NETO, Francisco José da Silveira Lobo. Educação a Distância: Regulamentação, condições de 
êxito e perspectivas. Http://www.intelecto.net/ead/lobo.br, 15/02/2000. 
 
OLIVEIRA, Diene Eire M. B. Informática Educatica: uma reflexão sobre o papel dos professores.  
In: SALERMO, Soraia; OLIVEIRA, Diene; FRAGOSO, Emanuel.  Educação: identidades e 
contextos.  Londrina. Unopar/Uel, 2001. 
 
PORTO, Tânia Maria Esperon.  A televisão na escola... afinal que pedagogia é esta.  Araraquara: 
JM editora, 2000. 
 
PFROMM NETTO, Samuel. Telas que ensinam: mídia e aprendizagem do cinema ao 
computador. Campinas: Alínea, 2001. 2.ed. 
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PUCCI, Bruno; LASTÒRIA, Luis Antonio C. N.; COSTA, Belarmino C. G. (Org.) Tecnologia, 
cultura e formação...ainda Auschwitz.  São Paulo: Cortez, 2003. 
 
RAMAL, Andréa Cecília.  Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem.  Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
REMOTO CONTROLE: linguagem, conteúdo e participação nos programas de televisão para 
adolescentes.  São Paulo: Cortez, 2004 (Série mídia e mobilização social n.7). 
 
SAMPAIO, Maria Narciso & LEITE, Lígia Silva. Alfabetização Tecnológica do professor. 
Petrópolis : vozes, 1999. 
 
SEVERINO,  Joaquim Antônio. Metodologia do trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
SETZER, Waldemar W. Meios Eletrônicos e educação: uma visão alternativa. São Paulo: Cortez, 
1996. 
 
SILVA FILHO, João Josué. Computadores: super-heróis ou vilões? Um estudo sobre as 
possibilidades do uso pedagógico da informática na Educação Infantil. Florianópolis : UFSC, 
Centro de Ciências da Educação, Núcleo de Publicações, 2000. 
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Alegre, 2001. 
 

 
 

Profª Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira                                 
Profª Nilson Stefano Violato 

 
 

Londrina, 07 de março de 2007 
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ANEXO M – Ementa 2007 4ª Série 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
FONE: (043)371-4000 PABX 

FAX: (043)371-4639 
CEP  86055-900 

LONDRINA  -  PARANÁ  

(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 69.324 de 07/10/71) 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CENTRO  DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- 

DADOS SOBRE A DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME 

3EDU064  TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

CRÉDITOS    

T P CARGA HORÁRIA: 68 horas ANO LETIVO: 2007  SÉRIE: 4a 

 68           __     

 
PROFESSORES:  Adriana Regina de Jesus Santos 

 Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira 
           Nilson Stefano Violato 
 

 EMENTA DA DISCIPLINA: 
 O contexto histórico-educacional e a origem da tecnologia educacional. Análise de sistemas, 
teoria da comunicação, teorias e pesquisas em Psicologia da aprendizagem. Características 
básicas da tecnologia educacional e sua abrangência. Utilização da tecnologia educacional em 
educação formal e não formal. Situação e perspectivas da tecnologia no Brasil. 

 

1. OBJETIVO: 

 Refletir e posicionar-se criticamente sobre os limites e as possibilidades oferecidas pelas 
tecnologias de comunicação e informação para a educação na sociedade contemporânea. 

 Estudar os processos sociais de recepção de programas televisivos em seus diferentes 
gêneros; 

 Instrumentalizar-se para o uso de tecnologias em sala de aula; 
 

2. CONTEÚDO 
 
1º Bimestre. 

 Contextualização da Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 
caracterização: 

 Educação, comunicação e informação; 

 As novas tecnologias e a educação: mitos e realidade. 

 Educação a distância 

 Formação docente e novas tecnologias 
 
2º Bimestre 

 Recursos de ensino tradicionais e modernos (quadro de giz, transparências, slides, painel, 
cartaz, flipchart; multimídia) 

 Produção de multimídia ou vídeo educativo 
 
3º Bimestre 

 Educação para a mídia 

 A televisão no contexto da atualidade, como meio ensinante 

 O papel da escola frente os meios de comunicação; 
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4º Bimestre 

 Informática na Educação X Informática educativa 

 Histórico e origem da informática e sua inserção na escola; 

 As redes como meio informativo 

 Programas e softwares educativos (aspectos técnicos e pedagógicos) 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
As aulas serão desenvolvidas tendo como os conhecimentos prévios dos alunos e suas 
concepções e conhecimentos prévios sobre os temas tratados. Trata-se de uma disciplina que 
além das discussões e análises teóricas buscar-se-á também a instrumentalizar os alunos para o 
uso das tecnologias mais presentes no nosso cotidiano. Assim as aulas terão os seguintes 
procedimentos metodológicos: exposição dialogada, seminários, pesquisa e desenvolvimento de 
multimídia de caráter educativo, bem como palestras e visitas técnicas. 
 
Visita Técnica: Escola do Futuro USP 
 
ATIVIDADES DISCENTES 
 
   - Leitura  e pesquisa sobre tecnologia educacional; 
   - Análise reflexiva das visitas e palestras; 
   -Elaboração  projetos, com a utilização de recursos audiovisuais; 
   - Produção de vídeo ou mutlitmídia 
   - Elaboração de recursos didáticos 
    
AVALIAÇÃO 
 
  Os alunos serão avaliados durante todo processo, através da participação nas atividades 
propostas, cumprimento das mesmas, nos prazos previstos e ainda 01 prova individual a cada 
semestre. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARMSTRONG, Alison. A criança e a máquina: como os computadores colocam a educação de 
nossos filhos em risco. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
 
CARLSSON, Ulla & FEILITZEN, Cecilia Von. (org.) A Criança e a Mídia. São Paulo: Cortez; 
Brasília DF: UNESCO, 2002.  
 
CIDADANIA antes dos sete anos.  A educação infantil e os meios de comunicação. São Paulo: 
Cortez, 2003 (Série Mídia e mobilização social v.2) 
 
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Ap. Novas Tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 
 
SANCHO,  Juana Maria.(org.) Para uma tecnologia educacional.  Porto Alegre: Artmedd, 1998. 
 
TEDESCO, Juan Carlos(Org. ) Educação e Novas Tecnologias: esperança e incertezas? São 
Paulo:Cortez; Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educacion; Brasília : 
UNESCO, 2004. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ACOSTA-ORJUELLA, Guillermo Maurício. 15 motivos para “ficar de olho” na televisão. 
Campinas- SP: alínea, 1999. 
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BACCEGA, Maria Aparecida. Da comunicação à comunicação/educação.  In: Comunicação & 
Educação.  ECA/USP. São Paulo: Ed. Segmento. Ano VII, mai/ago. de 2001. 
 
BATISTA, Maria Luiza Cardinale.  Comunicação: trama de desejos e espelhos. Canoas: 
ed.ULBRA, 1996. 
 
BELONI, Maria Luíza.   O que é Mídia e educação.  Autores Associados: Campinas – SP, 2001. 
(Coleção Polêmicas do nosso tempo). 
 
BRITO, Gláucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação, professor e novas tecnologias. 
Curitiba: Prrotexto, 2003. 
 
DOWBOR, Ladislau. [et ali]. Desafios da Comunicação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
 
CHIAPINI, Lígia. (coord.) Aprender e ensinar com textos não escolares.  São Paulo: Cortez, 2002. 
 
COELHO, Lígia M. C. C. et alii. Sistema Educacional e novas tecnologias. RJ.: Tempo Brasileiro, 
abril/junho, 1991. 
 
DEMO, Pedro.  Questões para teleducação.  Petrópolis, RJ : Vozes, 1998. 
 
GASPERETI, Marco. Computador na educação: guia para o ensino com as novas tecnologias. 
São Paulo: editora esfera, 2001. 
 
GHILARDI, Maria Inês;  BARZOTO, Valdir Heitor. Nas telas da Mídia. Campinas – SP: Alínea, 
2002.  
 
GUIMARÃES, Gláucia. Tv e escola: discursos em confronto. São Paulo: Cortez, 2000 (Coleção 
questões da nossa época). 
 
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
 
FERNANDES, Natal Lânia Roque. Professores e Computadores: navegar é preciso. Porto Alegre: 
Mediação, 2004. 
  
KUNSCH, Margarida Maria K. ( org). Comunicação e educação - Caminhos cruzados. SP: Loyola, 
1986. 
 
LÉVY, Pierre. A Máquina universo: criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. 
 
__________. As tecnologia da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. RJ:  
Editora 34, 1993. 
 
LIBÂNEO, José Carlos.  Adeus professor, adeus professora: novas exigências educacionais e 
profissão docente. 4.ed. São Paulo : Cortez, 2000. 
 
MORAES, Maria Candida. O paradigma Educacional emergente. Campinas- SP: Papirus, 1997. 
 
NAPOLITANO, Marcos.  Como usar a televisão na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
NETO, Francisco José da Silveira Lobo. Educação a Distância: Regulamentação, condições de 
êxito e perspectivas. Http://www.intelecto.net/ead/lobo.br, 15/02/2000. 
 
OLIVEIRA, Diene Eire M. B. Informática Educatica: uma reflexão sobre o papel dos professores.  
In: SALERMO, Soraia; OLIVEIRA, Diene; FRAGOSO, Emanuel.  Educação: identidades e 
contextos.  Londrina. Unopar/Uel, 2001. 
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PORTO, Tânia Maria Esperon.  A televisão na escola... afinal que pedagogia é esta.  Araraquara: 
JM editora, 2000. 
 
PFROMM NETTO, Samuel. Telas que ensinam: mídia e aprendizagem do cinema ao 
computador. Campinas: Alínea, 2001. 2.ed. 
 
PUCCI, Bruno; LASTÒRIA, Luis Antonio C. N.; COSTA, Belarmino C. G. (Org.) Tecnologia, 
cultura e formação...ainda Auschwitz.  São Paulo: Cortez, 2003. 
 
RAMAL, Andréa Cecília.  Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem.  Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
REMOTO CONTROLE: linguagem, conteúdo e participação nos programas de televisão para 
adolescentes.  São Paulo: Cortez, 2004 (Série mídia e mobilização social n.7). 
 
SAMPAIO, Maria Narciso & LEITE, Lígia Silva. Alfabetização Tecnológica do professor.  
Petrópolis : vozes, 1999. 
 
SEVERINO,  Joaquim Antônio. Metodologia do trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
SETZER, Waldemar W. Meios Eletrônicos e educação: uma visão alternativa. São Paulo: Cortez, 
1996. 
 
SILVA FILHO, João Josué. Computadores: super-heróis ou vilões? Um estudo sobre as 
possibilidades do uso pedagógico da informática na Educação Infantil. Florianópolis : UFSC, 
Centro de Ciências da Educação, Núcleo de Publicações, 2000. 
SOVERAL,  Eduardo Silvério Abranches..Pedagogia para a era tecnológica.. EDIPUCRGS,  Porto 
Alegre, 2001. 

 
 Profª Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira    
Profª Nilson Stefano Violato    
Profª Adriana Regina de Jesus Santos 

 
Londrina,  07 de março de 2007 
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ANEXO N – Ementa 2010 

Centro: Educação Comunicação e Artes ANO LETIVO 

Departamento: Educação

 
2010 

 

PLANO DE ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO NOME 

6EDU085 Educação e Tecnologia B 

 

CURSO SÉRIE
 

Pedagogia  1série 

 

CARGA HORÁRIA
 

 SEM. DE OFERTA HABILITAÇÃO (ÕES) 

T P TOTAL   ANUAL 

SEMESTRAL
 

     

1º          2º

 
 

  

1 - EMENTA 

Histórico, conceito e evolução da tecnologia e seu uso em ambientes de aprendizagem. O usodas 

tecnologias no processo de ensino (informática, redes, ensino à distância). Os meios de 

comunicação e a indústria cultural. 

 

2 - OBJETIVO(S) 

 Refletir e posicionar-se criticamente sobre os limites e as possibilidades oferecidas pelas 
tecnologias de comunicação e informação para a educação na sociedade contemporânea. 

 Instrumentalizar-se para o uso de tecnologias em sala de aula; 
 

*3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Contextualização da Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 
caracterização: 

 Educação, comunicação e informação; 

 Educação a distância 

 Recursos de ensino (tradicionais e modernos)  

 Formação docente e novas tecnologias 

 Educação, mídia de massa e o papel da escola; 

 A televisão no contexto da atualidade, como meio ensinante; 
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 Internet, cibercultura e processo de ensino e aprendizagem.; 

 Informática na Educação X Informática educativa 

 Histórico e origem da informática e sua inserção na escola; 

 As redes como meio informativo 

 Programas e softwares educativos (aspectos técnicos e pedagógicos 
 

4 - PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas tendo como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos 

e suas concepções e conhecimentos prévios sobre os temas tratados. Trata-se de uma disciplina 

que além das discussões e análises teóricas buscar-se-á  instrumentalizar os alunos para o uso 

das tecnologias mais comuns no nosso cotidiano. Assim as aulas terão os seguintes 

procedimentos metodológicos: exposição dialogada, seminários, pesquisa e desenvolvimento de 

multimídia de caráter educativo, bem como palestras e visitas técnicas (se possível). 

 

5 - CRONOGRAMA 

1º Bimestre. 

 Contextualização da Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 
caracterização: 

 Educação, comunicação e informação; 

 Educação a distância 
 

2º Bimestre 

 Recursos de ensino (tradicionais e modernos)  

 Formação docente e novas tecnologias 
 

3º Bimestre 

 Educação, mídia de massa e o papel da escola; 

 A televisão no contexto da atualidade, como meio ensinante; 

 Internet, cibercultura e processo de ensino e aprendizagem.; 
 

4º Bimestre 

 Informática na Educação X Informática educativa 

 Histórico e origem da informática e sua inserção na escola; 

 As redes como meio informativo 

 Programas e softwares educativos (aspectos técnicos e pedagógicos 
 

6 - FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados durante todo processo, através da participação nas atividades 

propostas, cumprimento das mesmas, nos prazos previstos e ainda 01 prova individual por 

bimestre. 
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ANEXO O – Ementa 2015 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
FONE: (043)371-4000 PABX 

FAX: (043)371-4639 
CEP  86055-900 

LONDRINA  -  PARANÁ  

(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 69.324 de 07/10/71) 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Centro: Educação Comunicação e Artes ANO LETIVO 

Departamento: EDUCAÇÃO

 
2015 

PLANO DE ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO NOME 

6EDU085 Educação e Tecnologia B 

 

CURSO SÉRIE
 

Turmas 

PEDAGOGIA 1ª 1000, 2000, 3000 e 4000 

 

CARGA HORÁRIA
 

 SEM. DE OFERTA HABILITAÇÃO(ÕES) 

T P TOTA

L: 

72 h 

  ANUAL 
          

  SEMESTRAL
 

     

1º          2º

 
 

  

EMENTA 
 

Histórico, conceito e evolução da tecnologia e seu uso em ambientes de aprendizagem. 
O uso das tecnologias no processo de ensino (informática, redes, ensino à distância). Os 
meios de comunicação e a indústria cultural. 
 
OBJETIVOS GERAIS 
 

 Compreender o conceito, a origem e a evolução da tecnologia e seu papel na 
sociedade. 

 Refletir sobre o papel da mídia como formadora de identidade e o da escola como 
espaço de formação do indivíduo; 

 Compreender as relações entre o uso das tecnologias e o processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estabelecer relações entre o conceito de tecnologia e as ações do homem na 
sociedade. 

 Instrumentalizar-se para o uso de tecnologias em sala de aula. 

 Identificar os limites e as possibilidades dos diversos artefatos digitais no processo de 
ensino e aprendizagem; 

 Conhecer e analisar as estratégias metodológicas com o uso das TIC. 

 Analisar programas ou projetos educativos com o uso das TIC; 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Tecnologia e Tecnologia Educacional: origem, evolução, conceituação e 

x x 
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caracterização; 

 Formação docente e TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação)e literacias 
digitais; 

 Uso pedagógicos da TIC; 

 Internet, cibercultura e processos de ensino e aprendizagem; 

 Informática educativa no Brasil: políticas públicas e projetos; 

 Indústria Cultural e mídia de Massa; 

 Cultura, escola e mídias. 
 
UNIDADE I 

 Contextualização da Tecnologia: origem, evolução, conceituação e caracterização. 

 O papel da Tecnologia na sociedade. 

 Tecnologia Educacional. 
Construção de um Blog  
 

UNIDADE II 

 Internet, cibercultura e processos de ensino e aprendizagem. 

 Uso da internet como recurso pedagógico. 

 Hipertexto 

 Redes sociais e processos de aprendizagem 
 

UNIDADE III 

 Informática educativa no Brasil: políticas públicas e projetos. 

 Proinfo – UCA – Tablets na escola. 

 Objetos de Aprendizagem. 

 Banco internacional de objetos educacionais (BIOE). 

 Abordagens teóricas – Ferramentas computacionais. 

 Formação docente e TIC. 
 

UNIDADE IV  

 Indústria Cultural e mídia de Massa. 

 Sociedade do Consumo. 

 Cultura, escola e mídias. 
. 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
 

As aulas serão desenvolvidas tendo como ponto de partida os conhecimentos prévios 
dos alunos e suas concepções sobre os temas a serem abordados. Trata-se de uma 
disciplina que além das discussões e problematizações buscar-se-á instrumentalizar os 
alunos para o uso das tecnologias na ação pedagógica. Assim as aulas terão os seguintes 
procedimentos metodológicos: exposição dialogada, seminários, pesquisa, elaboração de 
recursos didáticos e Planejamento de ações com o uso das TIC. 
 
CRONOGRAMA 2016 (turmas 1000 e 2000) 

Mês Segunda-feira (turmas 1000 e 
2000) 

Total 

Abril 11 18 25   03 

Maio 02 09 16 23 30 05 

Junho 06 13 20 27  04 

Julho 04 11 18 25  04 

Agosto 01 08 29   03 

Setembro 05 12 19 26  04 

Outubro 03 10 17 24 31 05 

Novembro 07 14 21 28  04 
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04 aulas de reposição  
 

11/04 – Início do Período Letivo. 
13/08 – Término das aulas do 1º semestre 
14 a 28/09 – recesso 
29/08 – Início do 2º Semestre 
09/01/2017 – Término das aulas regulares do 4º. Bimestre. 
 

 
FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Os alunos serão avaliados durante todo processo, através da participação e 
realização das atividades propostas, nos prazos previstos. Serão utilizados diversos 
instrumentos avaliativos: prova teórica e prática, seminário, trabalhos individuais e em 
grupos, relatórios de pesquisa, produção de materiais, atividades no moodle, produções 
colaborativas e individuais. 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BELONI, Maria Luíza.   O que é Mídia e educação.  Autores Associados: Campinas – SP, 
2001. (Coleção Polêmicas do nosso tempo). 
 

Dezembro 05 12    02 

Janeiro 09 16       02 

Total      36 

Mês Quarta-feira (turmas 3000 e 4000) Total 

Abril 06 13 20 27  04  

Maio 04 11 18 25  04  

Junho 01 08 15 22 29 05  

Julho 05 13 20 27  04  

Agosto 03 10 31   03 

Setembro 14 21 28   03  

Outubro 05 19 26   03  

Novembro 09 16 23 30  04  

Dezembro 07 14 21   03  

Janeiro 11 18    02  

Total      34 

Mês Distribuição do Conteúdo 

 
Abril 
maio 

 
Tecnologia e Tecnologia Educacional: origem, evolução, 
conceituação e caracterização; 

 
Junho 
Julho e agosto 

 
Uso pedagógicos da TDIC 
Internet, cibercultura e processos de ensino e aprendizagem. 
Uso da internet como recurso pedagógico. 
Hipertexto. 
Redes sociais e processos de aprendizagem. 

 
Agosto 
Setembro e outubro 

 
Informática educativa no Brasil: políticas públicas e projetos; 
Internet, cibercultura e processos de ensino e aprendizagem; 

 
Novembro 
Dezembro 
Janeiro 

 
Indústria Cultural e mídia de Massa; 
Cultura, escola e mídias. 
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COLL, C; MONEREO, C. (org.). Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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1998. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BELONI, Maria Luíza. Crianças e Mídias no Brasil: cenário de mudanças. São Paulo: 
Papirus, 2010. 
 
FISCHER, R. M. B. Mídia e juventude: experiências do público e do privado na cultura. 
Cadernos Cedes, v. 25, n. 65, jan.-abr. 2005, p. 43-58. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v25n65/a04v2565.pdf>. 
 
LEMOS, André. Cibercultura e Mobilidade: A Era da Conexão. In: XXVIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 2005. Rio de Janeiro. Anais 
eletrônicos...  Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1465-1.pdf  
 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 
Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 
 
MOMO, M.; COSTA, M. V. Crianças escolares do século XXI: para se pensar uma infância 
pós-moderna. Cadernos de Pesquisa, 
 v. 40, n. 141, set. - dez. 2010, p. 965-991. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n141/v40n141a15.pdf>.  Acesso em: 03 jun 2012. 
 
PUCCI, Bruno; LASTÒRIA, Luis Antonio C. N.; COSTA, Belarmino C. G. (Org.). Tecnologia, 
cultura e formação... ainda Auschwitz.  São Paulo: Cortez, 2003. 
 
RAMAL, Andréa Cecília.  Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem.  Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia. São Paulo: Loyola, 1999. 
 
KELLNER, Douglas. A cultura da mídia: Estudos culturais, identidade e política entre o 
moderno e o pós-moderno. Bauru: EDUSC, 2001. 
 
 
Professoras Responsáveis pelo plano de aula: 
 
________________________________________ 
Profa. Dra. Diene Eire de Mello- Chapa: 0405270 
 
___________________________ 
Profa. Ms. Dirce Foletto de Moraes - Chapa: 0406908 
 
 
Aprovado pelo Depto. em ___/___/___           Aprovado pelo Colegiado em ___/___/___ 
 
             
______________________________  ______________________________ 
Assinatura do Chefe do Departamento  Assinatura do Coord. do Colegiado 
 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1465-1.pdf


110 

 

 


