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Resumo 
 

O trabalho a ser desenvolvido surge da necessidade de melhor entender como 
tem sido realizada a formação de docentes do Ensino Superior para o uso de 
recursos didáticos tecnológicos. Os avanços tecnológicos têm contribuído 
muito para mudanças na sociedade, vivemos em um mundo rodeado de 
informações e de instrumentos que podem auxiliar no trabalho docente. Assim, 
a pesquisa tem como objetivo identificar as potencialidades e fragilidades em 
relação à formação de professores para o uso das TIC (Tecnologias de 
Informação e Comunicação). Pretende-se realizar uma pesquisa de abordagem 
quantitativa. Será utilizado como instrumento de coleta de dados um 
questionário com questões abertas e fechadas por meio da ferramenta do 
google docs. A amostragem será composta por 2 grupos de professores 
atuantes em duas instituições de ensino, uma pública e uma privada. Pretende- 
se conhecer como os professores se sentem em relação ao uso das TIC no 
seu processo de ensino. 
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Introdução 

 
 
 

A Docência na Educação Superior é um tema que há pouco tempo 

começou a ser discutido. Anteriormente as Instituições de Ensino Superior se 

preocupavam apenas com a pesquisa, enquanto a formação pedagógica dos 
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professores era deixada de lado. De acordo com Dias (2010, p.71) entendia-se 

que uma boa formação em pesquisa era suficiente para garantir ao professor 

universitário uma boa carreira. 

Desta maneira, percebe-se que a carreira do professor era colocada em 

primeiro plano, enquanto o ensino e a aprendizagem tornavam-se secundário. 

Para Zabalza (apud, VEIGA, 2010) a formação de docentes do ensino superior, 

deve “orientá-lo para uma prática reflexiva e crítica”, e assim através do método 

de investigação saber construir e ampliar o conhecimento científico. 

De acordo com Ferenc e Mizukami (2005) desde o fim da década de 

1970 a questão da formação de profissionais da educação passou a ter um 

cuidado maior, devido às reformas educacionais que estavam acontecendo no 

nosso país e em outros da América Latina. 

Além disso, nos últimos tempos tem se dado maior atenção a educação 

pedagógica no Ensino Superior pelo fato da democratização do acesso a 

educação, pois, após esse movimento maior foi a busca por preparo 

acadêmico, e como a demanda atendida possui certa heterogeneidade, exige- 

se um novo olhar e um novo perfil do profissional docente. (VEIGA, p. 14, 

2010). 

Ferenc e Mizukami (2005) acrescentam a essa discussão o impacto que 

a informação e a tecnologia tem realizado na sociedade atual, bem como a 

contribuição da internacionalização da economia, promovendo grandes 

mudanças nas mais variadas organizações sociais. Pois, o acesso as 

tecnologias permitiu o encurtamento de distâncias e facilitou a difusão da 

informação por meio da internet, jornais e revistas online e impressas, dentre 

outras. 

Isso no faz refletir sobre qual seria o perfil do Docente do Ensino 

Superior nos dias atuais? 

Neste contexto, frente ao avanço tecnológico dos últimos tempos 

percebe-se a necessidade de adaptação do profissional da Educação a 

realidade vivida por seus alunos. E, é nesta perspectiva que vemos a 

importância de estudar como se dá a utilização de recursos didáticos por 

professores do ensino superior. 

Desta maneira, procuraremos identificar as potencialidades  e 

fragilidades do  uso de recursos didáticos na Formação de Professores do 



548 

 

Ensino Superior. E, por conseguinte, verificar se os professores de 

Licenciatura e Bacharelado se sentem aptos a utilizar os recursos tecnológicos 

em sala de aula e Identificar quais as maiores dificuldades encontradas no 

cotidiano da sala para o uso do recurso didático. 

 
 
 
Metodologia 

 
 

 
Tendo em vista a importância da discussão sobre o tema na atualidade, 

buscaremos nesta pesquisa identificar as potencialidades e fragilidades do uso 

de recursos didáticos na Formação de Professores do Ensino Superior e para 

atingirmos tal objetivo realizaremos os procedimentos a seguir: 

Almeja-se realizar uma pesquisa de abordagem quantitativa. 

Apresentando como instrumento de coleta de dados um questionário com 

questões abertas e fechadas por meio da ferramenta do Google Docs. 

O Google Docs é um pacote criado pelo Google composto por quatro 

aplicativos: editor de textos; editor de planilhas; editor de apresentações e 

editor de formulários (com desenhos vetoriais simples). Estes aplicativos web 

permitem aos usuários criar, compartilhar e editar documentos online, podendo 

ser em formato PDF, RTF, HTML, ZIP, DOC, XLS. (COSTA, 2012). 

Quanto a amostragem esta será composta por 2 grupos de professores 

atuantes em duas instituições de ensino, uma pública e uma privada da cidade 

de Londrina e Cambé respectivamente. 

 
 
 
Referencial Teórico 

 
 
 

Para iniciarmos nossa discussão sobre formação de professores torna- 

se necessário a conceituação do que é docência, segundo Veiga: 

Docência é uma atividade que exige vários conhecimentos e 
aprendizagens ao longo da prática educativa, bem como o domínio 
dos conhecimentos específicos do campo científico no qual se situa a 
disciplina, dos conhecimentos pedagógicos e dos conhecimentos 
experienciais. (VEIGA, p. 19, 2010). 
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A partir desta perspectiva o profissional acadêmico deve contemplar 

esses três aspectos, o científico, o pedagógico e o experiencial, pois, à medida 

que isso ocorre a tendência é que o docente compreenda melhor como o 

ensino deve ser ministrado e assim permite associá-lo a realidade através de 

ações crítico reflexivas. 

Com a inserção das TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) 

no contexto social, também se levanta a questão dos educadores estarem 

preparados para lidar com esse novo cenário, rompendo com os velhos 

paradigmas educacionais e buscando fontes alternativas que auxiliem na sua 

formação e, por conseguinte, lhe permita fazer uso destes recursos em sala. 

Tendo em vista estes aspectos inerentes a docência, Dias (2010) 

também destaca as atividades que devem ser consideradas na relação 

professor/aluno para a concretude do saber, dentre elas destacam-se a 

metodologia, planejamento, utilização de recursos tecnológicos, dentre outros 

que abrangem a dimensão pedagógica. 
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