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Introdução
O avanço da Internet como novo meio de comunicação iniciou-se em meados da década de 1990. A
partir daí, em uma década, esta nova mídia se consagrou como veículo eficaz não só de comunicação de
massas, mas também de comunicação empresarial, de
negócios, de ação governamental, de educação e até de
pesquisa.
Estes dois últimos aspectos muito têm a influir na
prática docente. Políticas públicas têm sido implementadas no sentido de preparar professores para a
utilização dos recursos da telemática em sua prática
pedagógica. No entanto, estes programas governamentais têm se restringido à educação básica3.
No que diz respeito à formação dos(as) professores
(as) universitários (as) para incorporarem os recursos
da telemática em sua prática pedagógica existe o “Programa de Modernização e Qualificação do Ensino Superior” (PMQESU), do Ministério da Educação, que
tem como objetivo declarado “a renovação e inovação
de práticas e metodologias de ensino”, mas se concentra sobretudo em “equipar ou reequipar a estrutura
física dos laboratórios e oficinas didáticas das Instituições Federais de Ensino Superior”. (Portal Mec,
2006).
Quando o programa trata da informatização das
instituições federais de ensino superior, defende o
“apoio à produção de novas tecnologias de uso da

3

4
5

informática e da rede de ensino com especial atenção à qualificação de docentes de todos os níveis e
sobretudo do próprio ensino superior” (Portal Mec,
2006).
Porém, consultando o Site da Secretaria de Educação Superior4, do Ministério da Educação, observa-se
que o investimento tem-se concentrado mesmo é na
infra-estrutura de redes telemáticas e de equipamentos, apesar de uma das ações declaradas ser a de “estímulo à revisão dos métodos de ensino”.
Considerando o universo dos(as) professores(as)
universitários(as) do país5, resta confirmada a necessidade de averiguar como os(as) professores(as) da educação superior têm reagido ao fenômeno da invasão
do campo educacional pelas NTICs e também como
os recursos da telemática têm sido incorporados à sua
prática pedagógica.
É possível perceber nas reformas educacional e
universitária, em fase de implantação no país, como
esta exigência “tecnológica” está sendo incorporada
aos currículos, especialmente dos cursos de formação
de professores(as). Na realidade, muito mais do que
uma exigência da fase atual de desenvolvimento das
forças produtivas, a introdução das NTICs nos currículos e, conseqüentemente, na prática docente, tem a
ver com uma nova fase cultural na qual a humanidade
está adentrando, a cultura do pós-humano, onde a
fusão do homem com a máquina será uma crescente
realidade.

Um trabalho que analisa estes esforços em profundidade é a tese de doutoramento de Sérgio Paulino Abranges;
“Modernidade e Formação de Professores: A prática dos multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional do
Nordeste e a Informática na Educação”, defendida na USP em 2003. O autor analisa o impacto do PROINFO (Programa
Nacional de Informática na Educação), criado pela portaria MEC Nº 522, de 09 de Abril de 1997, e dos Núcleos de
Tecnologia Educacional, sob responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e também de Cursos de
Especialização ofertados por Universidades e Secretarias Estaduais de Educação, incentivados pelo Governo Federal,
para qualificar multiplicadores e, assim, estabelecer uma política de formação continuada de professores para
trabalharem com telemática na educação. Infomações sobre o Programa podem ser obtidas em: http://
www.proinfo.mec.gov.br/. Vale ressaltar que, no Site do PROINFO, a Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação é arrolada como parceira do Programa.
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php
Segundo o Censo da Educação Superior do Brasil – 2004, divulgado no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp, o número de
docentes do Ensino Superior, em exercício e afastados, é de 293.242 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta
e dois), sendo que deste total 56,6% possuem o grau de formação de mestrado ou doutorado. Acesso em 17/02/2006.
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num procedimento não probabilístico, mas caracterizado por sua tipicidade evidente.

Nesta pesquisa se partiu do pressuposto de que o
campo das humanidades é o mais adequado para se
verificar o fenômeno das transformações educacionais
decorrentes das NTICs. Isto porque o mesmo dá conta
do acervo das civilizações fundadoras, das manifestações artísticas e literárias, da evolução do pensamento e da descrição das paisagens humanas, com
seu vasto legado de mistérios, símbolos, imagens e
sons a ser explorado e que está crescentemente sendo digitalizado.
Por isso, procurou-se no Ensino das Humanidades o locus mais adequado para verificar o grau de
inclusão dos recursos da telemática na prática docente e explorar as perspectivas do mais recente e avançado instrumento técnico de produção cultural da humanidade, representado pelo espaço cibernético.
Em função disto, foi desenvolvido um trabalho de
coleta de dados junto a um grupo representativo de
professores(as) de Humanidades a fim de determinar
a percepção destes(as) sobre o efeito do fenômeno do
ciberespaço sobre sua práxis.
Foram aplicados questionários para diagnosticar o
uso do ciberespaço pelos(as) professores(as) do DCHF
(Departamento de Ciências Humanas e Filosofia) da
UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana),

A Universidade Estadual de Feira de Santana possui 822 (oitocentos e vinte e dois) professores e professoras, segundo informações de sua página oficial
na Internet. Dentre estes(as), O DCHF (Departamento
de Ciências Humanas e Filosofia) da UEFS abriga 78
(setenta e oito) professores e professoras cadastrados
(as)6 em seu staff (9,4% do total de Professores (as) da
Universidade), dos quais 35 (trinta e cinco) 7
disponibilizam seus e-mails na Web Página que o Departamento mantém vinculada à Home Page Oficial da
UEFS.
Para a análise ampla deste universo, tomando-se
como parâmetro o Censo da Educação Superior do
Ministério da Educação do ano de 2003, conforme levantamento publicado na Folha de São Paulo, edição
27.893 de 15 de Agosto de 2005, se constata que dentre as Universidade Públicas brasileiras, no que diz
respeito à Formação Acadêmica dos Docentes8, ou seja,
professores(as) com mestrado ou doutorado, a UEFS
ocupa uma posição intermediária no cenário nacional. Isto porque na época do Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, a UEFS possuía
66,1% de seus professores e professoras com estas
titulações e, pelas informações acima consignadas, na
atualidade conta com 75,6% de professores(as) com
mestrado ou doutorado.

Tabela 1 - Professores da UEFS quanto à Formação Acadêmica
GRADUADO
FORMAÇÃO

ESPECIALISTA

MESTRE

DOUTOR

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

22

2,7

178

21,7

375

45,6

247

30,0

TOTAL/
PROFESSORES
∑
%
822

100

Fonte: Home Page Oficial da UEFS, Fev. 2006.

6
7
8

Segundo http://www2.uefs.br/quadro/prof.html. Em 17/02/2006.
http://www.uefs.br/dchf/prof.html.
Além da Proporção de professores com mestrado ou doutorado, a reportagem também divulgou a proporção de docentes
em regime de tempo integral. Este último aspecto não foi avaliado nesta pesquisa com o intuito de centrar a análise na
questão da formação acadêmica dos docentes, entendendo esta como fator de maior relevância qualitativa.
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Ora, considerando-se que a média deste índice entre
as Universidades públicas brasileiras que compuseram o universo de análise desta pesquisa foi de 67,5%9
de professores(as) com mestrado ou doutorado, naquela ocasião a UEFS estava apenas um pouco abaixo
da média nacional de instituições públicas.
Por outro lado, pelas informações atuais, Fevereiro
de 2006, obtidas na página ofcial da Universidade, a
UEFS ultrapassaria a média nacional de docentes com
mestrado ou doutorado das Universidades Públicas
brasileiras em 8,1% se fossem mantidos os mesmos
percentuais das outras universidades. Como se deve
supor que também houve uma melhora relativa no ín-

Com relação ao número total de Mestres ou Doutores do DCHF/UEFS (Tabela 2), é positiva a comparação com a média nacional das Universidades
Públicas; mesmo atribuindo-se a estas um crescimento da ordem de 9,5%, como foi o da UEFS,
ainda assim o número de mestres ou doutores do
DCHF/UEFS seria superior ao da média nacional
em 8,8%.
Isto demonstra que, de um modo geral, o Universo
de análise desta pesquisa pode ser considerado como
possuindo uma qualificação um pouco superior à
média nacional de qualificação dos(as) docentes das
Universidades públicas.

Tabela 2 - Professores do DCHF/UEFS quanto à Formação Acadêmica.

GRADUADO
FORMAÇÃO

ESPECIALISTA

MESTRE

DOUTOR

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

02

2,6

09

11,6

44

56,4

23

29,4

TOTAL/
PROFESSORES
∑
%
78

100

Fonte: Home Page Oficial da UEFS, Fev. 2006.

dice geral de formação acadêmica dos docentes das
Universidades Públicas brasileiras, não há por que presumir que houve uma melhora acentuada da UEFS de
sua posição mediana em relação ao quadro brasileiro.
Comparando-se o universo de análise desta pesquisa, os(as) professores(as) do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UEFS, com a situação
acima esboçada, pode-se chegar à conclusão de que
este conjunto de docentes pesquisado é equivalente
ao da Universidade no que diz respeito ao percentual
de Doutores (30% de Doutores na Universidade para
29,4% de Doutores no DCHF) e 10,8% superior no
que diz respeito ao percentual de Mestres (45,6% de
Mestres na Universidade para 56,4% de Mestres no
DCHF).

9

2. Caracterização da amostra
Em se tratando de uma pesquisa que analisou o
uso pedagógico do ciberespaço pelos(as) professores(as)
de Humanidades, foi enviada uma correspondência
eletrônica para os(as) 35 (trinta e cinco) professores(as)
cujo e-mail foi divulgado através do Sítio do Departamento, convidando-os(as) a participar da pesquisa respondendo a um questionário que se destinava ao levantamento de sua práxis pedagógica na Internet.
Após este primeiro contato, uma visita foi feita
pessoalmente a cada professor(a), solicitando a sua
participação na pesquisa. Além disto, num primeiro
momento, para testar o instrumento de coleta de dados, foram consultados 06 (seis) professores(as) de

Esta média foi obtida através das informações divulgadas no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2003,
disponível no site: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp. Acesso em 17/02/06.
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Ciências Humanas da mesma Universidade, escolhidos (as) em função de trabalharem com disciplinas
pedagógicas nos Cursos de Ciências Humanas. Assim, o total de docentes da área de Humanidades procurado foi de 41 (quarenta e um), sendo que 33 (trinta
e três) professores(as) devolveram o questionário respondido, configurando uma taxa de resposta positiva
de 80,5% (oitenta vírgula cinco por cento).
O objetivo era determinar a percepção dos(as)
mesmos(as) a respeito do efeito do fenômeno do
ciberespaço sobre sua práxis pedagógica. Assim, através de 20 (vinte) questões formuladas a pesquisa procurava estabelecer padrões de utilização do ciberespaço
por parte dos docentes de humanidades.
Dentre os(as) professores(as) respondentes, a melhor participação ficou por conta dos (as) docentes do
Curso de Geografia, 11 (onze) professores(as) (Tabela
3), equivalente a 34,4% do total de questionários
devolvidos. Em seguida vieram os(as) professores(as)
locados(as) no DCHF/UEFS, mas que lecionam disciplinas da área de Humanidades em cursos da Universidade que são ofertados por outros departamentos:
07 (sete) professores(as), representando 21,9% de
respondentes e os(as) professores(as) do Curso de
História, também em número de 07 (sete) docentes. É
bom frisar que dos dois cursos ofertados diretamente
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pelo DCHF/UEFS, a participação de respondentes foi
de 24 docentes, excluindo o número daqueles que não
informaram o Curso em que lecionam (02 docentes),
ou seja, a participação de docentes que lecionam diretamente nos cursos de Geografia e História da UEFS
foi de 72,72% do total de respondentes, ou seja,
30,76% do total de professores do DCHF/UEFS e 58,5%
do total de professores(as) convidados(as) a participar
da pesquisa.
Estes números demonstram a boa disposição dos(as)
docentes locados(as) no DCHF/UEFS em cooperar com
a realização da pesquisa

Comparando-se a formação acadêmica dos(as)
respondentes (Tabela 4) com as referências até aqui
utilizadas, a média de Mestres ou Doutores das Universidades Públicas brasileiras, conforme o Censo da
Educação Superior divulgado em 2003 (67,5%), a
média atual de mestres ou doutores da UEFS (75,6%)
e também a média de mestres ou doutores do DCHF/
UEFS (85,8%), a formação acadêmica dos respondentes
é superior, num total de 87,9% de mestres ou doutores. Portanto, sem sombra de dúvidas, os respondentes
desta pesquisa configuram uma amostra representativa da população-alvo altamente qualificada.

Tabela 3 - Divisão dos professores respondentes por Cursos em que Lecionam
CURSOS NOS QUAIS OS RESPONDENTES LECIONAM

TOTAL POR CURSO
∑
%

Não Informaram
Outros: Letras, Economia, Administração, Direito, Enfermagem,
Pedagogia, Farmácia, Odontologia.
OBS. Disciplinas de Formação Geral
História
Geografia
História e Geografia
Outro Cursos + História
Outro Curso + Geografia

02

6,3

07
07
11
04
01
01

21,9
21,2
34,4
12,5
3, 1
3,1

∑ / PROFESSORES

33

100
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Tabela 4 - Professores respondentes quanto à Formação Acadêmica

GRADUADO
FORMAÇÃO

ESPECIALISTA

MESTRE

DOUTOR

TOTAL/
PROFESSORES

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

01

3,1

03

9,4

17

51,5

12

37,5

33

100

3. Tratamento de dados
O objetivo perseguido foi uma leitura qualitativa
dos dados recolhidos através do questionário aplicado. Este foi estruturado num crescendo de complexidade de tal forma a permitir uma visão das práticas de
Internet dos docentes, o grau de utilização dos recursos da Internet como meios didáticos, evoluindo para
as questões que solicitaram a representação dos docentes em relação aos desafios da invasão do campo
educacional pelas NTICs.
Um pressuposto que norteou esta coleta de informações é que o professor universitário pode, através da
utilização adequada de novas ferramentas pedagógicas,
inspirar os futuros docentes de Humanidades para também incorporarem a telemática em seu trabalho.
O objetivo desta questão é determinar o padrão

de uso da Internet dos(as) professores(as) do Departamento de Ciências Humanas da UEFS. De acordo
com o Web Brasil – levantamento realizado entre 01/
10/2005 e 31/12/2005, pelo Instituto Nielsen/Ibope/
NetRatings, que monitora o que ocorre em 11 países,
o brasileiro lidera o ranking de número de horas diárias de navegação. O número de horas diárias navegadas atingiu 17 horas e 53 minutos em novembro de
2005. O total de usuários domiciliares no Brasil foi
de 12,52 milhões. (O Estado de São Paulo, 02/01/
2006).
Tomando então como referência este padrão nacional medido pelo Instituto Nielsen/Ibope NetRatings,
pode-se concluir que os(as) professores(as) do DCHF
apresentam um padrão de uso moderado da Internet,
ou seja, 17 (dezessete) docentes, o equivalente a 53%
do total, responderam que navegam menos de duas
horas diárias no espaço cibernético.

Questão 1. O tempo diário que você gasta utilizando a Internet é:
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Questão 2 - Em sua formação profissional obteve orientação para utilizar a Internet:

A incorporação das NTICs às ações educativas enfrenta grandes desafios, sendo um deles a formação
inicial e continuada dos(as) professores(as). Ao mesmo tempo em que se exige competência docente na
apropriação de novos recursos didáticos com potencial inovador e interativo, a formação de professores(as)
para tal, geralmente, não oportuniza aos mesmos fazer
uso pedagógico dessas tecnologias.
A análise das respostas à questão 2 retrata este déficit
na formação docente. Apenas 02 (dois, duas)
professores(as), correspondente a 6% dos entrevistados,
afirmaram ter obtido orientação para o uso da Internet.

Mas, o fato é que a Internet está sendo crescentemente
inserida no ambiente escolar e servindo de base para o
desenvolvimento de uma nova linguagem que facilita a
aquisição e construção de conhecimentos e, conseqüentemente, está se consituindo em uma ferramenta essencial para o trabalho docente. (Santos, 2003).
Assim, com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, redefine-se a função do(da) professor(a), bem
como surgem novos desafios para o fazer pedagógico.
O interessante é constatar que esta situação se reflete
nas propostas oficiais para a formação docente, que
passaram a exigir estas novas competências.

Questão 3 - Como obteve os conhecimentos de informática que utiliza em sua prática profissional:
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Nesta pergunta está implícito um problema mais
amplo, o da formação pessoal e profissional docente
(Coelho, 2005). O que se constatou é que os(as) docentes do DCHF/UEFS assumem a responsabilidade
de aprenderem as habilidades para o desempenho de
tarefas usando a tecnologia. Este compromisso é encarado individualmente (37%) e em grupo (20%), compartilhando competências com os(as) colegas.
Para compreender os números e percentuais do grau
de utilização da Internet em atividades pessoais, profissionais e de ensino por parte dos(das)
professores(as) do DCHF/UEFS, é necessário ter em
vista um processo de crescimento da complexidade
do uso que os(as) docentes fazem das NTICs. Na explicação de (Coelho, 2005):

Os docentes falam-nos de percursos ou trajetórias na apropriação crítica de tecnologias
de informação e de comunicação, começando como usuários comuns para atender interesses e objetivos pessoais e profissionais e
em processo de desenvolvimento gradativo
de competências específicas integrando tais
tecnologias, de diferentes maneiras, em práticas docentes.
Assim, os(as) professores(as) do DCHF/UEFS
estão na fase inicial de um “percurso” em direção a
uma melhor utilização das NTICs, o qual deverá culminar com uma ampla utilização profissional e pedagógica dos novos recursos instrucionais propiciados
pela telemática.

UTILIZAÇÃO

Questão 4 - Quanto ao seu uso da internet

No preparo de Aulas
Para se comunicar com coletas de trabalho
Em pesquisas acadêmicas
Para se comunicar com alunos
Para obter informações governamentais
Para lazer
Ler notícias

Bastante
∑
%
5
15
16
49
10
30
0
0
13
40
7
21
10
30

GRAU DE UTILIZAÇÃO
Moderada Muito Pouco
∑
%
∑
%
10
30
11
34
7
21
8
24
15
43
6
18
6
18
17
52
11
33
8
24
7
21
12
37
14
43
9
27

Nunca
∑
%
7
21
2
6
2
6
10
30
1
3
7
21
0
0

RECURSOS DE INFORMÁTICA

Questão 5 – Grau de destreza no uso dos recursos de informática

Processador de Textos
Navegação na Internet
Envio de E-mails
Gerenciamento de Arquivo através do Windows Explorer
Construção de Home Pages
Gravação de CD-Rom
Prog. de compartilhamento de Músicas, Filmes, Imagens
Programação
Apresentação em Power Point
Programas Gráficos (Photoshop, etc)
Jogos
Instalação de Softwares
Programas de Construção de Mapas Conceituais
Programas de Comunicação Instantânea

GRAU DE DESTREZA PARA UTILIZAR
Dificuldade
Facilidade
Dificuldade Não Utilizo
Moderada
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
27
85
1
3
1
3
3
9
28
85
2
6
0
0
3
9
31
94
0
0
1
3
1
3
19
58
4
12
3
9
7
21
2
6
1
3
29
88
1
3
14
43
0
0
13
41
5
16
4
12
3
9
22
67
4
12
2
6
1
3
25
78
4
13
8
25
4
13
15
46
5
16
4
12
3
9
23
70
3
9
7
21
1
3
23
70
2
6
9
27
4
12
17
52
3
9
3
9
3
9
25
76
2
6
2
6
3
9
24
76
3
9
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Na Questão 5 foi oferecida uma lista de 14 recursos de informática, escolhidos numa variação proposital de dificuldade, a fim de avaliar o grau de conhecimentos de informática dos(das) professores(as). Pela
análise das respostas sobre o grau de destreza dos(das)
mestres para utilizar estes recursos, ficou patente que
a maioria dos(das) professores(as) domina os conhecimentos da Informática Básica.
Ora, comparando estes dados com a Questão 3,
onde apenas 6 (seis) professores(as), 13%, responderam que fizeram curso específico de Informática, além
do que nenhum(a) reconheceu haver estudado
informática em Curso de Formação continuada, chama a atenção o esforço dos(das) professores(as) em
procurar dominar esta nova competência exigida pela
evolução tecnológica.
Isto está indicado pelo fato de que a opção mais
escolhida foi o autodidatismo. Dezessete (17) professores, ou seja, 39%, assinalaram que aprenderam os conhecimentos de informática utilizados de
forma autodidata, o que significa esforço pessoal e
dedicação.
Cerca de 10% dos(das) professores(as) têm condições de implementar uma utilização mais avançada
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dos recursos da informática e do ciberespaço, uma
vez que 6% dos mesmos, ou seja, 02 (dois, duas)
professores(as), admitiram facilidade para a construção de Home Pages e, apesar de admitirem dificuldade
moderada (3%) ou mesmo dificuldade (1%) para a utilização deste recurso, não negaram a possibilidade de
utilização de tal competência.
A utilização do laboratório de informática para atividades didáticas por parte dos(das) professores(as)
de humanidades pressupõe uma “incorporação” dos
recursos da telemática ao fazer pedagógico dos(as) docentes. Coerente com a idéia de “percurso” no aumento de complexidade na utilização das NTICs, considerando a fase inicial vivenciada pelos(as) professores (as) do DCHF/UEFS constatada na Questão 4, 82%
dos(das) docentes responderam que não utilizam nem
sequer uma vez por semestre o laboratório de
informática para suas aulas.
A “apropriação” de novas ferramentas significa
“pluralidade de usos” e também incorporação à própria dinâmica do agir cotidiano. Pressupõe uma mudança de cultura, a tal ponto de os indivíduos passarem a utilizar as novas tecnologias, de forma criativa e
inovadora, para o desempenho melhorado de funções
outrora executadas tradicionalmente.

Questão 6 - Com que frequência costura usar o laborarório de Informática para suas aulas?
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Num primeiro momento, chamou a atenção o fato
de 23 (vinte e três) professoes(as), ou seja, 55%, admitirem que pedagogicamente utilizam bastante o e-mail,
enquanto 8 (oito), 19%, responderam que o utilizam
de forma moderada.
Na Questão 5, se vê que a utilização de e-mails é o
recurso da informática para o qual os(as) professores
(as) se acham mais bem habilitados, 31 (trinta e um)
professores(as), ou seja, 94%, responderam que têm facilidade de enviar e-mails, enquanto apenas 1 professor(a)
respondeu que não utiliza o correio eletrônico. Comparando as respostas desta questão com as respostas à
Questão 4, em que 10 (dez) docentes, equivalente a 30%,
afirmaram “nunca” utilizar este recurso para se comunicar com os(as) alunos(as), além de 16 (dezesseis), isto é,
52%, admitirem que utilizam muito pouco o e-mail para
contatos com estudantes, considerando ainda que nenhum escolheu a opção “bastante” para o uso da Internet
como forma de manter contato com os(as) alunos(as),
fica evidente que os(as) professores(as) não se abriram
para uma interação a distância com os(as) aprendentes.
Por outro lado, na Questão 3, 06 (seis) professores
(as), 18%, responderam que utilizam a Internet de forma moderada para se comunicar com os(as) alunos(as).

Ora, isto pode ser feito não apenas por meio do Email, mas pelas outras formas de interação propiciadas pelo espaço cibernético.
No entanto, na Questão 7, setenta e quatro por cento
(74%) dos(as) professores(as) reconheceram utilizar o
e-mail pedagogicamente entre bastante [55%, 23 (vinte
e três) professoes(as)] e moderadamente [19%, 08 (oito)
professores(as)]. Isto obriga a se admitir que o e-mail
está sendo utilizado pedagogicamente por estes(as)
professores(as), sem ser meramente para o contato com
os(as) alunos(as).
Muitos(as) professores(as) costumam enviar os textos para leitura, num sistema de “mala direta” para
os(as) alunos(as). Não deve ser esta a fórmula a que se
referem estes 31 (trinta e um) professores(as), uma vez
que esta não deixa de ser uma maneira de se comunicar com os aprendentes.
Assim, pode-se concluir que mesmo os recursos
mais básicos da informática como um editor de textos,
um software gráfico ou um gerador de apresentações
podem ser utilizados numa perspectiva pedagógica,
ultrapassando sua função original e servindo a uma
estratégia previamente elaborada.

RECURSOS DA
TELEMÁTICA

Questão 7 – Sobre a utilização pedagógica dos recursos fornecidos pela telemática

E-mail
Indicação de Sites para Alunos
Chats
Blogs
Webfolio (Portfolio Digital)
Fotolog
Buscadores, (Ex.: Google)
Home Page da Disciplina
Galerias Digitais
Viagens Virtuais
Jogos

GRAU DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
DOS RECURSOS DA TELEMÁTICA
Bastante
Moderada
Muito Pouco
Nunca
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
23
55
8
19
5
12
6
14
7
21
12
37
11
33
3
9
1
3
1
3
4
13
26
81
1
3
1
3
2
6
28
88
0
0
1
3
1
3
31
94
0
0
2
6
4
13
26
81
15
46
7
21
2
6
9
27
4
12
3
9
1
3
25
76
0
0
3
9
5
15
25
76
0
0
4
12
4
12
25
76
1
3
2
6
2
6
28
85
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Questão 8 - Conhece e/ou utiliza ferramenta instrucional ambientada no Ciberespaço, específica para sua disciplina

O interessante é observar que o mesmo número de
docentes que afirmou não utilizar o laboratório de
informática (Ver Questão 6) também assumiu não reconhecer e/ou utilizar ferramenta instrucional ambientada no ciberespaço, específica para sua disciplina.
Isto leva a ver que a utilização pedagógica dos laboratórios de informática dos centros de formação de
professores(as) está condicionada à difusão, junto
aos(as) mestres, do conhecimento de softwares educacionais e de metodologias de utilização pedagógica do
ciberespaço, cujo exemplo mais conhecido é a
metodologia Webquest.

Questão 9
Na questão anterior, apenas 06 (seis) professores (as),
ou seja, 18% dos(as) respondentes afirmaram que conhece ou utiliza ferramenta instrucional ambientada no
Ciberespaço específica para a disciplina que leciona.
Destes, um(a) docente desenvolveu um site para alunos10, outro(a) fez referência a buscas no Google, Scielo
e Portal Capes, enquanto outro(a) mencionou três
softwares (Excell, ENVI e ARCVIEW), que não implica
necessariamente utilização do espaço cibernético, e
outro(a) citou CD-Rom de Congressos e Eventos.

Questão 10 – Sobre a utilização por parte dos estudantes dos recursos do espaço cibernético

10 O professor informou o endereço Web: www.filosofiarte.tk.
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A avaliação que os(as) professores(as) fizeram do
impacto da Internet sobre os(as) estudantes é um indicador de que o ciberespaço efetivamente alterou a relação discente com o conhecimento: o fato de zero por
cento (0%) dos(as) professores(as) haver assinalado a
opção “até agora não percebeu nenhuma diferença em
relação ao passado, antes do advento da rede”, na pergunta sobre a utilização por parte dos(das) estudantes
dos recursos do espaço cibernético, demonstra inequivocamente a percepção de uma diferença no comportamento discente em função da Internet.
Por outro lado, houve uma vantagem da avaliação
positiva da utilização do ciberespaço pelos(as) alunos(as)
em relação à avaliação negativa. Ou seja, 35% dos(as)
docentes assinalaram que a utilização discente da Internet
contribui para uma melhor formação acadêmica e 13%
afirmaram que a Internet resultou em atividades mais
criativas por parte dos(as) aprendentes, num total de
48% de professores(as) com avaliação positiva. Enquanto isso, 36% dos(as) professores(as) assinalaram
que os(as) estudantes usam as informações da Internet
sem reflexão, e 8% consideram o balanço da influência
da Internet sobre as atividades estudantis negativo, num
total de 44% de professores(as) com avaliação negativa
dos efeitos da Internet sobre os(as) alunos(as).

Chama a atenção o fato de 8 (oito) respondentes,
20% dos(as) docentes, ainda não terem opinião formada a respeito da disposição e/ou preparo dos(as)
professores(as) para uso das NTICs. A que se pode
atribuir esta falta de percepção da postura dos(as) colegas frente a um desafio profissional tão marcante no
tempo presente? Talvez seja ao fato de que nenhum(a)
professor(a) observou entre os seus pares o temor de
que as NTICs possam ameaçar seus postos de trabalho?
Dentre aqueles(as) que construíram uma representação sobre o desafio das NTICs à profissão docente, 5
(cinco) respondentes, 12%, notaram uma atitude de
resistência, por parte dos(as) professores(as), à incorporação de novos recursos. De forma óbvia, 15 (quinze) respondentes, 36%, assinalaram que os(as)
professores(as) antigos(as) não receberam treinamento
para uso das NTICs. Porém, 11 (onze) docentes, 27%,
reconheceram o esforço que a categoria dos(as) docentes tem feito para acompanhar as novas práticas pedagógicas surgidas em função da introdução das NTICs
na escola. Aliás, a constatação deste esforço é coerente com a análise das questões anteriores que apontam
o autodidatismo e a possibilidade de progressão docente no uso dos recursos da telemática.

Questão 11 - Disposição e/ou Preparo dos Professores para uso das NTICs
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O interessante é que dos(as) dois(duas) professores (as) que manifestaram opinião livre sobre a disposição e/ou preparo docente para o uso das NTICs, um(a)
apresentou o tema da “desatualização com variados
motivos”. Refletindo uma opinião semelhante, outro(a)
professor(a) escreveu: “Acho que há mais de uma possibilidade de resposta: falta de treinamento p/ prof.
mais antigos, disponibilidades de equipamentos na
Universidade, constituição de uma prática pedagógica
(ainda engatinhando...).”
O pressuposto básico para compreender o desafio
das NTICs à configuração curricular é que para a introdução destas novas práticas docentes são necessárias mudanças substanciais na estrutura das instituições educacionais, como apoio administrativo, tempo
para os(as) professores(as) experimentarem e desenvolverem conteúdos, novas atividades curriculares e
projetos compartilhados.
Tais mudanças passam, necessariamente, pela renovação da proposta curricular. Como enfatiza (Moran,
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2004), “manter o currículo e as normas, tal como estão
na prática é insustentável.” Com as tecnologias o currículo pode ser flexibilizado, ampliando os espaços de
aprendizagem e as formas de fazê-lo.
Porém, estas inovações estão distante da prática.
Na pergunta quanto à incorporação das NTICs no currículo, 62% dos(as) professores(as) consideraram que
o uso pedagógico das NTICs não está contemplado na
proposta curricular do curso em que lecionam. Apenas 9% consideram devidamente presente no
curriculo. Vale ressaltar que os cursos de História e
Geografia da UEFS acabaram de produzir no seio de
seus colegiados ampla discussão que resultou em uma
nova proposta curricular, que está sendo implementada.
Na realidade, após levantamento na hemeroteca da
própria UEFS, constatou-se que a discussão sobre a
presença das NTICs no currículo é escassa nas publicações acadêmicas nacionais. Assim, 29% dos(as)
professores(as) não opinaram sobre a questão.

Questão 12 - Considera o uso pedagógico das NTICs devidamente contemplado no atual currículo do curso em que leciona?
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Questão 13

sociabilidade, através da utilização de recursos
como Home Pages, Listas de Discussão, etc.

Quando solicitados(as) a oferecer sugestão para a
inclusão das NTICs no currículo das Ciências Humanas, dos(as) 33 (trinta e três) professores(as)
respondentes, 17 (dezessete) apresentaram contribuições. As formas de inclusão das NTICs no currículo, sugeridas pelos(as) professores(as) do DCHF/
UEFS, podem ser classificadas em 4 (quatro) aspectos, a saber:
1º) Através de disciplinas que contemplem as
interfaces entre as NTICs e a História;
2º) Pela promoção de eventos sobre a temática ou
inclusão do tema em eventos da área de humanidades;
3º) Realizando treinamento dos(as) professores(as)
e maior investimento em equipamentos;
4º) Pela adeqüação do ensino às novas formas de

Questão 14
Dos(as) 3 (três) professores(as), 9%, que na questão 12 (doze) assinalaram que o uso pedagógico das
NTICs está devidamente contemplado no atual currículo do Curso em que lecionam, é interessante observar que todos trabalham no curso de Geografia. Porém, ao serem solicitados a indicar como é trabalhada
a tecnologia educacional no curso, não descreveram a
estratégia pedagógica de inclusão das NTICs no currículo. Um (a) professor (a) indicou que era através da
“consulta de informações na Internet (banco de dados); elaboração de bancos de dados; mapeamento
digital (elaboração e interpretação); construção de sistema geográfico de informações”. Outro(a) mencionou a “confecção de sectogramas, evapopluviogramas,
histogramas, etc.” e outro(a) fez referência à disciplina
“ensino de Geografia e Novas Tecnologias”.

Questão 15 - Sobre os efeitos do fenômeno do Ciberespaço sobre a Prática Pedagógica
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A análise das respostas a respeito dos efeitos do
ciberespaço sobre a prática pedagógica, se for considerado que 64% responderam que os mesmos são de
acentuados a relativos, indica que os(as) docentes estão em sua maioria conscientes de que a telemática já
produziu alterações na prática docente. Por outro lado,
6 (seis) respondentes, 18%, assinalaram não ter opinião formada sobre o assunto, enquanto 4 (quatro)
professores(as), 12%, afirmaram que os efeitos do
ciberespaço sobre a prática docente são pequenos. Os
que, de maneira prudente, assinalaram que os efeitos
ainda não estão convenintemente determinados foram
2 (dois; duas).

Questão 16
A questão 16 (dezesseis) deveria ser respondida
apenas pelos(as) que haviam escolhido a opção que
afirmava serem os efeitos do ciberespaço sobre a prática docente acentuados. Dos(as) 7 (sete) respondentes,
21%, que haviam escolhido esta opção, 5 (cinco) responderam à questão. Tratava-se de mencionar alguns
efeitos do ciberespaço sobre a prática pedagógica.
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Um(a) respondente indicou a opção da resposta à questão 10 (dez) em que se afirma que os estudantes usam
as informações da Internet sem reflexão, “montando”
textos para entregarem.
Outro(a), escreveu: “efeito de dupla face é importante, amplia leque de informação, facilita desenvolver habilidades e competências, mas pode também
estabelecer vícios, dependências, ‘modo fácil’ de adquirir informação, ‘pouca criticidade’”.
Também foram mencionados “acesso a bibliografia
antes restrita aos grandes centros de ensino e pesquisa; acesso a um maior volume de informações” e “comunicação direta com autores, pesquisadores, conhecimento adquirido quer seja através de publicação na
Internet e referências tanto para professores como estudantes.”
Uma avaliação mais ampla assim versou: “Necessidade de se rever conceitos, inclusive mudar e introdução de uma nova forma de experiênciar o tempo e o
espaço. Nesse sentido, pode-se observar um maior
dinamismo nas práticas pedagógicas.

Questão 17 - Sobre o potencial pedagógico do Ciberespaço é correto afirmar:
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O uso educativo da telemática implica um papel
essencial a ser assumido pelos(as) professores(as) como
avaliadores(as) dos conteúdos virtuais e como
orientadores(as) de atividades de aprendizagem nesse
contexto. Assumindo a função de mediar a interação
entre aluno(a) e computador, o(a) professor(a) deve
adotar o papel de instigador(a) do processo.
Em publicações científicas, a redefinição da função docente apresenta várias vertentes. Enquanto para
alguns (Demo, 2002) o(a) professor(a) assume o papel
de um(a) “desafiador”(a) do(a) aprendente, deixando
em alguns momentos o(a) aluno(a) “perdido”(a) para
poder apressar sua emancipação, outros chegam mesmo a apresentar a possibilidade das funções docentes
serem transpostas para um software educacional, com
a vantagem de, ao invés de se ter um especialista abordando um assunto, pode-se ter centenas de especialistas embutidos(as) para cada conteúdo (Dunley Jr.,
1995). Deve-se acrescentar a isto o potencial de
hipermídia que pode ser incorporado.
As vantagens dos ambientes virtuais podem ser
estendidas até para o desenvolvimento do pensamento do(a) aprendente. “Devido à característica das
TIC relacionadas com fazer, rever e refazer contínuos (...) o aprendiz tem a oportunidade de avaliar
continuamente o próprio trabalho e efetuar instantaneamente as reformulações que considere adequadas
para produzir novos saberes.” (Almeida, 2003).

A interatividade possibilita maior liberdade de criação, pois como enfatiza (Ferreira, 1999), acaba com a
passividade diante das informações. Isto significa que
agora deve-se buscar as informações, criticá-las, triálas, realizar opções e assumir a responsabilidade pelas escolhas feitas.
A prudência da maioria dos(as) respondentes,
18 (dezoito) professores(as), equivalente a 56% do
total de interrogados(as), em emitir uma opinião
sobre a inclusão ou não da cibercultura no currículo das humanidades é um reflexo da novidade
do tema.
Questão 19
A pergunta seguinte (Questão 19) deveria ser respondida apenas por aqueles(as) que admitiam a possibilidade de inclusão da cibercultura no currículo das
humanidades, ou seja, 13 (treze) professores(as), 41%,
e solicitava sugestão de como se poderia incluir a
cibercultura no currículo dos Cursos Superiores de
Ciências Humanas. As sugestões variaram desde a
proposição de disciplinas específicas sobre cibercultura
no currículo, a correspondência com autores(as) de
outras universidades (troca de experiências), a utilização de atividades extra-classe e, especificamente no
caso do curso de Geografia, foi sugerido a utilização
das cidades digitais como modelo para análise e planejamento dos problemas urbanos.

Questão 18 - As Manifestações culturais no Ciberespaço devem ser incluídas no currículo das humanidades?
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Esta última representa uma excelente sugestão. Por
outro lado, a manifestação da cibercultura que desperta especial interesse para o campo da educação é a das
comunidades virtuais. Segundo (Lévy, 1999, p. 27),
“comunidade virtual é um grupo de pessoas se
correspondendo mutuamente por meio de computadores interconectados”. Para (Castells, 2003), as
características fundamentais das comunidades virtuais são: o valor da comunicação livre, horizontal
e a formação autônoma das redes, a partir do princípio de que qualquer um é livre para divulgar sua
mensagem.
A partir desta classificação e da percepção de que a
cultura das comunidades virtuais tem um potencial
pedagógico ainda por ser explorado, algumas categorias importantes vêm à tona. Destacam-se os conceitos
de “comunidades aprendentes”, “inteligência coletiva” e “ecologia cognitiva”.
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idéia de um coletivo pensante homens-coisas, coletivo dinâmico povoado por singularidades atuantes e subjetividades
mutantes,.. (...)
Assim, na perspectiva de (Lévy, 1993, p. 144), uma
ecologia cognitiva é formada não apenas por seres
humanos, mas também por máquinas, ferramentas,
estradas, carros, cidades, enfim, “todos os elementos
do universo físico que as ações humanas implicam”.
Como fica o professor diante do desafio de propiciar
“ecologias cognitivas” que favoreçam o aprendizado?
(Lévy, 1999, p. 171) responde:

A idéia básica que se pode apreender da articulação destes conceitos é que as “comunidades virtuais”,
enquanto coletivos interconectados para fins pedagógicos, podem aspirar a tornarem-se “comunidades
aprendentes” que desenvolvam uma “inteligência coletiva” a partir do compartilhamento de uma rica “ecologia cognitiva”.

(... ) 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. Sua
atividade será centrada no acompanhamento
e na gestão das aprendizagens: o incitamento
à troca dos saberes, a mediação relacional e
simbólica, a pilotagem personalizada dos
percursos de aprendizagem etc.

Na definição de (Lévy, 2000, p. 28), inteligência
coletiva “é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo
real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. O objetivo da inteligência coletiva, então,
seria o “enriquecimento mútuo” das pessoas que partilham a mesma comunidade virtual aprendente.

O desafio é aproximar as contribuições da pedagogia com as da técnica, aqui representada pelos recursos do ciberespaço, incluindo o conteúdo das humanidades, sem olvidar a produção da cibercultura, no
intuito de sugerir um processo de formação regular e
continuada dos professores de Ciências Humanas que
lhes propicie uma nova dinâmica didática.

Para conceituar ecologia cognitiva, (Lévy, 1993, pp.
10, 11) argumenta da seguinte forma:
Quem pensa? É o sujeito nu e monádico,
face ao objeto? São grupos intersubjetivos?
Ou ainda as estruturas, as línguas, as
epistemes ou os inconscientes sociais que
pensam em nós? Ao desenvolver o conceito de ecologia cognitiva, irei defender a

Questão 20
A última questão, de natureza aberta, solicitando a
opinião dos(as) professores(as) a respeito das reformas curriculares em operação e que introduzem as
NTICs na formação docente, foi a que gerou a maior
participação espontânea dos mestres. Apenas 9 (nove)
professores(as) afirmaram não ter opinião formada ou
não responderam à questão.
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Um(a) professor(a) afirmou que o curso em que leciona já contempla as NTICs, mas falta ampliar os laboratórios, número de técnicos, monitores etc. Oito
professores(as), de uma forma ou de outra, expressaram considerar a introdução das novas tecnologias no
currículo importante, positiva e necessária.
Dois(duas) professores(as) se concentraram na situação sócio-econômica dos estudantes, mas com perspectivas diferentes. Um(a) considerou a proposta “distante para a realidade na escola pública no Brasil uma
vez que a informática ainda é uma ferramenta de uso e
custos muito elevados para o poder econômico da sociedade acadêmica”. Por outro lado, o(a) outro(a) mestre fez exatamente da deficiente realidade sócio-econômica o motivo para a introdução das NTICs no currículo do curso superior. Em suas palavras: “Acredito
que a introdução desse componente curricular é imprescindível, na contemporaneidade, pois alguns alunos, devido ao nível sócio-econômico, não terão acesso a essas NTICs, se estas não forem oferecidas durante a sua formação docente”.
Uma interessante opinião, que reflete os novos
desafios postos ao trabalho docente foi assim expressa: “Antes do advento e da massificação da Internet no
nosso cotidiano acadêmico, tínhamos que lidar com
problemas do tipo ‘falta de leitura’ e ‘uso equivocado
da língua portuguesa’. Agora, além destes e de outros, temos que cuidar da ‘alfabetização digital’ e ‘salvar a língua portuguesa do empobrecimento’”.
Dentre as respostas apresentadas, 2 (duas) apresentaram uma percepção prática dos problemas que
envolvem a introdução das NTICs no currículo acadêmico:
– “Acho importante, porém considero que
é preciso não confundir aquisição de novas tecnologias com aquisição de equipamentos. É preciso treinar para o uso e
acompanhar o andamento. A técnica em
si é importantíssimo, o seu uso depende de

como e que objetivos alcançar (o que se
pretende)”.
– “Acredito que o ponto principal não é
apenas incluir as NTICs nos currículos,
mas principalmente saber utilizá-las de
acordo com os conteúdos que necessitam
ser trabalhados. Assumo: nós não sabemos utilizar as NTICs na nossa prática pedagógica”.
Por outro lado, duas respostas também chamaram
a atenção por demonstrar o conhecimento consistente
e elevado nível de reflexão dos(as) professores(as) do
DCHF/UEFS sobre a importância e a natureza da introdução das NTICs no currículo acadêmico:
– “Acho fundamental nos dias contemporâneos, possibilita mais flexibilidade ao trabalho docente sob os mais diversos aspectos
dentro de uma temática. Entretanto, é importante ressaltar que o instrumental técnico moderno para fins operacionais precede
de um bom fundamento teóricometodológico de cada ciência na sua
especificidade”.
– “É um avanço do qual não se pode fugir,
pois temos que propiciar condições para
compreender essa nova dimensão da sociedade em rede, onde os fluxos definem novas
formas de relações sociais”.
Uma resposta revelou a preocupação de alguns
docentes com o novo desafio posto: “Acho que vale a
pena a introdução das NTICs na formação docente,
desde que não se pretenda que elas sejam obrigatórias
na prática docente”.
E um(a) professor(a), revelando sabedoria proverbial, resumiu a essência da Filosofia da Técnica assim: “O desenvolvimento da tecnologia é sempre um
ótimo servo e um péssimo senhor”.
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4. Conclusão
As avaliações sobre a introdução das NTICs na formação docente, de um modo geral, apresentam alguns
pontos principais em comum, a saber: a escola, em
seus diversos níveis, está atrasada em relação à apropriação das novas tecnologias em seu cotidiano; a formação docente para a incorporação dos novos recursos é deficitária e a superação da pedagogia tradicional, apoiada na mera transmissão de conhecimentos,
se efetiva a partir da correta introdução das NTICs.
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Em função destes dois pressupostos, o de um amplo movimento internacional por reformas educacionais e o da necessidade de um novo conceito de educação, a principal contribuição que pode ficar da análise
dos dados coletados, tanto na pesquisa exploratória,
bibliográfica tradicional ou em documentos/websites,
como no questionário aplicado, é que o desafio das
NTICs para a educação só poderá ser enfrentado a partir da disseminação de uma nova cultura docente.

Esta pesquisa não intencionava negar este senso
comum, recém formado, mas averiguar as condições
de aproveitamento das NTICs dentro de um segmento
de professores que podem adotar novas posturas pedagógicas, mediadas pela telemática, de forma privilegiada – os professores de humanidades.

Ora, na realidade o que se procurou detectar na
pesquisa de campo foi justamente em que grau esta
nova cultura docente está sendo vivenciada pelos(as)
mestres de Ciências Humanas do DCHF/UEFS, utilizando como indicadores os padrões de utilização do
ciberespaço deste conjunto de professores(as) que se
caracterizaram por sua qualificação acima da média
nacional.

Alguns pontos importantes foram considerados
como pressupostos essenciais da pesquisa, a fim de
que se possa compreender o que representa o desafio das NTICs para a educação: primeiro, este desafio se faz no contexto dos esforços de organismos
internacionais e governamentais para a implantação
de amplas reformas educacionais em quase todos os
países. Ora, estas reformas procuram adequar os
diversos níveis escolares às novas condições econômicas, sociais e culturais vigentes no início do terceiro milênio.

Tomando-se, pois, os professores do DCHF/UEFS
como amostra significativa, pode-se inferir que os professores de humanidades estão no estágio inicial de
um provável e desejável processo de evolução gradativa
na utilização pedagógica da telemática. Isto quer dizer
que a questão da atualização profissional dos docentes da área está acontecendo lentamente. De um modo
geral, a representação dos docentes da área de humanidades a respeito da introdução das NTICs na prática pedagógica é positiva, não descuidando de uma
avaliação crítica deste novo desafio profissional.

Segundo, um novo idioma pedagógico está em gestação; isto significa que um novo conceito de educação precisa ser construído. Esta redefinição da educação é fruto de uma nova antropologia filosófica que
não pode mais ignorar o repensar e/ou redefinir a humanidade em relação ao seu entorno maquínico.

Por fim, a conclusão central é: ao que indicam as
evidências dos dados coletados, os professores de
humanidades, a exemplo dos colegas do DCHF/UEFS,
não têm aproveitado suficientemente as vantagens que
o ciberespaço propicia para a sua exploração por parte
dos docentes desta área de especialização.
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