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Introdução

Este trabalho tem por objetivo conhecer como os futuros professores estão sendo
preparados para a inserção das tecnologias digitais de forma a potencializar aprendizagens
significativas.

O avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) impõe à escola a tarefa
de formar cidadãos capazes de se inserem em uma sociedade evoluída tecnologicamente.
Entretanto, para que tal tarefa seja realizada com sucesso, entendemos que os professores,
desde a sua formação inicial, necessitam perceber o uso das TIC como ferramentas que
podem potencializar o processo de aprendizagem.

Metodologia

A pesquisa tem como campo de estudo os alunos do último semestre dos cursos de
licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Química da Universidade Federal do Rio Grande
– FURG através da aplicação de um questionário, com perguntas abertas e semi-estruturadas,
visando conhecer como está ocorrendo o processo de apropriação dos futuros professores
para o uso das tecnologias como ferramenta pedagógica.

Resultados e Discussão

A pesquisa encontra-se em fase inicial, buscando aportes teóricos que permitam
entender as transformações no exercício da docência que ocorrem em torno da própria prática.
Como seres sociais, os docentes tendem a fazer uso de conhecimentos provenientes das
interações com colegas e professores na mesma escala em que estes lhes foram significativos.
Para Rodrigues (2007), os saberes e as práticas docentes estão na confluência com várias
redes de conversação que os professores participaram em sua história de vida.

Segundo Namo de Mello (2010), colocar as tecnologias digitais a serviço da melhoria
da qualidade da formação do professor é disponibilizar uma abordagem metodológica que irá
preparar o futuro professor para usar as novas tecnologias com seus alunos, em contextos nos
quais essas tecnologias estejam disponíveis.

A construção do referencial teórico-metodológico está embasando a elaboração do
questionário, que por suas interpelações, permitirá entender como tem sido a inserção das
tecnologias digitais na formação inicial de professores.

Considerações Finais

Pressupomos, que olhar o processo de inserção tecnológica na formação inicial de
professores é entender como as tecnologias digitais vem sendo utilizadas como ferramenta
pedagógica, estando atreladas ao processo de aprendizagem dos futuros docentes, de forma
que estes, pela experiência, venham a utilizá-las como ferramentas que podem potencializar as
suas práticas em sala de aula favorecendo o processo de aprendizagem de seus alunos.
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