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Introdução: Trata-se de uma pesquisa de campo resultante da articulação entre Projeto
Integrador - componente curricular do curso de Pedagogia, que teve como objetivo a
criação/aplicação de ambientes virtuais para alunos do 5º ano do ensino fundamental,
com a pesquisa fomentada pela FAPEMIG, no primeiro semestre de 2018.
A pesquisa teve como questões norteadoras: como as alunas do 5º período do curso de
Pedagogia se apropriaram das tecnologias digitais de informação (TDIC) no processo
de elaboração dos ambientes digitais? Há compreensão sobre a importância da
utilização/reflexão sobre o uso das TDIC durante a formação e no exercício da
profissão? Objetivo: Objetiva-se apresentar os dados da pesquisa, analisados a partir
das abordagens sobre a identidade profissional docente, o uso das TDIC em suas duas
perspectivas: como objeto de estudo e como ferramenta pedagógica. Metodologia: A
pesquisa de campo teve a participação de vinte e três (23) alunas do 5º período do
curso de Pedagogia, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste. Os
instrumentos utilizados foram (i) os relatórios produzidos pelas alunas a partir dos
resultados obtidos da elaboração e aplicação dos ambientes virtuais, (ii) formulário
on-line com vinte e duas (22) questões, sendo que treze (13) eram questões objetivas e
nove (9) discursivas. Resultados: Os dados da pesquisa revelaram que 65,2% das
alunas já possuem experiências na sala de aula provenientes de projetos, extensões,
PIBID e o próprio Projeto Integrador. Acerca do uso das TDIC na perspectiva
ferramenta pedagógica, 18 alunas das 25 que responderam o questionário, apontaram o
uso do celular como uma ferramenta facilitadora, que pode auxiliar durante pesquisas,
bem como deixar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os alunos. A maioria
destacou que são necessárias propostas significativas para o seu uso em sala. No uso
das TDIC como objeto de estudo, 69,5% das alunas afirmaram que os critérios
utilizados para o compartilhamento de informações nas redes sociais são:
credibilidade, fonte, a informação em si e a veracidade. Ainda sobre o uso como objeto
de estudo, as alunas em suas respostas discursivas, evidenciaram que reconhecem a
importância do uso das TDIC no cotidiano e contextos dos alunos, não apenas para
transpor o que já fazem numa aula tradicional, mas para criar novos saberes e novas
formas de aprender. Conclusão: A pesquisa evidenciou a necessidade da leitura crítica
do uso das TDIC durante a formação inicial/continuada para que no exercício da
docência haja a sensibilização para o uso das TDIC com o objetivo de ressignificar o
processo de ensino aprendizagem dos (as) alunos (as).
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