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O objetivo da pesquisa é analisar como os integrantes de grupos interdisciplinares integram as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e Docência ao construir o conceito de
Tecnodocência a partir da utilização de seus conhecimentos prévios. A pesquisa qualitativa,
caracterizada como Estudo de Caso, apresenta por unidade de análise três grupos interdisciplinares
de cursos de Licenciatura participantes da disciplina Tecnodocência no semestre 2018.1.
Subdivide-se em três etapas: preparação de instrumentos e equipamentos, coleta e análise de dados.
Constataram-se transformações conceituais na definição do conceito de Tecnodocência,
evidenciando elementos de interdisciplinaridade, mediante o uso das TDICs na construção do
conhecimento com o aluno. Ainda centralizam a ação docente no professor.
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Introdução

As novas possibilidades de comunicação e outros fenômenos interligados ao uso da internet mudam
as relações interpessoais. A escola e toda sua comunidade estão imersos em uma sociedade
cibercultural cujas formações em geral não contemplam o uso das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDICs). O pensar crítico da integração entre TDICs e docência se torna
uma ação imprescindível para a sociedade como um todo (KERCHOVE, 2009) e, neste caso, para a
formação do professor. No contexto da cibercultura, a tecnologia digital é um fenômeno que se
alastra para todo o meio educacional, caracterizado como um fenômeno hegemônico, sem ser um
fenômeno de maioria (LEMOS, 2002).

Coll (2009) afirma que, em geral, o uso das TDICs na prática docente é coerente com os
pensamentos pedagógicos dos professores. São utilizadas para apresentação e transmissão de
conteúdos por profissionais que valorizam a prática centrada no professor. São utilizadas para
promover atividades de exploração e questionamentos, por profissionais que apresentam uma visão
mais ativa do ensino. Com isso, o autor infere que a incorporação das TDICs à prática docente não
garante uma transformação pedagógica e integradora de fato, apenas reforça uma prática vigente.

Ao pesquisarem a utilização das TDICs por professores de ensino superior, Loureiro, Lima e Soares
(2014) corroboram a afirmação de Coll (2009). Percebem que os docentes se preocupam em
conhecer as novidades tecnológicas e buscam empregá-las em metodologias para a prática da
docência, geralmente de forma expositiva. A ênfase na exposição de conteúdos ainda persiste,
mesmo diante de ferramentas que possibilitam a abertura para mudanças metodológicas, denotando a
fragilidade dos processos de formação docente.

Compreende-se que as TDICs podem ser integradas aos demais conhecimentos vinculados à
docência nos processos formativos. Desenvolve-se, a partir desse ideário, o conceito de
Tecnodocência como a sistematização de conhecimentos e seus princípios que se aplicam ao
planejamento, à construção e à reflexão sobre as TDICs, vinculadas ao estudo epistemológico da
ação integrada de ensinar, aprender e avaliar no contexto teórico e prático da docência (LOUREIRO;
LIMA, 2018).

O conceito de interdisciplinaridade se agrega a este como um de seus pilares, conectando-se à ideia
de integração a partir dos pressupostos teóricos de Japiassu (1976), ao estabelecer a necessidade de
trocas conceituais entre especialistas de diferentes disciplinas por meio do compartilhamento de
conhecimentos e de discussões conjuntas. O conceito de aprendizagem significativa também se
constitui como outro pilar estruturante. A utilização dos conhecimentos prévios do aprendiz de forma
substantiva e não-arbitrária contribui para o desenvolvimento de sentidos e significados aos
conceitos ancorados a sua estrutura cognitiva (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).

Para Amem e Nunes (2006), as TDICs podem auxiliar no trabalho interdisciplinar pelo fato de
permitir a utilização de métodos não convencionais de aprendizagem, facilitando a troca de
informações, a interação entre os usuários e a integração entre os conhecimentos. De acordo com a
problemática apresentada e considerando-se a necessidade de integração entre TDICs e docência em
contexto interdisciplinar na formação de licenciandos e bacharelandos interessados na docência,
pergunta-se: como a utilização dos conhecimentos prévios de grupos interdisciplinares na construção
do conceito de Tecnodocência influencia na forma como buscam integrar TDICs e Docência?

Sendo assim, a Universidade Federal do Ceará (UFC) implantou a partir de 2015.1 com apoio da
Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), em parceria com escolas públicas, a disciplina denominada
Tecnodocência, atendendo aos discentes de variadas áreas do conhecimento. A pesquisa relatada
nesse contexto tem por objetivo analisar como os integrantes de grupos interdisciplinares integram
TDICs e Docência ao construir o conceito de Tecnodocência a partir da utilização de seus
conhecimentos prévios. A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso com coleta de dados realizada
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durante a disciplina Tecnodocência no semestre 2018.1. A análise emprega como estratégia a
triangulação metodológica, utilizando-se de questionário de sondagem, do roteiro dos Materiais
Autorais Digitais Educacionais (MADEs) desenvolvidos pelos sujeitos da pesquisa e do referencial
teórico.

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Formação de Professores

As propostas de Formação de Professores que contemplam a integração entre as TDICs e os aspectos
educacionais são apresentadas de formas variadas por meio de pesquisas e políticas oriundas de
países que consideram o uso da tecnologia digital como uma forma de comunicação global, social e
cultural. A inserção do uso das TDICs vincula-se ao processo de desenvolvimento profissional,
pensada também para as formações iniciais.

A proposta da Unesco (2002) se apresenta em quatro estágios. Inicialmente, há a necessidade do
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos dos professores sobre os aspectos tecnológicos.
Realizar tarefas pessoais e profissionais utilizando os recursos da internet e de softwares corriqueiros
auxiliam na compreensão das possibilidades relacionadas ao uso da tecnologia digital.

Em um segundo momento, é necessário que o professor aprenda a aplicar as TDICs para aprimorar a
aprendizagem de seus alunos e sua própria aprendizagem. É somente após esses dois passos iniciais
que os professores contemplam a transformação pedagógica. Deverão aprender a integrar as
características da tecnologia digital aos objetivos didático-pedagógicos diante de um trabalho
colaborativo pautado na construção do conhecimento. Porém, é preciso que os resultados obtidos
sejam compartilhados, discutidos e refletidos de forma colaborativa com seus pares, colegas e
especialistas, para que as mudanças sejam efetivadas e incorporadas ao fazer pedagógico
(ALMEIDA; VALENTE, 2011).

A visão internacional para o uso das TDICs na Formação de Professores não se diferencia daquela
que se almeja nas propostas brasileiras. Estudos realizados no Quebec sobre o referencial das
competências profissionais para os futuros professores ressaltam que a apropriação das TDICs para o
planejamento, a condução das aulas e a gestão do ensino são imprescindíveis para a prática docente.
O professor deve saber se comunicar com a ajuda das TDICs, bem como planejar e ensinar com elas,
estimulando seus alunos a utilizarem-nas para aprenderem melhor (KARSENTI; VILLENEUVE;
RABY, 2008).

Ao se trabalhar no contexto das TDICs, a aprendizagem se torna efetiva por meio da construção do
conhecimento, pela liberdade de ação e pela reflexão a partir dos erros cometidos no processo. Os
feedbacks enviados pelo sistema em uso, considerados importantes para o processo de aprendizagem,
são gerados como função de escolhas e de ações do aprendiz dentro do sistema. O computador deve
ser utilizado como uma máquina a ser ensinada. A partir de suas premissas, o aprendiz deve inserir
seu conjunto de ideias para obter a resposta de suas próprias ações (VALENTE, 2002).

Metodologia

A pesquisa de caráter qualitativo utiliza como metodologia o Estudo de Caso. Essa escolha se
justifica pelo fato de investigar um fenômeno contemporâneo, de considerar a não exigência de
controle sobre os eventos comportamentais e de utilizar fontes de evidências diretas na compreensão
dos fenômenos estudados (YIN, 2010).

São apresentados os resultados da pesquisa oriundos do projeto Universal CNPq 2016, compondo
um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Tecnodocência. A unidade de análise é
composta por três (3) grupos interdisciplinares de estudantes formados por um máximo de quatro (4)
integrantes, oriundos de diferentes cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Ceará,
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participantes da disciplina Tecnodocência no semestre 2018.1, ofertada, com 30 vagas.

A turma é composta por vinte e um (21) estudantes, onze (11) homens e dez (10) mulheres. São
oriundos das Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática,
Pedagogia e Química. A faixa etária média do grupo é de vinte e cinco (25) anos. Dois (2)
integrantes estão cursando os primeiros semestres de seus respectivos cursos, cinco (5) integrantes
estão nos semestres intermediários e catorze (14) estão cursando os últimos semestres. Todos
utilizam computador e internet todos os dias. Navegam principalmente pelas redes sociais, por sites
sobre profissão, trabalhos acadêmicos, jogos e entretenimento.

A disciplina Tecnodocência tem como objetivo formar estudantes que queiram atuar como docentes
diante da utilização de uma proposta metodológica interdisciplinar integrada às TDICs pautada no
estudo teórico-prático da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, da Teoria de Fluxo, da
Filosofia da Diferença, dos conceitos de Interdisciplinaridade e do Construcionismo. Possibilita a
valorização e a utilização dos conhecimentos prévios dos participantes, a construção do engajamento
e do significado dos conceitos e o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo sobre a ação da
prática docente.

A pesquisa está concebida em três (3) etapas: planejamento, coleta e análise de dados. Na primeira,
são preparadas as estratégias, os protocolos, os instrumentos e a política de armazenamento de
informações na coleta e na análise dos dados. Além disso, são preparados os equipamentos para o
desenvolvimento dos MADEs. Na segunda etapa, é realizada a coleta de dados em duas (2) fases por
meio da investigação: dos conhecimentos prévios que os licenciandos apresentam sobre docência; e,
sobre a forma como os licenciandos concebem, desenvolvem e propõem os MADEs. Ressalta-se a
utilização de dois (2) protocolos de coleta de dados.

Na primeira fase, os licenciandos respondem um questionário, disponibilizado em nuvem, contendo
informações pessoais e conceituais. Na segunda fase, iniciam discussões e compreensões teóricas
sobre os conteúdos de estudo. Os grupos interdisciplinares são formados e cada um define seu tema,
os conteúdos envolvidos e os objetivos a serem alcançados para o desenvolvimento de um trabalho
docente interdisciplinar. Elaboram roteiros de desenvolvimento dos MADEs, bem como, executam
as ações necessárias para sua concretização diante da articulação dos conteúdos.

A análise de dados ocorre pela interpretação dos discursos utilizados pelos grupos interdisciplinares
explícitos nos questionários de sondagem em comparação ao roteiro desenvolvido para a elaboração
dos MADEs, a partir de referencial teórico determinado. Para isto, é utilizada uma triangulação
metodológica, favorecendo a comparação das informações em diferentes instrumentos da pesquisa, a
fim de verificar as convergências e divergências das interpretações de forma linear (STAKE, 2010).
A análise de dados se subdivide em dois (2) focos: compreensão dos aspectos vinculados à
interdisciplinaridade; compreensão dos aspectos vinculados às tecnologias digitais.

Resultados e Discussão

Os resultados são apresentados a partir das duas (2) fases da coleta de dados. Os grupos
interdisciplinares pesquisados são intitulados de G1, G2 e G3 a fim de evitar dubiedade em relação à
linguagem utilizada no texto.

Conhecimentos Prévios sobre Docência e Tecnodocência

O questionário de sondagem é composto por trinta (30) questões. Para análise dos conceitos de
Docência e de Tecnodocência são utilizadas duas (2) perguntas: “O que é Docência?” e “O que é
Tecnodocência?”. Nenhum dos grupos citou o termo interdisciplinaridade na definição dos conceitos
de Docência e de Tecnodocência. Não fizeram nenhuma menção ao fato de os professores
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trabalharem conjuntamente na prática docente. A ação docente parece ser única, específica de um
professor e de sua área de saber.

No momento da definição de Docência, nenhum grupo explicitou a necessidade de utilização das
tecnologias digitais. No entanto, ao definirem Tecnodocência, em todas as respostas, as tecnologias
digitais se fizeram presentes. Para os três grupos, as tecnologias digitais podem ser utilizadas para a
transmissão do conhecimento: “A forma tecnológica de se transmitir o conhecimento.” (G1); “É a
prática de ensinar através do uso de tecnologias digitais que facilitem a transmissão de informação”
(G2); “A junção das tecnologias ao ato de ensinar” (G3).

O centro da ação docente está vinculado à figura do professor como detentor do saber. Diante de um
processo formativo docente que se pauta na fragmentação dos saberes e em uma proposta
aplicacionista do conhecimento como afirma Tardif (2002), é de se esperar que a compreensão de
docência dos licenciandos se apresente de forma unilateral, sem conexões com outros saberes. Por
outro lado, a forma de utilização das TDICs na docência revela como os licenciandos pensam a
docência propriamente dita. Segundo Coll (2009), docentes que buscam por aulas expositivas o
fazem também quando utilizam as TDICs na prática docente.

Desenvolvimento dos MADEs e compreensão sobre Docência e Tecnodocência

Foram desenvolvidos três (3) MADEs pelos próprios licenciandos integrantes dos grupos
interdisciplinares, com características próprias. O G1 desenvolveu um vídeo apresentando o que é
arte a partir do conceito de cultura hip hop como tema, explorando aspectos físicos do som resultante
de perturbações de um emissor, vocabulário e gramática da língua inglesa das músicas relacionadas
ao tema, além das tecnologias utilizadas na dança.

O G2 desenvolveu um vídeo explicando os termos físicos em inglês sobre o tema gravidade,
apresentando um aplicativo para a construção de um foguete espacial. O G3 desenvolveu uma página
na rede social Facebook com apresentação de questionamentos sobre seus conhecimentos prévios,
familiaridade com conceitos básicos de música e como podem ser compreendidos por meio do
estudo das aves do ponto de vista biológico, as denominadas aves canoras.

A utilização de um tema comum para todos os grupos auxiliou na produção de materiais mais
próximos do conceito de interdisciplinaridade. As propostas remetem ao tema central e contribuem
para que as apresentações revelem contextualizações. No entanto, cada MADE se apresentou como
uma relação direta entre o conteúdo específico de determinada área do saber com o tema, havendo
poucas conexões entre as diferentes áreas.

Os licenciandos apresentaram dificuldade em explicitar essa conexão e em desenvolver MADEs
comuns a todos os saberes. Para Japiassu (1976), a interdisciplinaridade pode ser um caminho
propício para minimizar o impacto da fragmentação dos saberes. Para Andalécio (2009), inserir as
TDICs no contexto da docência se torna um processo de construção colaborativa do conhecimento.
Compreende-se que o tempo de vivência deve extrapolar o tempo proposto em uma disciplina e
adentrar em todo o processo formativo do licenciando.

Em todos os grupos a busca foi pelo desenvolvimento de MADEs pautados no desenvolvimento de
apresentações. Apenas o G3 utilizou propostas diferentes com o Facebook, uma vez que
possibilitava a participação dos usuários a partir da inserção de respostas aos questionamentos
formulados. É importante ressaltar que no laboratório, os licenciandos têm acesso livre à internet e a
tablets. Poderiam, portanto, ter escolhido o desenvolvimento de MADEs que façam uso de recursos
on-line e de aplicativos móveis. A preocupação dos licenciandos nesse momento era de encontrar
uma forma de apresentar o conteúdo de suas áreas específicas do conhecimento aos alunos
primeiramente, para que na sequência desenvolvessem outras atividades.
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O centro da ação docente, portanto, em todos os grupos é o professor. É o docente que deve
apresentar o conteúdo, gerenciar a informação, preparar o material da aula, conduzir a ação do aluno.
Em nenhum MADE os licenciandos iniciaram o processo com uma atividade a ser realizada pelo
aluno, com busca e construção de conhecimentos centrados na ação do aluno. Diante da proposta
evidenciada pela Unesco (2002), os licenciandos parecem se encontrar nos primeiros estágios. O
ideário dos licenciandos sobre os conceitos de docência, tecnologia digital e sua integração, ainda
está muito próximo de uma compreensão positivista sobre docência: a tecnologia como ferramenta
para a transmissão do conteúdo pelo professor, corroborando os resultados de pesquisa apresentados
por Lima e Loureiro (2016).

Ainda assim, mesmo que se corrobore a perspectiva de Coll (2009), no sentido de o licenciando
pensar o uso das TDICs na docência da mesma forma como pensa sua prática docente, percebe-se
que houve um incremento dos grupos a partir do surgimento de um pensamento diferenciado sobre o
uso das tecnologias digitais na docência, uma vez que buscam pelos conhecimentos prévios dos
alunos, pensam em temáticas que contemplem seus contextos, procuram encaixar, mesmo que
timidamente, propostas metodológicas que se diferenciem da simples exposição de conteúdos.

Considerações Finais

Diante da busca pela análise das formas como os licenciandos da UFC integram as TDICs e
Docência ao construir o conceito de Tecnodocência a partir da utilização de seus conhecimentos
prévios, no semestre 2018.1, perceberam-se algumas transformações relevantes na relação que
estabelecem entre docência, interdisciplinaridade e TDICs.

As modificações conceituais transpareceram quando trataram do conceito de Tecnodocência,
incorporando elementos de interdisciplinaridade, das tecnologias digitais centradas na transmissão
dos conteúdos, mas também na construção de conhecimentos com os alunos.

Embora o centro da ação docente tenha permanecido no professor, em diferentes momentos
perceberam a necessidade de o aluno participar do processo, seja por meio da captação de seus
conhecimentos prévios, seja na preocupação em contextualizar o conhecimento científico para
torna-lo mais próximo da realidade do aluno.

Pretende-se continuar com a pesquisa sobre o desenvolvimento de MADEs e sua influência na
compreensão do conceito de docência para os licenciandos da UFC com aprofundamento no estudo
sobre a prática docente e a forma como os licenciandos utilizam os MADEs desenvolvidos quando
em contato com alunos de escola pública.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/integracao_entre_docencia_e_tecnologia_digital_o_desenvolvimento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Referências

ALMEIDA, M. E. B. de; VALENTE, J. A. Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou
divergentes? São Paulo: Paulus, 2011.

AMEM, B. M. V.; NUNES, L. C. Tecnologias de Informação e Comunicação: Contribuições para o
Processo Interdisciplinar no Ensino Superior. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 30, n. 3,
p. 171-180, 2006.

ANDALÉCIO, A. M. L. Informação, Conhecimento e Transdisciplinaridade: mudanças na
Ciência, na Universidade e na Comunicação Científica. 2009. 277f. Tese (Doutorado em Ciência da
Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte. 2009.

AUSUBEL, D. P; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro:
Interamericana, 1980.

COLL, C. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. In:
CARNEIRO, R.; TOSCANO, J. C.; DÍAZ, T. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo.
Madrid, España: Fundación Santillana, p. 113-126, 2009.

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

KARSENTI, T.; VELLENEUVE, S.; RABY, C. O uso pedagógico das Tecnologias da
Informação e da Comunicação na Formação dos Futuros Docentes no Quebec. Educ. Soc.,
Campinas, v. 29, n. 104 Especial, p. 865-889, 2008.

KERCHOVE, D. de. A Pele da Cultura: investigando a nova realidade eletrônica. São Paulo:
Annablume, 2009.

LEMOS, A. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre:
Sulina, 2002.

LIMA, L.; LOUREIRO, R. A Aprendizagem Significativa do Conceito de Tecnodocência:
integração entre Docência e Tecnologias Digitais. Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 14,
n. 1, p. 1-10, julho, 2016.

LOUREIRO, R. C.; LIMA, L. de. Tecnodocência: integração entre Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação na Formação do Professor. Fortaleza: Amazon, 2018.

LOUREIRO, R.; LIMA, L. de; SOARES, A. Docência Universitária no Contexto das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação. In: XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA, 19., 2014, Brasil, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Faculdade 7 de
Setembro, 2014, p. 503-508.

STAKE, R. E. Investigación con estúdio de casos. Madrid: Morata, 2010.

UNESCO. Information Communication Technology in Education: a curriculum for schools and
programme of teacher development. 2002. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf . Acesso em: 15 dez. 2015.

VALENTE, J. A. A Espiral da Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação:
repensando conceitos. In: JOLY, M. C. A Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem.
São Paulo: Casa do Psicólogo Editora, p. 15-37, 2002.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/integracao_entre_docencia_e_tecnologia_digital_o_desenvolvimento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/integracao_entre_docencia_e_tecnologia_digital_o_desenvolvimento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


