
     Recebido em: 25/05/2018
     Aprovado em: 25/05/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.14.14

     A INFLUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS AUTORAIS DIGITAIS EDUCACIONAIS NA
COMPREENSÃO DO CONCEITO DE DOCÊNCIA DE LICENCIANDOS

     EIXO: 14. TECNOLOGIA, MÍDIAS E EDUCAÇÃO

     LUCIANA DE LIMA, ROBSON CARLOS LOUREIRO

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_influencia_do_desenvolvimento_de_materiais_autorais_digitais_ed.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.14.14


Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar de que forma o desenvolvimento de Materiais Autorais Digitais
Educacionais influencia a compreensão que licenciandos apresentam sobre docência em um contexto
metodológico construcionista. Caracterizada como Estudo de Caso, analisou-se a atuação de
licenciandos organizados em seis grupos interdisciplinares na disciplina de Tecnodocência ofertada
em 2017.2 por Instituição Pública de Ensino Superior. Subdividiu-se em três etapas: planejamento;
coleta e análise de dados. Os instrumentos utilizados foram o questionário de sondagem e os roteiros
de desenvolvimento de Materiais Autorais Digitais Educacionais. Os dados foram analisados por meio
da interpretação direta dos textos escritos coletados diante de uma triangulação metodológica,
utilizando-se dois focos: influência das tecnologias digitais e produção autoral. Verificou-se que alguns
licenciandos percebem a docência centrada no professor com ênfase na exposição do conteúdo
disciplinar sem o uso das tecnologias digitais. No entanto, outros licenciandos modificaram a
compreensão da docência a partir do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos diante da
parceria entre docentes e discentes por meio do desenvolvimento de Materiais Autorais Digitais
Educacionais com características construcionistas.

Abstract

The goal of this work is to analyze how the development of Digital Authorial Educational Materials
influences the understanding that undergraduates present about teaching in a methodological
constructionism context. Characterized as a Case Study, we analyzed the undergraduates’
performance organized in six interdisciplinary groups in the discipline of Tecnodocência offered in
2017.2 by Public Institution of Higher Education. It was subdivided into three stages: planning; data
collection and analysis. The instruments used were the survey questionnaire and the development
guides for Digital Authorial Educational Materials. Data were analyzed through the direct interpretation
of the written texts collected before a methodological triangulation, using two focuses: influence of
digital technologies and authorial production. It has been found that some undergraduates realize
teacher-centered teaching with an emphasis on exposing disciplinary content without the use of digital
technologies. However, other undergraduates modified the understanding of teaching through the
development of student learning in the partnership between teachers and students through the
development of Digital Authorial Educational Materials with constructionists characteristics.

Introdução

A Formação de Professores desde o século XX é estudada por pesquisadores em âmbito mundial e
obtém constatações semelhantes. Em geral utiliza teorias de ensino não integradas à atualidade. Para
Carr e Kemmis (1988, p. 125): “[...], as teorias são o produto de alguma atividade prática, [...] toda a
atividade prática recebe orientação de alguma teoria”. No caso da Formação de Licenciandos, são
três os fatores que atestam falhas significativas: a teoria trabalhada com os licenciandos se
desconecta da prática; as formações não enfatizam a importância da fundamentação epistemológica
das ações didáticas e metodológicas; e o uso das TDICs não produz novas metodologias e didáticas.
De acordo com Tardif (2002), esse fato decorre de uma formação pouco eficiente que ainda se baseia
em uma proposta aplicacionista do conhecimento.

Gatti (2010) ressalta a existência de uma pulverização dos conhecimentos, gerando uma fragilidade
da preparação dos professores para o exercício da docência na Educação Básica. As ementas dos
cursos demonstram falta de integração entre as disciplinas de formação específica e as de formação
pedagógica. Os conteúdos são desarticulados; existe um desequilíbrio entre disciplinas teóricas e
práticas, e, estão desvinculados das reflexões e possíveis integrações com as tecnologias digitais.

A simples incorporação dos conhecimentos vinculados às tecnologias digitais nos cursos de formação
não garante uma transformação pedagógica e integradora de fato, apenas reforça uma prática vigente
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(COLL, 2009). Loureiro, Lima e Soares (2014) em pesquisa desenvolvida com professores de ensino
superior constatam que existe interesse dos docentes em se aprofundar no conhecimento sobre as
novidades tecnológicas. No entanto, buscam empregá-las em metodologias para a prática da
docência, geralmente de forma expositiva. Mesmo diante de ferramentas que possibilitam a abertura
para mudanças metodológicas, as práticas continuam semelhantes às comumente utilizadas. As
mudanças se revelam mínimas, possivelmente por falta de formações que pensem propostas
metodológicas diferenciadas integrando as TDICs.

Considera-se que as tecnologias digitais estão presentes no cotidiano das pessoas e promovem
inovações constantes do ponto de vista tecnológico digital, incorporadas rapidamente pelo universo
social. Potencialmente, esses artefatos tecnológicos geram possibilidades de mudança no campo
didático-metodológico e nas interrelações entre professor e aluno por meio da compreensão de
ensino, aprendizagem e avaliação descentralizada da ação do professor e em parceria com a ação do
aluno, de tal forma que ambos possam usufruir dos benefícios advindos de todos os processos
cognitivos vivenciados.

No entanto, a produção de tecnologias digitais educacionais tem valorizado mais a ferramenta em si
do que as ações didático-metodológicas do professor ao fazer uso dessas ferramentas no contexto da
docência. O Banco Internacional de Objetos Educacionais (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/),
por exemplo, disponibiliza atualmente 19.842 objetos digitais para uso do professor em diferentes
níveis, áreas e modalidades de ensino. No entanto, é um recurso pouco utilizado nas formações de
licenciandos de Instituição Pública de Ensino Superior (IPES).

Apesar de ser uma iniciativa que apresenta o intuito de contribuir para a disseminação de ferramentas
digitais para os professores em quaisquer níveis de formação, não se evidenciaram registros de que
este espaço contribui para uma mudança da postura do professor em sala de aula frente ao uso das
ferramentas digitais que se atualizam e se desenvolvem rapidamente. Faz-se premente investigar e
propor ações didático-metodológicas para a integração entre TDIC e docência diante desse quadro de
grande produção tecnológica digital e pouca modificação na prática docente que permanece
pré-digital.

Diante do exposto, pergunta-se: De que forma o desenvolvimento de Materiais Autorias Digitais
Educacionais (MADEs) influencia a compreensão que licenciandos apresentam sobre docência
quando pautados em um contexto metodológico docente com base nos preceitos teóricos
construcionistas

Para os cursos vinculados às Ciências da Natureza da referida IPES, existe apenas uma disciplina
obrigatória que se preocupa em estudar as TDICs na formação docente. Nos demais cursos, quando
existem disciplinas voltadas para essa discussão, são optativas e nem sempre ofertadas
semestralmente.

A partir de 2015, a IPES inseriu a disciplina Tecnodocência como optativa para todos os cursos de
Licenciatura presencial, hospedada no Instituto Universidade Virtual. Apresenta como objetivo integrar
os conteúdos teóricos às atividades práticas da docência com o desenvolvimento de planejamentos e
materiais educacionais integrados às TDICs. Trata-se, portanto, de uma iniciativa para que os
licenciandos tenham a oportunidade de iniciar estudos e reflexões sobre o uso das tecnologias digitais
em sala de aula. Ofertada semestralmente, com 64 horas/aula, os encontros presenciais, acontecem
em laboratório informatizado com equipamentos subsidiados pela CAPES mediante a execução do
Projeto Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE).

Utiliza-se, portanto, a disciplina Tecnodocência, já integrada institucionalmente e com um número fixo
de alunos matriculados, com seus espaços, equipamentos e sujeitos para subsidiar a aplicação de
projeto de pesquisa vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/UFC).
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O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar de que forma o desenvolvimento de MADEs influencia a
compreensão que licenciandos apresentam sobre docência em um contexto metodológico
construcionista.

A importância da produção autoral na formação de licenciandos

A ideia de produção autoral vinculada à educação tem sua origem epistêmica de fundamento nas
ações desenvolvidas pelos autores de cinema na década de 1950. A ideia de produção de Material
Autoral Digital Educacional (MADE) carrega consigo a própria controvérsia que se apresenta na
compreensão deste conceito no cinema.

A ideia de que o próprio aluno pode ser o diretor e o autor da sua produção de material pedagógico
para auxiliar no processo de ensino, aprendizagem e avaliação se fundamenta no conceito de cinema
autoral que argumenta a necessária presença do autor do trabalho que está sendo realizado. Em
outras palavras, na perspectiva autoral, o aluno, que neste caso é considerado autor, precisa ter
espaço para criar o produto de acordo com suas bases de compreensão e de conhecimento da
temática que é realizada por meio do uso das mídias digitais.

Por sua vez, Foucault (2013) explora a hipótese da importância de se constatar os locais onde a
função do autor é exercida durante a realização de sua obra. Uma das reflexões que desperta mais
interesse para a fundamentação da ideia é quando o autor participa diretamente da construção da sua
obra. Tudo o que é escrito, as anotações triviais do dia a dia, sua relação com a construção da obra
diretamente vinculada a suas habilidades e sua capacidade de produzir o idealizado é fundamental
para a construção de uma análise histórica e sociológica do produto que está sendo concretizado.

Foucault (2013) não trabalhou com o conceito de ensino, nem de aprendizagem ou mesmo avaliação,
mas compreende-se, a partir de pensadores da Educação, a importância dos alunos fazerem parte
direta da manipulação e da construção dos artefatos que utilizam para a aprendizagem. Para o autor,
a presença direta daquele que idealizou a obra atribui veracidade ao trabalho.

Para Jost (2009) é possível considerar um Material Autoral construído pelo próprio aluno como um
objeto de arte. O autor salienta que a produção artística a partir do século XX está muito mais pautada
pela ideia e pela intenção, e por isso, na medida em que o aluno é autor do material digital expressará
neste artefato suas intenções e suas ideias expressas neste mesmo produto.

O termo “produção autoral” é controversa. Sendo assim, compreende-se que a produção de Materiais
Autorais Digitais Educacionais se trata de trabalhar com o aluno o protagonismo da ideia, dos meios e
da direção desta produção de tal forma que estes possam colocar no artefato suas intenções e
compreensões do artefato tecnológico que será produzido.

A produção do MADE se opõe à produção industrial de produtos para a educação concretizados com
a finalidade principal de lucro e mercado. A característica da produção autoral não prioriza a forma
técnica ou mesmo a qualidade profissional do artefato produzido, mas enfatiza a necessidade de se
ter no aluno o protagonista de sua produção. A produção autoral enfatiza a intenção dos autores
conforme salienta Jost (2009) e essa perspectiva parece estar em conformidade com as teorias
cognitivas de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), Piaget (1973), Vygotsky (1998) e outros autores
seminais da Psicologia Cognitiva.

Ainda que estes autores tenham diferenças significativas entre suas abordagens sobre a cognição,
todos concordam sobre a importância da manipulação direta do objeto de aprendizagem como um
caminho para o estabelecimento de uma aprendizagem significativa. Piaget (1973) afirma que as
crianças são como cientistas, trabalhando nos materiais do seu mundo físico e lógico matemático e,
desta forma, podem dar sentido à realidade a sua volta. Da mesma forma, a compreensão de
Vygotsky (1998) sobre aprendizagem vai fundamentar o trabalho em grupo, otimizando, dessa forma,
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as interações sociais, inclusive abrindo espaço para o trabalho de consultoria oferecida pelo professor
ou de um técnico que esteja atuando no momento da construção do MADE produzido pelos jovens.

Dessa maneira, reconhecendo que o autor antecede a obra, como afirma Barthes (2004), pode-se
inferir sobre a importância do discente atuar diretamente na construção autoral dos materiais didáticos
e sobre a possibilidade do discente se tornar esse autor, saindo da condição de alguém que apenas
se submete à produção de outros sujeitos. Barthes (2004) não escreve diretamente sobre o discente
ou o docente, mas suas reflexões fundamentam a necessária apropriação da produção por parte
daquele que vai se submeter ao artefato tecnológico, sob pena de não se tornar um sujeito passivo e
sem identidade ao interagir com os dispositivos midiáticos colocados a sua disposição.

Entre as variadas possibilidades de se conceitualizar a ideia de autoral escolhe-se aquela que afirma
ser este tipo de produção um caminho de apropriação e de manipulação da informação, executada
sobre qualquer mídia, e controlada pelo sujeito que a produz e materializa como dispositivo
tecnológico digital de informação e comunicação. Define-se, portanto, um Material Autoral Digital
Educacional como sendo todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz
(docente ou discente) utilizando um equipamento digital conectado ou não à rede de informações com
criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação desenvolvidos individualmente ou em grupo
como processo ou produto de ensino, aprendizagem e avaliação (LIMA; LOUREIRO, 2016).

Para se compreender o significado do termo “autor” é interessante salientar sua relação com o verbo
latino augere, que significa produzir a si mesmo, crescer, dignificando por isso “aquele que produz,
que faz crescer” (HANSEN, 1992, p. 16). Castro (1982) vincula a significação de autor à ideia de
celebrar, aquele que celebra e, mais uma vez, aquele que faz acontecer. O conceito de autor,
segundo Woodmansee (1984) sugere que foi a partir do século XVIII, na Alemanha, quando alguns
escritores buscavam seu sustento por meio da venda de seus escritos, caracterizando a palavra como
uma designação para aquele sujeito que produz um material e proporciona este material para outras
pessoas. Logo, o conceito de autoria sugere que um indivíduo é responsável intelectual por aquilo que
produz.

No âmbito da informática educativa cunhou-se o termo construcionismo para designar o
desenvolvimento de sistemas computacionais para uso na Educação a partir de um novo paradigma
educacional em que o estudante tem a liberdade de iniciativa e de controle do ambiente
computacional proporcionando uma aprendizagem a partir de uma construção pessoal do
conhecimento se contrapondo às noções de currículo e de ensino comumente praticadas nas escolas
desde o século XVIII (VALENTE, 2002).

Em meados do século XXI, Valente (2002) propõe uma classe de sistemas computacionais baseada
em ferramentas de interação para promover uma aprendizagem construcionista. O estudante é
mobilizado para tomar iniciativas, para evoluir suas expertises a partir de um ciclo interativo de
aprender pautado no planejamento, na descrição, na execução e na reflexão a partir de resolução de
problemas e da interação do estudante com o computador.

O termo construcionista desenvolvido por Papert (2008) ao valorizar a ação do aluno no processo de
aprendizagem, ratifica o conceito de autoral inserindo-o no contexto tecnológico digital. A busca, neste
caso, é por um mínimo de ensino que produza a maior aprendizagem, com a finalidade de o aluno
buscar e construir seu próprio conhecimento, por meio do estabelecimento de relações com o objeto
de estudo, sem receber informações prontas e acabadas, mas desafios que o mobilize para o
significado e o engajamento nas tarefas reflexivas e produtivas. Para o autor, o aluno fará melhor,
descobrindo por si mesmo o conhecimento específico de que precisa. Torna-se, portanto, um produtor
de conhecimentos por meio da parceria estabelecida com outros colegas e com o professor,
tornando-se autor dentro de seu contexto, compartilhando-o com outros sujeitos. Para o
desenvolvimento de MADEs a busca é por um trabalho construcionista, uma vez que se pretende
alcançar a autonomia do aluno por meio das interações que estabelece com o objeto e das relações
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apreendidas na construção do conhecimento.

Metodologia

A pesquisa de caráter qualitativo utiliza como metodologia o Estudo de Caso. Essa escolha se justifica
pelo fato de investigar um fenômeno contemporâneo, considerando-se o contexto real de estudantes
de Licenciatura da IPES; de considerar a não exigência de controle sobre os eventos
comportamentais, valorizando a expressão espontânea do pensamento dos sujeitos investigados; e
de utilizar fontes de evidências diretas na compreensão dos fenômenos estudados (YIN, 2005).

A unidade de análise da pesquisa é composta por estudantes de diferentes cursos de Licenciatura da
IPES, participantes da disciplina Tecnodocência no semestre 2017.2, ofertada com 30 vagas pelo
Instituto Universidade Virtual (IUVI). Durante a coleta de dados os licenciandos são divididos em
grupos interdisciplinares de no máximo quatro (4) integrantes, compondo um total de seis (6) grupos.
O local utilizado para a realização da pesquisa é o Laboratório de Tecnodocência; ocorre às
quintas-feiras de 14h às 18h.

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 de dados, bem como, as estratégias, os instrumentos e as formas de
armazenamento de informações 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: verificação dos conhecimentos
prévios que os licenciandos apresentam sobre docência; e, investigação do processo de
transformação do conceito de docência por meio do desenvolvimento de roteiros dos MADEs.

Na primeira fase, os licenciandos respondem um questionário disponibilizado em nuvem via internet
contendo informações sobre o uso das TDICs em seu contexto particular, universitário, e, o que
compreendem sobre docência.

Na segunda fase, os licenciandos elaboram os roteiros de produção dos MADEs vinculados a
recursos audiovisuais, redes sociais e aplicativos on-line; executam as ações necessárias para o
desenvolvimento do material; e, publicam o resultado na internet com link definido.

Os instrumentos de coleta de dados são, portanto, o questionário de sondagem e os relatórios de
desenvolvimento dos MADEs. São utilizados dois (2) protocolos de coleta de dados, um para cada
fase da coleta, considerando-se os seguintes aspectos: apresentação dos objetivos gerais do projeto
de pesquisa, dos objetivos específicos da coleta, da descrição das atividades desenvolvidas, de
questões necessárias para nortear o trabalho no momento da execução das atividades e um guia
para a elaboração do relatório do estudo de caso.

Na terceira etapa é realizada a análise de dados pela interpretação direta dos textos escritos
coletados por meio de uma triangulação metodológica de dados, favorecendo a comparação das
informações com diferentes instrumentos da coleta de dados com o referencial teórico, a fim de
verificar as convergências e divergências das interpretações (STAKE, 2010).

A análise de dados se subdivide em dois (2) focos que podem contribuir para a compreensão da
transformação do conceito de docência: influência das tecnologias digitais; e, influência da produção
autoral.

Resultados e Discussão

Os resultados são apresentados tomando por base os três momentos de coleta, seguindo o processo
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de triangulação metodológica: aplicação do questionário de sondagem e desenvolvimento dos roteiros
de produção dos MADES. Diante disso, os resultados obtidos em cada momento serão expostos e
analisados, considerando-se para tal o referencial teórico e os focos de análise que compõem o
estudo.

Para simplificar a comunicação, utiliza-se um código para nomenclatura dos seis grupos
interdisciplinares: G1 até G6, e, para as respostas individuais do questionário de sondagem: A1 até
A25.

Resultados do Questionário de Sondagem

O questionário de sondagem é composto por treze (13) perguntas com características
socioeconômicas e acadêmicas para conhecimento do perfil dos estudantes que participam da
pesquisa e por dezesseis (16) questões conceituais. A análise ocorreu em relação à pergunta: “O que
é Docência”.

O questionário foi aplicado em 24 de agosto de 2017. Desse modo, alguns discentes responderam o
questionário em sala de aula; outros responderam em outros locais, considerando-se que o
questionário foi disponibilizado em nuvem com acesso livre durante uma semana após o início do
processo.

Em relação à influência das tecnologias digitais, observou-se que ao serem indagados acerca do
conceito de docência, nenhum licenciando mencionou qualquer termo vinculado à ideia de tecnologia
digital.

Para os licenciandos, a docência está vinculada à ideia de “prática de ensino e aprendizagem” (A1) e
ao “ato de ensinar e transmitir conhecimentos” (A7). Diante dessa perspectiva da docência voltada
para uma proposta tradicionalista, Valente (2002) destaca ser necessário que os processos
educacionais sejam repensados na sociedade conhecida como sociedade do conhecimento para que
os processos de ensino e de aprendizagem sejam inovadores e atendam às necessidades dos
estudantes da contemporaneidade, contrariando a expectativa da simples transmissão de
conhecimento.

Para Kenski (2008) não é mais possível abordar os elementos que compõem a docência
desconsiderando a tecnologia, uma vez que esta se torna mobilizadora das ações e reflexões
educativas. Os docentes, portanto, precisam ter acesso a uma formação que leve esse aspecto
tecnológico em consideração, sobretudo em seu processo formativo iniciante. Para Santana, Pinto e
Costa (2015) é necessário que esse processo potencialize as abordagens vinculadas à construção do
conhecimento, a fim de ampliar as possibilidades da docência com a utilização e o desenvolvimento
de tecnologias digitais.

O docente, em geral, apresenta interesse em conhecer, aprender e aplicar o que encontra sobre
tecnologia digital no contexto da docência. No entanto, se restringem a utilizá-la para a exposição de
conteúdos, sem criar diferentes abordagens metodológicas. Segundo Lima, Loureiro e Soares (2014)
esse aspecto pode revelar dificuldades em relação ao processo de formação profissional.

O fato de não fazerem menção ao termo tecnologia digital ou a termos semelhantes pode revelar que
a formação inicial dos licenciandos pode não agregar esses saberes como necessários ao processo
formativo. Para Lima e Loureiro (2016) a proposta atual de formação de licenciandos ainda se baseia
em um processo que enfatiza a aplicação do conhecimento pautada na exposição de conteúdos por
parte do professor.

Utilizar a tecnologia digital com o intuito de instruir os alunos é inviável na visão de Valente (2002).
Dessa maneira, a tradição instrucionista como a docência se apresenta, se conforma e se ratifica. É
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importante que a construção do conhecimento pelo aluno seja valorizada para que novas
competências sejam desenvolvidas em seu processo de aprendizagem.

No que se refere ao segundo foco de análise da pesquisa, relativo à produção autoral, os licenciandos
também não apresentaram uma relação direta entre os conceitos. Houve uma predominância da
associação entre docência e transmissão/transferência com centralização na ação do professor, como
se nesse processo o docente atuasse de forma individual e unilateral: “Ensinar, transmitir o
conhecimento” (A6); “Atividade professoral, facilitar que certos conhecimentos sejam absorvidos pelos
alunos” (A17).

Para Tardif e Lessard (2011) a docência é um trabalho interativo e reflexivo. Esses elementos
parecem não ser contemplados no ideário dos licenciandos, uma vez que a centralização do trabalho
docente recai sobre o próprio professor, por meio da responsabilidade que se atribui junto ao ato de
ensinar e da transmissão dos conhecimentos que fica a seu encargo: “ação de ensinar, papel do
professor” (A20) e “[...] passagem de conteúdo” (A27).

Considera-se, assim, que o professor é o detentor do saber, com conhecimento preestabelecido,
geralmente associado aos conteúdos específicos presentes no currículo, o que parece negar a
abordagem de outras questões consideradas relevantes ao exercício da docência, como as de cunho
humano, social, ético, político, estético, didático-metodológico.

Sibilia (2012) critica esse tipo de docência considerando as mudanças vivenciadas pela sociedade
contemporânea com o advento da “informatização” das pessoas e comunidades. Para a autora, a tese
de que somente o professor é o detentor do saber não mais se sustenta, tornando o disciplinamento,
o controle dos corpos e das ações dos sujeitos mais veladas de tal forma que as verdades absolutas
advindas de um tradicionalismo não cabem mais.

O fato de os licenciandos pensarem a ação docente com condução única pelo professor pode estar
associado a um processo formativo que não inicia no curso de graduação, mas na própria estrutura
escolar da educação básica. Considerando-se que os licenciandos cursam os semestres finais da
graduação, entende-se que trazem consigo uma vivência acadêmica e escolar que não possibilitaram
a inclusão digital, distanciaram a educação da vida pessoal, além de terem valorizado a fragmentação
dos saberes necessários à docência. Percebe-se, portanto, que a formação dos licenciandos, sujeitos
da pesquisa, parece não ter potencializado compreensões diferenciadas sobre docência, sobretudo
quando vinculadas ao contexto das tecnologias digitais (LIMA, 2014).

Resultados do Roteiro dos MADEs

A produção dos roteiros dos MADEs ocorreu no dia 28 de setembro de 2017. Foi solicitado que os
licenciandos, organizados em grupos heterogêneos, compostos por diferentes áreas do saber,
construíssem um roteiro do material a ser produzido, utilizando o arquivo compartilhado em nuvem. O
roteiro deveria conter os seguintes aspectos: identificação do grupo; equipamento a ser utilizado;
recursos propostos; área do conhecimento de cada componente do grupo; conteúdos relativos a cada
área do conhecimento; o que seria realizado no MADE; e como seria desenvolvida a proposta.

Os licenciandos foram organizados em seis (6) grupos que contavam com a participação de três (3) a
cinco (5) integrantes em média. É importante ressaltar a formação de grupos heterogêneos para a
realização de atividades como sendo um dos objetivos da Tecnodocência trabalhar com os aspectos
teóricos e práticos da Interdisciplinaridade. Assim, os grupos são organizados pelos próprios docentes
que buscam desenvolver uma abordagem de integração entre diferentes áreas do saber. Com os
grupos organizados, o processo de elaboração dos MADEs foi concretizado por meio do
desenvolvimento dos respectivos roteiros, diante da mediação dos professores, e com a participação
dos pesquisadores envolvidos.
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Em relação ao uso das tecnologias digitais, percebeu-se que todos os grupos fizeram uso desse tipo
de recurso, principalmente porque havia uma exigência da proposta da atividade para o
desenvolvimento dos MADEs, diferentemente da proposta vivenciada com o questionário de
sondagem.

Notebook, celular e tablet foram os equipamentos utilizados pelos licenciandos para a elaboração dos
MADEs. Os grupos G2, G3, G4 e G5 propuseram uso de dois equipamentos concomitantemente:
celular e notebook. O G1 propôs apenas o notebook, enquanto o G6 optou por disponibilizar os três
equipamentos.

Redes Sociais, Slides e Arquivos Multimídia foram os recursos digitais propostos para a produção dos
MADEs. Verificou-se que o G1 optou pelo Facebook, Slides e Arquivo Multimídia. Os G2 e G3
escolhera o Vídeo e o Facebook. O G4 citou o Vídeo e o Áudio. O G5 apresentou o Storify, e o G6
optou pelo Vídeo e pelo Instagram.

Percebeu-se, assim, que as redes sociais: Facebook, Instagram e Storify foram as mais citadas,
ocorrendo ainda uma proposta de integração dos recursos digitais em alguns grupos. É importante
acrescentar que os licenciandos poderiam utilizar quantos equipamentos e recursos considerassem
necessários.

Pelo fato de as redes sociais fazerem parte do cotidiano social, serem gratuitas, de fácil acesso e
manuseio, apenas com conexão à internet, é possível que tenha determinado sua escolha pelos
licenciandos. Para Panerai e Araújo (2013), as redes sociais são relevantes no âmbito educacional
uma vez que favorecem a interatividade, o compartilhamento de informações, a criação conjunta e
colaborativa de novos conhecimentos.

A opção por MADEs instrucionistas pode denotar que os licenciandos atribuem ao seu
desenvolvimento características que vinculam ao que pensam sobre docência. Kenski (2008) e Coll
(2009) defendem a tese de que as tecnologias digitais são utilizadas de maneira expositiva quando o
professor faz uso desse tipo de metodologia em sua proposta didática; por outro lado, são utilizados
de maneira mais construtiva quando o professor trabalha em sala de aula a participação dos alunos
por meio da construção do conhecimento.

A prática da transmissão de conhecimentos se perpetua mesmo com a inserção de tecnologias
digitais no exercício profissional da docência. A opção se faz presente principalmente quando o intuito
do professor é repassar o conteúdo, deixando os alunos passivos diante do conhecimento transmitido.

Para Valente (2002) esse aspecto revela a informatização do processo instrucional. É necessário
ultrapassar a ideia de utilização das tecnologias digitais para simplesmente executar a aula,
ampliando as possibilidades da construção do conhecimento por meio da participação ativa dos
alunos.

A produção autoral por parte de docentes e discentes, conforme Lima e Loureiro (2016), aparece
como um elemento relevante, considerando-se que a criação se torna o cerne da questão. Nessa
perspectiva os sujeitos aprendizes são incentivados a ir além do que está estabelecido e fixado pelo
professor. Esse aspecto é perceptível na pesquisa quando dois (2) grupos propõem MADEs com
tendência construcionista com opção de propostas que mobilizam outro tipo de fazer docente.

Sendo assim, quatro (4) grupos propuseram a elaboração de materiais com tendências
instrucionistas. Para Valente (2002) é no instrucionismo que o computador pode substituir o professor
como centro do processo, repassando para os alunos as instruções necessárias, caracterizadas como
conhecimentos. Como ser passivo, o aluno recebe as informações para utilizá-las em diferentes
circunstâncias no processo de aprendizagem.

Percebe-se, portanto, que, mesmo diante da elaboração de MADEs que mobilizam os licenciandos
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para uma produção autoral, o aluno ainda não apareceu como centro da ação docente. Para os
licenciandos, o professor ainda é o ator central. Tardif e Lessard (2011) defendem a tese de que a
construção do conhecimento é necessária, evitando que se acredite em uma aprendizagem
significativa a partir de um saber pretensamente transmitido.

Como exemplo do planejamento de um MADE instrucionista, é possível citar o material proposto pelo
G1, composto por três (3) integrantes, propõe o desenvolvimento de um grupo no Facebook para
trabalhar os conteúdos de política autoral, história da música, fluorescência a partir do tema futebol. O
objetivo é publicar na rede social material multimídia sobre os assuntos, visando o debate entre
alunos e professores. São disponibilizados vídeos, imagens informativas e gifs, com possibilidade de
publicação e interação por alunos da Educação Básica quando for aplicado nesse contexto. As
atividades e os conteúdos iniciais são desenvolvidos e inseridos no Facebook pelos licenciandos,
determinando o marco da ação docente.

Nestes casos não existe uma criação de produtos por parte dos alunos, não se colocando como
autores, nem participando diretamente da construção de suas obras. Sendo assim, não se trabalha
com o aluno o protagonismo da ideia, nem dos meios, nem da direção da produção. Portanto, não foi
proposto o desenvolvimento de um MADE que promova a criação autoral por parte dos alunos,
apenas a criação autoral dos próprios licenciandos, caracterizando mais uma vez a centralização da
ação docente no professor, no caso, futuros professores.

Ressalta-se que dois (2) grupos, propuseram materiais pautados no construcionismo, em que o aluno
ocupa o papel central do processo, sendo produtor do conhecimento. Sobre tal perspectiva, Valente
(2002) salienta que além de o aluno fazer o que está sendo solicitado, compreende os conceitos
envolvidos, pois é desafiado e mobilizado a criar um produto do seu interesse.

O G5, composto por quatro (4) integrantes, propõe a abertura de um espaço no site Storify para
trabalharem com o tema deficiência visual a partir de estudos sobre ligações químicas orgânicas,
ótica e vocabulário da internet. O objetivo é possibilitar aos alunos desenvolver uma timeline dentro do
Storify onde os usuários podem inserir conteúdos relacionados a fenômenos científicos com uma
abordagem cotidiana a partir de pesquisas realizadas na própria internet. As mensagens enviadas
devem ter a elaboração e a autodescrição de imagens para deficientes visuais, caracterizando, dessa
forma, uma proposta construcionista, com ação e produção de materiais pelo próprio aluno.

Diferentemente do que ocorreu no preenchimento do questionário de sondagem, nesse momento da
pesquisa, os licenciandos já haviam debatido e realizado diferentes atividades que os mobilizaram a
outras percepções. Assim, observa-se a saída de um contexto em que a maioria dos grupos percebia
a ação docente centrada somente no professor, para uma nova configuração em que conseguiram
propor um material que tem como centro da ação docente, o aluno.

O ambiente se torna apropriado para a integração entre docência e TDICs. Para Kenski (2008) as
tecnologias digitais precisam ser utilizadas diante de novas bases e práticas didático-metodológicas
para que favoreçam uma docência que não seja modeladora, domadora ou enformadora, mas que
amplie suas concepções trazendo novidades para as práticas didático-metodológicas das diferentes
áreas do conhecimento.

Nestes casos, há a preocupação por parte dos licenciandos em promover um caminho de apropriação
e de manipulação da informação executada sobre as mídias apresentadas pelo grupo, controladas
pelos próprios alunos e por eles materializadas por meio do uso das TDICs. Tanto licenciandos como
alunos podem se colocar na condição daqueles que produzem, dos responsáveis pelos resultados de
seus próprios desenvolvimentos, ou seja, na condição de verdadeiros autores. Os MADEs são,
portanto, produzidos para que não sejam um fim em si mesmos, mas abram espaço para novas
produções e a conquista para a apreensão de novos conhecimentos.
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Apesar de os licenciandos permanecerem vinculados a uma compreensão de docência atrelada à
transmissão do conhecimento, utilizando a tecnologia digital de forma instrucionista, em algumas
ocasiões conseguiram romper com esse ideário, direcionando o desenvolvimento dos MADEs para
um viés mais construtivo, em que o usuário, aluno, pode participar do processo de construção do
conhecimento.

Considerações Finais

Diante da realização da presente pesquisa que buscou analisar de que forma os licenciandos da
IPES, matriculados na disciplina Tecnodocência, transformaram suas compreensões sobre docência
a partir do desenvolvimento de MADEs em contexto metodológico construcionista, foi possível
perceber algumas modificações consideradas relevantes, inclusive para o processo de formação
docente.

Com relação ao aspecto da utilização das TDICs, ressalta-se que a maior parte dos grupos propôs a
produção de MADEs instrucionistas, em que a tecnologia aparece como meio de instruir, revelando
uma tendência a utilizar as TDICs de acordo com seus princípios básicos sobre docência. No entanto,
a produção de MADEs com tendência construcionista revelou que existe em alguns licenciandos uma
mobilização para a mudança do que compreendem sobre docência, extrapolando a ideia sobre
centralização na ação do professor com a inclusão da possibilidade de desenvolvimento de ações
pelos alunos.

Com relação à produção autoral, percebeu-se que mesmo com o processo de desenvolvimento de
MADEs que coloca os licenciandos como produtores, deparando-se com o contexto de uma docência
desenvolvida a partir da ação do aluno, ainda predominou a compreensão de que o professor é o
centro da ação docente, sendo aquele que a conduz.

A modificação percebida neste aspecto refere-se ao fato de que, embora a ação docente ainda seja
visualizada de maneira centrada no professor, alguns licenciandos citaram elementos que denotam
preocupação com o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a aprendizagem do aluno, bem
como que possibilitem um trabalho de parceria entre docentes e discentes. Além disso, no processo
de planejamento dos MADEs houve propostas de materiais construcionistas que apresentam como
característica justamente a construção do conhecimento realizada pelo discente, que produz algo
novo, com a mediação docente.

Considera-se que a atividade de produção dos MADEs desequilibrou os licenciandos, de maneira a
promover inquietações que podem ser favorecedoras de uma transformação no conceito de docência.
É possível reconhecer, assim que, quando o licenciando se depara em seu processo de formação
com momentos desafiadores que, além de teorizados, são praticados e refletidos, diante da
integração entre docência e TDICs, tem-se uma ampliação de horizontes que pode ser pertinente.

Pretende-se prosseguir com a pesquisa nos semestres subsequentes, a fim de aprofundar a análise
dos dados obtidos, abrangendo ainda outros elementos destacados no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do qual o estudo faz parte.
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