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RESUMO

Trabalho apresentado tendo como objetivo investigação inicial do objeto de pesquisa para dissertação
de mestrado no Programa de Pós graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação –
GESTEC. A trilha metodológica utilizada consta enquanto técnica desenvolvida a entrevista junto a
um grupo de 06 professores e questionário aplicado a um conjunto de 21 discentes do curso superior
de tecnologia (CST) de gestão comercial de uma Instituição de ensino superior em Salvador – Bahia.
A metodologia também percorreu pela elaboração do estado da arte junto à plataforma CAPES e ao
portal CDI Centro de documentação e informação do programa. objeto pesquisado delineado até o
momento caracteriza-se pela prática pedagógica e formação do professor.

Palavras chave: práticas pedagógicas. Formação. Objeto de pesquisa

ABSTRACT Paper presented for the initial research of the research object for a master&39;s thesis in
the Graduate Program in Management and Technologies applied to Education - GESTEC. The
methodological trail used is the technique developed by the interview with a group of 6 teachers and a
questionnaire applied to a set of 21 students of the higher technology course (CST) of commercial
management of a higher education institution in Salvador - Bahia. The methodology also covered the
elaboration of the state of the art, together with the CAPES platform and the CDI Documentation and
Information Center of the program. research object outlined so far is characterized by the pedagogical
practice and teacher training. Keywords: Pedagogical practices. Training. Research object

RESUMEN

Trabajo presentado teniendo como objetivo investigación inicial del objeto de investigación para
disertación de maestría en el Programa de Posgrado en Gestión y Tecnologías aplicadas a la
Educación - GESTEC. La ruta metodológica utilizada consta como técnica desarrollada la entrevista
junto a un grupo de 6 profesores y cuestionario aplicado a un conjunto de 21 alumnos del curso
superior de tecnología (CST) de gestión comercial de una Institución de enseñanza superior en
Salvador - Bahia. La metodología también recorrió por la elaboración del estado del arte junto a la
plataforma CAPES y al portal CDI Centro de documentación e información del programa. el objeto
investigado delineado hasta el momento se caracteriza por la práctica pedagógica y la formación del
profesor.

Palabras clave: prácticas pedagógicas. Formación. Objeto de investigación

1 – INTRODUÇÃO
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O ingresso em um programa de pós-graduação nos apresenta dilemas diversos e talvez, logo no
início, o principal seja a descoberta do objeto de pesquisa. Entretanto, esse desvelamento ocorre de
modo descontínuo e não poucas vezes é construído entre idas e vindas. Este trabalho de pesquisa
tem por objetivo descrever uma trilha metodológica percorrida até certo momento na busca pelo
refinamento do objeto a ser investigado.

A pesquisa em questão intitulada até aqui por “Cursos superiores de tecnologia: uma proposta de
intervenção no curso de gestão comercial de uma IES de Salvador – Bahia” caminhou desde a sua
concepção enquanto proposta de ingresso no programa de pós-graduação de Gestão e Tecnologias
aplicadas à Educação – GESTEC - rumo à formação do professor enquanto seu objeto. Após
algumas passadas a trilha nos leva para a prática pedagógica, mesmo tendo consciência de que “não
há formação eficaz de professores que não esteja aliada à sua prática pedagógica” (ANDRADE E
ABREU, 2015, P. 15).

Passadas algumas orientações e estudos referenciados por teóricos como Gatti (2007) e Ludke e
André (1986), dentre outros, foi preciso abrir mão das concepções unilaterais dos pesquisadores e
possibilitar uma aproximação com os demais sujeitos da investigação. Esses sujeitos não se
restringiram apenas aos professores do curso pesquisado, como também os alunos destes docentes.

Nesse momento importa lembrar algumas questões apresentadas por Gatti (2012) quando a autora
trata dos aspectos básicos de validade dos nossos trabalhos de pesquisa na área da educação: de
onde partimos Com quais referentes Para quem queremos falar Por quê Que tipos de dados nos
apoiam Como se originaram Pesquisar na área de humanas e especialmente na educação requer
entender a pesquisa e seu objeto a partir dos sujeitos envolvidos.

Em educação a pesquisa está relacionada sempre com algo relativo aos seres humanos ou mesmo
com eles. Gatti (2007, p.12) reforça essa compreensão sobre a pesquisa educacional ao expressar
que tal qual como vem sendo realizada “compreende assim uma vasta diversidade de questões, de
diferentes conotações, embora todas relacionadas complexamente ao desenvolvimento das pessoas
e das sociedades” (GATTI, 2007, P. 13)

Outro entendimento foi compreender que as bases teóricas serviram e servem de lastro para que a
partir dos demais sujeitos atores, a pesquisa possa caminhar ao encontro do seu objeto, e porque não
dizer constructo. Construto mediante concepção construída nos passos iniciais no grupo de pesquisa
de que o objeto não é estático, pelo contrário; é algo dinâmico e vivo.

Paralelo ao entendimento de que o caminhar se faz caminhando obtido após leitura de parte da tese
de (ANDRADE, 2013), é possível considerar que a pesquisa se faz pesquisando. É nesse processo
de lapidação do objeto; esse processo de escutas e porque não também dizer auscultas que esse
trabalho está assentado.

Importante destacar que por qualquer caminho percorrido em uma trilha metodológica carregaremos
sempre em todo o percurso de forma diluída as compreensões obtidas nas orientações. Não foi
diferente neste trabalho. As orientações foram e são o ponto de partida para a superação da
curiosidade ingênua, Freire (2015).

Da mesma forma, as aprendizagens desenvolvidas nas disciplinas do programa para a obtenção de
créditos. Em nosso caso, mesmo tendo quem discorde conforme escutas nas reuniões do grupo de
pesquisa, os autores estudados e as apresentações realizadas e assistidas nas disciplinas de Gestão
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da Educação, Tecnologias e Redes Sociais e na de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação I
serviram como fonte de reflexões como o registrado em uma das aulas do primeiro semestre de 2018
em que o objeto encaminha a metodologia.

2 - O PRIMEIRO PASSO DA TRILHA - O GRUPO DE PESQUISA

Os encontros no grupo de pesquisa TECINTED - Tecnologias Inteligentes e Educação -, mediante
apresentações nos fóruns, assistindo as apresentações dos demais pesquisadores em formação
possibilitou a projeção do que viria a ser os primeiros passos. Concomitantemente com os fóruns, a
participação como ouvinte nas bancas de qualificações e de defesa dos colegas do grupo nos fez
distanciar daquilo que até então concebíamos como nosso objeto.

É preciso destacar que a participação de ouvintes nas bancas de qualificação se apresentou como um
ponto divergente no que diz respeito ao ponto de vista de alguns professores-pesquisadores
convidados. Para os que concordaram com a participação, compreende o momento enquanto
formativo para os demais colegas; para outros que divergem desse entendimento compreendem que
seja o momento íntimo particular de quem se coloca a disposição para ser avaliado.

Ficamos com o primeiro entendimento, pois não foram poucas às vezes em que as contribuições dos
docentes das bancas não somente auxiliaram o trabalho a ser qualificado, como também serviu de
reflexão para os nossos contextos de pesquisa. Contribuições que auxiliaram em um distanciamento e
em aproximações daquilo que de fato era o cerne da nossa investigação.

Um distanciamento necessário que desintoxica o olhar e a escrita e nos encaminha para uma
incerteza do que de fato iremos pesquisar. Entretanto, essa incerteza irá caminhar junto ao
pesquisador no decorrer de toda sua formação. Podemos constar isso no grupo de pesquisa mediante
as angústias e inquietações relatadas por colegas recém-chegados ao programa como também
relatadas por outros que já qualificaram e se aproximam de suas respectivas defesas.

Os primeiros passos nossos se caracterizaram por passadas para trás e é essa compreensão que
temos da importância dos grupos de pesquisa na formação do pesquisador, em um momento inicial.
Momento condizente com o relatado por Gatti (2007, p.09) quando a autora ao tratar sobre o
conhecimento gerado nas pesquisas com sentido mais restrito, como o de uma pós-graduação,
expressa que em um primeiro momento esses novos conhecimentos podem “até mesmo negar as
explicações óbvias a que chegamos com nossas observações superficiais e não sistemáticas (...)”

3 - O SEGUNDO PASSO DA TRILHA – ELABORAÇÃO DO ESTADO DA ARTE

Os encontros no grupo de pesquisa, assim como as orientações encaminharam o segundo passo
desta trilha para a elaboração do estado da arte. Pesquisar o que já foi estudado sobre o que até
então delineamos como objeto nos auxiliou para o desenvolvimento de uma pesquisa se não singular
em seu objeto pelo menos com uma abordagem diferente e inovadora. Nesse ponto merece atenção
as palavras de Ludke e André (1986, p. 01) quando para os autores “para se realizar uma pesquisa é
preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre
determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”.

O estado da arte desenvolvido teve início no portal da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – www.capes.gov.br. Nesta etapa foi preciso traçar um plano de trabalho
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com um cronograma estabelecido de início e término da atividade, assim como a definição da
quantidade de dissertações pesquisadas. Para tanto, foi estabelecido o período para esta
investigação de 24 de junho de 2018 a 24 de junho de 2018 e conforme a operacionalidade desta
busca foi sendo desenvolvida, a quantidade de 2.000 dissertações foi fixada.

A busca pelas dissertações foi caracterizada pela definição de três categorias geral de busca, assim
definidas: a primeira foi “cursos superiores de tecnologia”; a segunda “práticas pedagógicas cursos
superiores de tecnologia” e a terceira “formação do professor curso superior de tecnologia”. As
práticas pedagógicas e a formação do professor, até então entendidas como principais categorias que
bordejavam o objeto a ser definido. A busca pelo “curso superior de tecnologia” justifica-se mediante o
lócus da pesquisa e os sujeitos pesquisados: docentes dos cursos superiores de tecnologia.

Esse trabalho de busca se deu primeiramente pela leitura dos títulos das dissertações, pois neste
momento foi considerado um dos registros realizados na disciplina de Pesquisa Aplicada,
Desenvolvimento e Inovação I em pese o título apresentar as categorias de análise do trabalho.
Quando a dúvida se apresentou em algumas buscas, o segundo passo foi recorrer ao resumo e as
palavras chave definidas.

Cumprido o plano de trabalho estabelecido, trinta (30) dissertações foram selecionadas. Importante
destacar que alguns trabalhos mesmo não tratando de forma específica dos cursos superiores de
tecnologia ou de práticas e ou de formação do professor, se fizerem importantes para seleção na
medida em que ou a metodologia traçada ou algum de seus capítulos foram avaliados com potencial
para futura consulta e referência. Esse entendimento foi obtido com o professor Dr. Sérgio Conceição
na disciplina de Gestão da Educação, Tecnologias e Redes Sociais.

Foi criado um quadro com os nomes das dissertações selecionadas, ano de defesa, e palavras-chave.
Essa elaboração contribui para melhor sistematização das informações coletadas. Dos 30 trabalhos
dissertativos, 09 não foram encontrados. Os demais 21 se encontram nas mais diversas bibliotecas
depositárias online das universidades. Importante registrar a dificuldade neste acesso.

Segue o quadro elaborado:

Quadro 1- Relação de dissertações disponibilizadas no portal CAPES com temáticas referentes à
formação do professor e ou CST

Título do trabalho Ano Palavras-chave
andrade, elza cristina giostri. educação tecnológica:
um desafio para humanização. 01/06/2002 120 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
universidade regional de Blumenau

2002
Não encontrado

AMARAL, Claúdia Tavares do. políticas para a
formação do tecnológo: um estudo realizado em um
curso de gestão empresarial. 01/03/2006 256 f.
Mestrado em educação instituição de ensino: Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte
biblioteca

2006

Políticas para a
Educação
Profissional; Cursos
Superiores de
Tecnologia; Curso
Superior de
Tecnologia em
Gestão Empresarial.
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VERONA, Luis Antonio. formação docente para o
ensino superior tecnológico aeronáutico&39;
01/09/2006 182 f. mestrado em educação instituição de
ensino: universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba
biblioteca depositária: Sidnei Antônio Rangel santos

2006 Não encontrado

FERNANDES, Ciro Francisco Burgos. Neoliberalismo
e os cursos superiores de tecnologias no brasil.
01/06/2006 157 f. mestrado em educação instituição de
ensino: Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
Curitiba

2006

Cursos superiores de
tecnologia, educação
superior, políticas
públicas
educacionais,
neoliberalismo,
racionalidade liberal,
reformas
educacionais

TEGÃO, Afrânio William. Os inícios do ensino
superior no Brasil Colonial: a formação do
professor no século XVI&39; 01/06/2008 138 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba
Biblioteca

2008

Companhia de Jesus
– Curso Superior –
formação do
professor – Filosofia
– Teologia

SENFF, Gerson. Curso superior de tecnologia em
recursos humanos: da intenção à ação. 01/03/2009
150 f. Mestrado em educação Instituição de Ensino:
Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.

2009

Curso Superior de
Tecnologia me
gestão de recursos
humanos, disciplina
tópicos
contemporâneos de
recursos humanos,
ações pedagógicas
de sensibilização,
prática docente,
dizeres discentes

SCALI, Danyelle Freitas. Evasão nos cursos
superiores de tecnologia: a percepção dos estudantes
sobre seus determinantes.&39; 01/06/2009 164 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
Universidade Estadual de Campinas

2009

Evasão; Estudante
Universitário,
Ensino Superior,
Curso Superior de
Tecnologia.

ANDRADE, Andréa de Faria Barros. Cursos
superiores de tecnologia: um estudo de sua demanda
sob a ótica dos estudantes&39; 01/03/2009 152 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
universidade de Brasília

2009

Curso Superior de
Tecnologia,
expansão do ensino
superior, razão da
escolha profissional,
ensino superior,
cursos de curta
duração

WESSLING, Simone. cursos superiores de
tecnologia: uma análise sobre o desempenho
docente. 01/07/2010 106 f. mestrado em educação
instituição de ensino: Universidade do Vale do Itajaí

2010

Curso Superior de
Tecnologia,
avaliação
institucional,
desempenho docente
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PEDRO, Joselia Galiciano. Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Comercial: uma análise da
formação superior tecnológica&39; 01/12/2010 106 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente

2010

Políticas públicas,
formação
profissional, curso
superior de
tecnologia

ALONSO, Denise de Fatima. O ENADE (Exame
Nacional de Desempenho Estudantil) e a Gestão dos
Cursos Superiores de Tecnologia. 01/04/2012 141 f.
Mestrado em educação instituição de ensino:
Universidade Católica de Santos

2012

ENADE, Curso
Superior de
Tecnologia,
educação superior

OKADA, Nancy. A análise do projeto pedagógico do
curso superior de tecnologia em gestão comercial:
contribuições e desafios para a formação
profissional. 01/08/2012 83 f. Mestrado em educação
instituição de ensino: Universidade do Oeste Paulista,
Presidente Prudente

2012

Educação
profissional
Curso superior de
tecnologia
Projeto pedagógico

DIAS, Roberto Wagner. Curso superior de tecnologia
em gestão e negócios: Um Estudo Sobre o Recente
Crescimento em Instituições de Ensino Superior
Privadas. 25/06/2013 167 f. Mestrado em
administração instituição de ensino: Universidade
Municipal de São Caetano do Sul

2013

Expansão do ensino
superior. Políticas
públicas. Cursos
superior de
tecnologia em
Gestão e Negócios.

ASSIS, Cristiano Ferreira de estudo dos fatores que
influenciam a evasão de alunos nos cursos
superiores de tecnologia de uma instituição de
ensino superior privada 29/08/2013 91 f. mestrado
profissional em administração instituição de ensino:
Faculdade Pedro Leopoldo

2013

Evasão Discente;
Ensino Superior;
Curso Superior de
Tecnologia

SANTOS, Danielle Barbosa. Trabalho e educação: a
formação profissional tecnológica e a
empregabilidade 17/06/2013 142 f. mestrado em
educação instituição de ensino: Universidade Federal
de Uberlândia,

2013

Trabalho, educação
profissional, Curso
Superior de
Tecnologia,
empregabilidade

MURARA, Patricia. Cursos superiores de tecnologia
no brasil: tradução das políticas públicas do ensino
superior nos documentos oficiais e perfis
profissiográficos 15/03/2016 133 f. Doutorado em
Educação Instituição de Ensino: Universidade do Vale
do Itajaí

2016

Políticas Públicas,
Educação Superior,
Cursos Superiores de

Tecnologia;
Pesquisa; inovação.

MACHADO, Davino Augusto Pontual. A escolha do
curso superior tecnólogo: perspectivas e motivações
01/07/2012 61 f. profissionalizante em administração
instituição de ensino: f

Faculdade de Economia e finanças do Ibmec, Rio de
Janeiro

2012

Cursos superiores de
tecnologia; fatores
de influência de
compra;
comportamento do
consumidor.
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SILVA, Solange Aparecida Lara. Formação e
desenvolvimento de competências profissionais no
ensino superior: um estudo comparativo sobre
tecnólogos 01/10/2009 96 f. Mestrado em
administração instituição de ensino: Faculdade Novos
Horizontes, Belo Horizonte

2009 Não encontrado

ZANGRANDE, Terezinha Lopes da Silva. Percepção
dos alunos da área de recursos humanos sobre curso
superior de tecnologia&39; 07/01/2013 113 f.
Mestrado em psicologia educacional instituição de
ensino: Centro Universitário Fieo, Osasco

2013
Não encontrado

BRESSANI, Margareth Benedito de Jesus. Motivação
de alunos dos cursos superiores de tecnologia
15/05/2015 106 f. mestrado em psicologia escolar e do
desenvolvimento humano instituição de ensino:
Universidade de São Paulo

2015

Psicologia escolar,
psicologia cognitiva,
ensino superior,
motivação

PAIVA, Dieter Sergei Sardeli de. A docência no
ensino superior de administração : o paradigma do
professor reflexivo 01/08/2005 131 f. Mestrado em
educação instituição de ensino: Universidade Federal
de Uberlândia

2005

Administração,
educação, ensino
superior, professor
reflexivo

GARCIA, Airton de Oliveira. A construção dos
saberes docentes de professores de graduação
tecnológica 01/03/2007 147 f. mestrado em educação
instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, São Leopoldo

2007
Saberes, graduação
tecnológica, práxis
docente

MORAIS, Jaciaria de Medeiros. A formação de
professores para a educação profissional:
investigando as práticas docentes no curso de
licenciatura em química no IFRN campus
Ipanguaçu 31/08/2017 f. Mestrado em educação
profissional instituição de ensino: instituto federal de
educação ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte,
Natal

2017

Educação
profissional,
formação do
professor, práticas
pedagógicas.
Química em
licenciatura

GONÇALVES, Marcia Martins. Educação superior:
aspectos da prática pedagógica na sala de aula
01/02/2006 119 f. mestrado em educação instituição de
ensino: universidade Tuiuti do Paraná,

2006
Não encontrado

SANTOS, Maria Célia Calmon. Análise de duas
práticas pedagógicas no ensino superior tecnológico:
interdisciplinaridade ou problematização&39;
01/12/2008 128 f. profissionalizante em teologia
instituição de ensino: Escola Superior de Teologia, São
Leopoldo

2008

Não encontrado

BASÍLIO, Vanessa Hidd. A prática pedagógica do
professor no ensino superior: o desafio de tornar-se
professor&39; 01/02/2010 124 f. Mestrado em
educação instituição de ensino: Fundação Universidade
Federal do Piauí, Teresina

2010

Ensino Superior.
Metodologia.
Interdisciplinaridade.
Tecnologia.

MAFFESSONI, Cristiane Calderari de Oliveira.
Professores Universitários de Cursos de Tecnólogos:

Ensino Superior
Tecnológico.
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uma discussão dos saberes docentes&39; 01/09/2010
142 f. Mestrado em educação Instituição de Ensino:
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do
Camp

2010 Saberes docentes.
Didática.

MOREIRA, Lucy Deccache. O Profissional de
Mercado como Docente nos Cursos Tecnológos
24/09/2015 106 f. Mestrado em Humanidades, Culturas
e Artes Instituição de Ensino: Universidade do Grande
Rio - Prof Jose de Souza Herdy, Duque de Caxias

2015
Não encontrado

GOMES, Sabrina Rodero Ferreira. O professor da
educação profissional: formação e prática
pedagógica 01/02/2010 204 f. mestrado em educação
instituição de ensino: Universidade Metodista de São
Paulo, são Bernardo do Campo

2010

Educação
profissional, cursos
técnicos, formação
do professor,
licenciatura

SANTOS, Thalita Alves dos. De bacharel a professor:
a construção dos saberes pedagógicos na educação
profissional&39; 31/03/2016 104 f. Mestrado em
Educação Instituição de Ensino: Universidade do Oeste
Paulista, Presidente Prudente

2016

Formação
profissional,
formação
pedagógica, sabere
pedagógicos

Saberes docentes

Fonte: produção dos autores

Um segundo quadro foi desenvolvido sistematizando as informações referentes às dissertações no
que concerne ao eixo geral em que cada uma dela se encontra. A definição desses eixos foi realizada
por aproximações temáticas e em conformidade com as palavras chaves definida. Dessa forma, cerca
de cinco (05) eixos gerais foram definidos: eixo 1 – políticas públicas; eixo 2 – gestão; eixo 3 –
formação do professor; eixo 4 – práticas pedagógicas e eixo 5 – saberes pedagógicos.

Importante registrar que em relação as dez (10) dissertações definidas como eixo de gestão, o critério
estabelecido foram as temáticas desenhadas como: motivações de alunos, estudo de projeto
pedagógico de curso (PPC), avaliação quanto a evasão de alunos, prática de coordenadores,
percepções discentes.

Como exemplo, temos os seguintes títulos de trabalhos investigados do eixo gestão: a) motivação de
alunos dos cursos superiores de tecnologia, b) percepção dos alunos da área de recursos
humanos sobre curso superior de tecnologia, c) a escolha do curso superior tecnólogo:
perspectivas e motivações, e d) estudo dos fatores que influenciam a evasão de alunos nos
cursos superiores de tecnologia de uma instituição de ensino superior privada.

Segue quadro elaborado:

Quadro 2: Relação dos subeixos e eixos temáticos definidos das dissertações disponíveis na
plataforma CAPES em relação aos CST

Subeixos temáticos definidos Eixos temáticos estabelecidos definidos Total
Política pública Política pública 07
Discentes motivações

Gestão 10

Discente x evasão x gestão
Gestão x avaliação x PPC
Práticas de coordenadores x gestão
Docente x avaliação x desempenho x
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gestão
Discente x percepção x gestão
Discentes x competências
Formação do professor Formação do professor 04
Prática pedagógica Práticas pedagógicas 06
Saberes docentes Saberes docentes 03
Total 30

Fonte: produção dos autores

Das 30 dissertações pesquisadas, a distribuição por eixo ficou assim elaborada: sete (07) trabalhos
que tratam do primeiro eixo de políticas públicas; dez (10) do segundo eixo de gestão; quatro (04) do
eixo de formação do professor; seis (06) do eixo de prática pedagógicas e três (03) de saberes
pedagógicos.

Paralela a essa pesquisa, foi mantido os estudos teóricos e iniciado o que traçamos posteriormente
como o terceiro e o quarto passo da trilha, que trataram da realização de investigação junto aos
sujeitos autores do trabalho; professores e alunos. Já aqui importante considerar que o objeto
paulatinamente emergia e caminhava para as práticas pedagógicas dos professores. Por isso, ainda
nessa etapa da trilha, formatamos um terceiro quadro, cujas informações sistematizadas tratavam
apenas das seis (06) dissertações do eixo 4, práticas pedagógicas.

O estudo desses trabalhos se deu com leitura e compreensão das categorias apresentadas, do objeto
de estudo, do objetivo geral e específicos traçados, da análise da metodologia traçada e das
referências apresentadas. Foi desenvolvido um quarto quadro com os seguintes tópicos: título,
objetivo geral, objetivos específicos, metodologia e questão problema.

Vale destacar que a leitura da dissertação de Gerson Senff (2009), intitulada como Curso superior de
tecnologia em recursos humanos: da intenção à ação referenciou o trabalho dissertativo de Isabelle
Christine Moletta (2005) com o título de A prática pedagógica nos cursos superiores de tecnologia: um
estudo de caso. Das dissertações pesquisadas, essa talvez tenha sido a que mais tangenciou a nossa
proposta investigativa.

Segue quadro elaborado:

Quadro 3: Dissertação referenciada no trabalho de conclusão de mestrado de Gerson Senff curso
superior de tecnologia em recursos humanos: da intenção à ação

Título Objetivo geral Objetivo específico Metodologia Questão
problema

A prática pedagógica
nos cursos superiores
de tecnologia: um
estudo de caso /
Isabelle Christine
Moletta; orientação

Pesquisar quais
são as
competências
técnicas,
pedagógicas e
politicas
necessárias a
atuação do
docente dos
cursos
superiores de
tecnologia

Avaliar as
impressões dos
alunos e dos
formandos sobre os
cursos superiores de
tecnologia

Investigar a
participação dos
docentes nos
projetos de
educação
continuada, visando
favorecer a

Abordagem
qualitativa, onde
foi aplicado um
estudo de caso
com a utilização
de entrevistas e

Como a prática
pedagógica dos
cursos superiores
de tecnologia
está contribuindo
para a formação
específica e
humanística de
maneira a formar
um profissional
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Paulo Roberto
Alcântara (2005) Investigar a

prática
pedagógica dos
docentes que
estão atuando
nos cursos
superiores de
tecnologia

formação docente

Avaliar a criação de
projetos
disciplinares e
interdisciplinares
colocados em
prática durante o
processo de
aprendizagem

questionários, em
três cursos

com visão aberta
e crítica do
mundo do
trabalho e das
transformações
tecnológicas¿

Fonte: produção do autor

4 - O TERCEIRO PASSO DA TRILHA – O SUJEITO ALUNO

O terceiro passo foi percorrido junto a um dos sujeitos da pesquisa; os alunos. Assim como o quarto e
último passo que foi trabalhado junto aos professores dos cursos superiores de tecnologia,
destacam-se nesse momento as considerações de Ludke e André (1986) para quem as pesquisas
educacionais até pouco tempo atrás pregavam a separação entre o sujeito da pesquisa, o
pesquisador e o seu objeto de estudo. Essa separação tinha como objetivo blindar o objeto de estudo
das ideias, valores e preferências do pesquisador.

Ainda de acordo Ludke e André (1986), essa concepção da pesquisa vem sendo superada mesmo
que discretamente entre os pesquisadores. Para esses autores aquele tipo de investigação não
estava “levando a resultados que ajudassem a descobrir soluções para os problemas prementes, que
se acumulam na área da educação, especialmente em nosso país” (Ludke e André, 1986, p. 06).

Nessa direção, foi elaborado um questionário contendo seis (06) questões. Esses questionários foram
entregues pessoalmente aos alunos à medida que os mesmos compareciam à coordenação dos
cursos. No total foram respondidos 21 questionários e a compreensão das falas dos discentes
encaminharam também o objeto de pesquisa para as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores.

Importante esclarecer que esse momento de contato inicial com os alunos teve um teor informal. O
questionário foi elaborado objetivando possibilitar de forma exploratória os registros de suas
percepções para posterior compreensão e desenvolvimento do objeto.

As questões elaboradas foram: 1 - Como você avalia seus professores; 2 - Como você avalia as
metodologias de ensino desenvolvidas pelos professores do seu curso; 3 - Como você avalia a
relação teoria e prática desenvolvida pelos seus professores; 4 - Em sua concepção, o que é prática;
5 - Como você compreende a relação teoria e prática e 6 - De forma geral, o que você sugeriria aos
seus professor

Algumas falas registradas dos alunos e que merecem destaques estão apresentadas no quadro a
seguir:

Quadro 4 – Algumas perguntas e respostas do questionário destinado aos alunos
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Como você avalia seus professores

Alguns precisam melhorar a didática

Apresentam bom conteúdo
relacionando a teoria com a prática

Como você avalia as metodologias de ensino
desenvolvidas pelos professores do seu curso

Bom por relacionar a realidade com a
prática

Como você avalia a relação teoria e prática
desenvolvida pelos seus professores

Boa na parte teórica, na parte prática
deixou a desejar

Em sua concepção, o que é prática
É colocar- me na prática, na atuação, ato de
praticar, sair da teoria

Como você compreende a relação teoria e
prática

Teoria é o que você aprende sem a prática,
Teoria é o ensino culto do conteúdo, prática
é exercer o conteúdo apreendido

De forma geral, o que você sugere aos seus
professores

Colocar os assuntos na linguagem dos
discentes, Processos mais dinâmicos com
relação ao mercado de trabalho

Fonte: produção dos autores

5 - O QUARTO E ÚLTIMO PASSO - O SUJEITO PROFESSOR

O caminhar final da trilha foi o desenvolvimento de um questionário contendo oito (08) questões. Esse
questionário também teve um teor informal de investigação exploratória, sem contudo se atentar a
uma melhor e ou mais adequada elaboração das questões. O questionário foi desenvolvido no google
drive e direcionado para os email dos professores. Paralelo a esse envio, cerca de seis (06)
professores foram entrevistados mediante as mesmas questões desenvolvidas e enviadas de forma
online.

As questões desenvolvidas foram: 1 - por que você escolheu ser professor; 2 - Qual sua compreensão
entendimento sobre o que seja ser professor; 3 - Qual sua compreensão entendimento sobre o que
seja ser professor; Como você avalia compreende a sua formação enquanto professor; Como você
compreende avalia a sua formação docente enquanto professor atuante em um curso superior de
tecnologia (CST) tecnólogo; Como você compreende avalia a sua formação docente enquanto
professor atuante no curso superior de tecnologia (CST tecnólogo; Como você compreende avalia a
sua formação docente enquanto professor atuante no curso superior de tecnologia (CST tecnólogo,
Quais fatores variáveis contribuem para sua formação enquanto professor

A seguir, segue registro de algumas falas dos professores pesquisados:

Quadro 5 – Resumo das falas do professor 1
Gosta do público, foi monitora, gostava de apresentar trabalhos
Família tem professores, referência ao DNA docente, pensava em ser professora
Ser professor não e só passar conhecimento, também é formar seres humanos
Atualização com cursos de extensão voltados para sua área específica, melhorar metodologia e

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_caminhar_na_trilha_rumo_a_construcao_do_objeto_de_pesquisa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



capacidade de entender o aluno
CST é técnico, prático, é preciso levar vivência de empresas para sala de aula
Não tem tempo para fazer mestrado e outros cursos de qualificação

Fonte: produção dos autores

Quadro 6 – Resumo das falas do professor 2
Não se via como professor, início como instrutor, deu banca
Ser professor é ser amigo da sabedoria, respeito ao aluno, o professor precisa mudar, ser
dinâmico
Sente falta de um teor pedagógico, importância da formação continuada, entender que você
não é completo
Aprendemos com o outro, virei professor na “tora”, tem feeling, vocação, papel de mediador
do conhecimento
CST curso mais curto, importância da experiência do mercado, levar a experiência para a
sala de aula,
Casamento da teoria e da prática
EM CST o aluno tem perfil de mercado

Fonte: produção dos autores

Os registros dos professores apontam para uma aproximação do objeto de pesquisada até então em
fase de depuração para o estudo de suas práticas pedagógicas. Práticas essas já aqui consideradas
não como uma atividade qualquer e que tem por objetivo controlar a direção da racionalidade do
processo de ensino, de aprendizagem, entre outros (ANDRADE E ABREU, 2015).

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegar até aqui não significa o fim da trilha. Pelo contrário. Essa certamente foi a primeira de tantas
outras que se farão necessárias estabelecer para uma melhor delimitação do nosso objeto de estudo.
Objeto que parece hora se esconder e em outros momentos emergir em um processo dinâmico de
depuração, delimitação ou mesmo lapidação.

O que se apresenta de concreto é que em nenhum caminho percorrido o pesquisador e
principalmente, o pesquisador em formação inicial, inserido em um programa de pós-graduação,
obterá êxito em sua trajetória sem uma compreensão e participação efetiva nas orientações, em seu
grupo de pesquisa e nas disciplinas de seu curso além do entendimento da relação inextricável
desses três campos formativos. Dispomos nessa ordem esse tripé formativo por acreditar que esse
trabalho somente foi possível primeiramente pelos desafios e inquietações apresentados nas
orientações.

O pesquisador se faz pesquisando, e a pesquisa até então desenvolvida para uma melhor
compreensão do objeto de estudo oferece ao trabalho uma consistência e sustentação metodológica
sem, contudo nos permitir acreditar que seja essa a trilha a de fato percorremos nas próximas etapas.
Esse entendimento corrobora o entendimento da vivacidade e dinamicidade da pesquisa, obtido ao
longo do primeiro semestre de 2018 nos encontros do grupo de pesquisa.

Assim como o para Freire (2015) não existe o “ser” e sim o “sendo”, esse entendimento da
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transitoriedade do sujeito histórico nos leva a compreender que até o momento não temos um objeto
de estudo; por enquanto nos contentamos em estar tendo.
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