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Resumo
Esse estudo apresenta as reflexões inicias de uma pesquisa em andamento que visa identificar e analisar as
principais estratégias didáticas utilizadas pelos professores universitários com a utilização das TIC e os
resultados obtidos, visando compreender como estão se delineando as novas trilhas cognitivas nesses
cenários, Ratifica-se que a formação de professores contemporâneos deve possibilitar mais do que o acesso à
informação ou a novos recursos, deve respaldar o desenvolvimento de estratégias cognitivas que facilitem a
aquisição, recuperação e utilização de informações, favorecendo a construção do conhecimento e fomentando
a reflexão acerca das enormes disparidades que são enfrentadas cotidianamente pelos professores.
Palavras-chave: Estratégias didáticas; TIC: Prática pedagógica.
Abstract
This study presents the initial reflections of an ongoing research that aims to identify and analyze the main
teaching strategies used by university teachers with ICT usage and results, aiming to understand how they
are outlining the new cognitive trails in these scenarios, Ratifies up that the formation of contemporary
teachers should allow more than access to information or new resources, should endorse the development of
cognitive strategies that facilitate the acquisition, retrieval and use of information, enhancing the building of
knowledge and fostering reflection on the enormous disparities that are faced every day by teachers.
Keywords: teaching strategies; ICT: Teaching practice.

1 Introdução
Estamos realmente preocupados em colaborar para que o aprendiz tenha condições de enfrentar o seu
destino, que desenvolva competências e habilidades para sobreviver num mundo de incertezas, imprevistos,
inseguranças, que impõem a necessidade de desenvolver novos estilos de comportamento, de cultivar novos
valores, de desenvolver novas capacidades de criar, criticar, questionar e aprender que sejam mais
significativas, bem como aprender novas maneiras de viver/ conviver em sociedade.
Na realidade, necessitamos de novas pautas pedagógicas que nos ajudem a reconhecer que é tempo de uma
nova educação, de um novo diálogo, de novas parcerias e de novas alianças. É tempo de novos desafios e de
novos valores, do nascimento de novas culturas, do surgimento de uma nova consciência, tempo de abertura
aos novos saberes e aos novos tempos...
(MORAES, 2004)
A citação em epígrafe traz em seu bojo as inquietações reveladas em muitos encontros, seminários e
pesquisas no campo educacional, nos quais se enfatiza a necessidade de mudanças no processo de
ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de uma prática pedagógica em sintonia com a sociedade em rede
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(CASTELS, 1999). Nesse cenário, no qual a informação e o conhecimento exercem um papel central no
desenvolvimento dos países. Para Tedesco (2006, 2010), o conhecimento é, hoje, a principal fonte de poder
da sociedade contemporânea, com importantes efeitos estruturantes na sua dinâmica.
Nesse contexto, a presença e utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) alinhadas às
reformas necessárias em todos os níveis de ensino contribuem para uma mudança paradigmática que
contribuam para minimizar as desigualdades e fomentar uma prática pedagógica e um processo de formação
de professores que propicie a introdução reflexiva das TIC nas salas de aula, presencial ou a distância. Para
isso, emerge o necessário esforço cognitivo do professor para identificar quais recursos podem contribuir no
processo de ensino-aprendizagem, bem como no desenvolvimento de novas habilidades e competências. Uma
tarefa que exige do professor uma abertura ao novo, à busca de informações e conhecimentos acerca do
caráter operativo e das características dos recursos didático-tecnológicos disponíveis. Essa análise crítica
favorece a identificação daqueles mais apropriados para cada conteúdo, dentro de cada contexto.
Nesse cenário de mudanças, percebe-se a importância da reflexão crítica acerca do potencial das TIC na
educação no contexto dos cursos de formação inicial de professores, visto que é nesse momento no qual o
futuro profissional se instrumentaliza para o exercício da sua atividade docente. Conforme Lampert (1988,
p.21), esse momento “antecede ao ingresso profissional. [...] e que tem como objetivo habilitá-lo ao exercício
profissional”.
A ênfase dada às mudanças na educação superior nas últimas décadas é destacada na Conferência Mundial
sobre a Educação Superior, realizada pela UNESCO, em Paris, (2009), ratificava a necessidade de
transformação universitária em todo o mundo (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008), e destaca o processo de
incorporação das TIC no cenário internacional (UNESCO, 2012; CETIC, 2012). Esse movimento está
diretamente relacionado com as mudanças no âmbito social, econômico e cultural que caracterizam a
sociedade contemporânea, revelando a necessidade de um novo olhar para as teorias, conceitos e práticas,
repensando, inclusive o próprio papel da educação, visto que esperam dos alunos o desenvolvimento do
senso-crítico e o desenvolvimento de competências coerentes com as demandas atuais.
Outro aspecto a ser enfatizado no estudo da utilização das TIC no Ensino Superior é a relevância dada pelos
professores aos aspectos teóricos que alicerçam a sua prática. Tal como Barba e Capella (2012), acreditamos
que não basta ao professor utilizar um recurso tecnológico, uma vez que ele pode ser utilizado de forma
superficial, descontextualizada e fragmentada. O que justifica a ênfase que deve ser dada à relação entre a
utilização das TIC e os aspectos teóricos que subsidiam a prática docente.
Pensar com seriedade na utilização das TIC no cenário educacional é refletir sobre quais aspectos teóricos
podem contribuir para fornecer uma base sólida para subsidiar a prática docente. Corroborando com Barba e
Capella (2012, p.17), sem essa base, é impossível produzir “uma mudança significativa ou continuada nas
salas de aula”, tornando necessário abandonar concepções arraigadas a modelos profissionais pré-moldados.
Segundo Nóvoa (1999), a formação de professores contemporâneos deve estar comprometida com as
mudanças necessárias para educar as novas gerações. Nesse processo formativo e de valorização da prática
docente defende-se a articulação entre a utilização dos recursos tecnológicos, a universidade com seu
entorno. No bojo de tal perspectiva encontra-se a ênfase na preparação de profissionais éticos e
comprometidos com um processo de atualização profissional contínuo, para enfrentar as demandas
contemporâneas da melhor forma possível.
Nesse contexto, a formação docente é percebida como um processo inconcluso, em permanente reconstrução,
que busca instrumentalizar o professor para a prática pedagógica (SILVA, 1999), em múltiplas
especificidades, com base na reflexão dos aportes teóricos necessários. Conforme Vasconcelos e Araújo
(2013, p. 230), a formação inicial “proporciona condições para que o futuro profissional reflita sobre a prática
docente, como o professor direciona o seu olhar para o educando e assim poder melhor atuar e intervir na
sua realidade”.

2 Problemática
O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um maior entendimento de questões
postas pelo real, ou ainda, a busca de soluções para problemas nele existentes, tendo em vista a sua
modificação para melhor. Para aí chegar, a pesquisa é um excelente meio (LAVILLE; DIONNE, 2008, p. 85).
Nas últimas décadas, inúmeros estudos têm buscado compreender o processo de incorporação das TIC na
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educação, seus impactos e entraves. Pesquisadores como Tedesco (2012), Almeida e Valente (2011), Belloni
e Bévort (2011), Mercado (2009, 2010), entre outros, têm ratificado a importância de uma formação que
permita aos sujeitos transitar com desenvoltura e criticidade nos novos cenários que se apresentam no século
XXI e que revelam a capilaridade e a convergência cada vez maior das TIC.
Uma formação que oportunize aos futuros professores o desenvolvimento de novos letramentos (VALENTE,
2008), o uso pedagógico dos recursos tecnológicos disponíveis no seu entorno e estimule o desenvolvimento
de competências e habilidades necessárias para uma utilização crítica e responsável das TIC (VARIS, 2005;
COLL e MONEREO, 2010; DUDZIAK, 2010). Entre essas competências, os autores destacam a o aprender a
aprender, experimentar, atribuir significado, remixar conteúdos de mídia, partilhar conhecimentos, interagir,
lidar com ambientes diversos, transitar em diferentes comunidades respeitando as múltiplas perspectivas.
Desse modo, a formação de professores contemporâneos deve possibilitar mais do que o acesso à informação
ou a novos recursos, deve respaldar o desenvolvimento de estratégias cognitivas que facilitem a aquisição,
recuperação e utilização de informações, favorecendo a construção do conhecimento e fomentando a reflexão
acerca das enormes disparidades que são enfrentadas cotidianamente pelos professores.
No atual contexto, “os desafios educacionais atuais são distintos dos do passado e tanto o papel quanto o
lugar da educação tem-se modificado” (TEDESCO, 2012, p.9-10). Surgem novas demandas de aprendizagem
que reclamam respostas acadêmicas que devem inspirar modelos educacionais, estratégias e abordagens
didático-pedagógicas quanto ao uso das TIC (BERNHEIM e CHAUÍ, 2008; PRETTO e PEREIRA, 2008;
TEDESCO, 2012).
Conforme Morin (2007), estamos diante de uma realidade que não pode ser entendida de forma linear,
fechada. A complexidade da sociedade atual, repleta de incertezas e incompletudes, requer um sistema
aberto e dialógico, no qual os profissionais reconheçam a incompletude do ser (FREIRE, 1997).
A consciência de que somos seres inacabados e incompletos gera a convicção na importância de refletir
acerca da realidade buscando desvendá-la. Implica em refletir sobre as mudanças necessárias no processo de
ensino-aprendizagem e em permanente abertura a socializar saberes e experiências.
Essa dimensão do trabalho pedagógico vai desde o domínio dos conteúdos específicos da sua área de
conhecimento, aos recursos didático-tecnológicos, aos métodos e técnicas, até a construção de um novo
conhecimento (idem,). Desse modo, a prática docente é orientada pelos aspectos técnicos, pedagógicos e
científicos. Barba e Capella (2013) enfatizam que é preciso preparar os alunos para as mudanças e desafios
desse cenário complexo, apoiando-se fundamentalmente em três pilares: os conteúdos, as metodologias e as
ferramentas.
Os conteúdos devem considerar as competências e habilidades a serem desenvolvidas, “as metodologias
devem favorecer o pensamento científico, da criatividade e a atividade solidária” (BARBA e CAPELLA, 2013,
p.18) e as TIC devem atender a diversidade, trazendo para as salas de aula os recursos multimidiáticos,
fazendo com que não haja um hiato entre a sociedade, seu entorno e as práticas desenvolvidas no interior
das escolas e institutos superiores de educação. Práticas que devem estar ancoradas em teorias científicas
que têm buscado compreender como ocorre o processo de aprendizagem e o ensino como elemento
indissociável. A expressão ensino-aprendizagem unida pelo hífen e não com a conjunção coordenativa implica
em assumir uma posição na qual se defende seu caráter indissociável, visto que não há ensino sem
aprendizagem e nem há aprendizagem sem ensino.
No Brasil, conforme dados do Inep/MEC, entre os cursos destinados à formação inicial de professores, o curso
de Pedagogia situa-se entre aqueles que possuem o maior número de alunos matriculados e a maior oferta de
vagas, sendo ofertado em todas as capitais, por instituições públicas e privadas de ensino superior.
Além dessa característica, outro aspecto o torna distinto dos demais cursos de formação inicial de
professores: seu caráter generalista. Espera-se que a formação do futuro pedagogo lhe dê subsídio prepare
“para assumir a docência, para coordenar e supervisionar a prática pedagógica, para orientar e administrar a
escola” (VASCONCELOS; ARAÚJO, 2013, p. 231).
Esse caráter singular do curso de Pedagogia encontra-se disposto no artigo 2.º das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP), e é reiterado no artigo 4.º da Resolução MEC/CNE 1/2006:
trata-se de um curso que se destina à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade normal e em cursos de
educação profissional na área de serviços e apoio educacional nas quais os conhecimentos pedagógicos sejam
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previstos (BRASIL, 2006).
Percebe-se que essa formação não abrange apenas atividades relacionadas à docência, mas também a
participação em aspectos que envolvam gestão avaliação, acompanhamento de projetos e outras ações
educativas. Há um amplo aspecto e uma gama de atividades que podem ser desempenhadas pelo pedagogo.
Ou seja, esse profissional tem como foco a docência, sua natureza, suas funções e as múltiplas facetas,
espaços e atores.
Desse modo, face esse caráter amplo, evidencia-se a importância de um bom arsenal teórico e prático que
possa dar conta de preparar os futuros profissionais para o desempenho de suas funções em uma sociedade
complexa e mutante.
No âmbito do curso de Pedagogia, no qual diversas vertentes estão sendo consideradas, e diante da
emergência da utilização pedagógica das TIC em todos os níveis educacionais, esse estudo tem como foco
identificar e analisar as principais estratégias didáticas utilizadas pelos professores universitários com a
utilização das TIC e os resultados obtidos, visando compreender como estão se delineando as novas trilhas
cognitivas nesses cenários, com base nos argumentos dos professores e alunos.
Para isso, faz-se necessário contar com um guia de indicadores da utilização das TIC nas estratégias didáticas
dos professores universitários e uma matriz conceitual que lhe amparo teórico às pesquisas na área.
Na literatura nacional (PASINATO; VOSGERAU,2011), e internacional (UNESCO, 2005, 2012; JOLY, FRANCO,
NICOLAU, 2005), encontram-se estudos nos quais são apresentados guias de indicadores das TIC nas escolas.
Entretanto, embora os considerando como apoio, visto que são importantes contributos teóricos que
favorecem a análise da presença e utilização das TIC nas escolas, não atendem à demanda aqui gerada, pois,
considera-se que, para investigar a presença e utilização das TIC nas práticas pedagógicas dos professores
universitários e os critérios por eles estabelecidos, faz-se necessário, na nossa ótica, ampliar o foco da
análise, de modo a considerar as múltiplas estratégias didáticas dos professores, as teorias que lhe dão
suporte e outros aspectos que têm sido anunciados em outros estudos, ainda que de forma isolada, como
infraestrutura, currículo, formação de professores, conteúdos, avaliação, gestão pedagógica das mídias e
gestão administrativa.
Nesse sentido, revela-se essencial aliar os aspectos principais que estão sendo considerados pelos professores
comparando-os com aqueles relacionados na literatura, a fim de possibilitar a construção de uma matriz
conceitual de análise da presença e utilização das TIC nas estratégias didáticas dos professores que estão em
exercício docente no curso de Pedagogia. Para a definição do cenário desse estudo optou-se por um recorte
no qual foram selecionadas 2 universidades federais localizadas na região Nordeste, visto que ambas
apresentaram a maior pontuação na última avaliação realizada pelo Inep/MEC/ ENADE-2011, entre todos os
cursos de Licenciatura em Pedagogia ofertados por universidades federais e que se submeteram ao exame.
Este subsídio teórico não foi identificado nas pesquisas realizadas até este momento. Desse modo, sua
elaboração contribuirá para nortear a execução desta tese, assim como futuros estudos na área.
Diante da convicção acerca da relevância do desenvolvimento de estudos voltados à análise das estratégias
didáticas que estão sendo desenvolvidas pelos professores de ensino superior e as trilhas cognitivas que e
estabelecem nesses espaços formativos cuja missão é formar os futuros professores que, em breve, estarão
em atividade docente numa sociedade em contínua metamorfose, o principal objetivo do estudo será Criar um
modelo conceitual de análise para identificar como as tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão
sendo utilizadas nos processos educacionais nos cursos a distância nas Instituições de Ensino Superior (IES)
no Brasil. Para isso, alguns objetivos estratégicos são necessários, a saber: Analisar comparativamente os
dados obtidos nos cenários pesquisados, visando identificar as principais estratégias didáticas utilizadas pelos
professores universitários com a utilização das TIC e os resultados obtidos, com base nos argumentos dos
professores e alunos. Identificar características similares nos projetos pedagógicos dos cursos analisados, nos
planos de curso e nos materiais utilizados pelos professores e alunos; Investigar o perfil dos professores e
alunos nos cenários analisados, o grau de familiaridade com as TIC, buscando identificar as mudanças que
ocorrerem no período analisado.

Metodologia
Considerando-se que o objetivo central da pesquisa é criar uma matriz conceitual de análise visando
identificar e analisar como as tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão sendo utilizadas a partir

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_presenca_das_tic_nos_cursos_de_formacao_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



das estratégias didáticas que estão sendo desenvolvidas por professores universitários em duas Instituições
de Ensino Superior (IES) localizadas na região Nordeste do Brasil, a pesquisa adotará os pressupostos da
pesquisa exploratória, de cunho descritivo, visando aumentar a familiaridade com o problema e esclarecer
conceitos.
Segundo Yin (2010), existem três condições que orientam a escolha da estratégia de pesquisa, a saber: a)
tipo de questão de pesquisa proposto; b) extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos
comportamentais efetivos; c) grau de enfoque aos acontecimentos históricos em oposição aos acontecimentos
contemporâneos.
Desse modo, quanto aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa de campo, na qual será adotada a
metodologia do estudo de casos múltiplos (YIN, 2010). Tal opção se justifica pela possibilidade de incidir em
casos selecionados criteriosamente por permitirem compreender e contrastar diversos aspectos do objeto em
análise, assim como as especificidades da população estudada. Trata-se de uma abordagem adequada
quando se pergunta: “como?
” e/ou “porquê?
” e se pretende descobrir interações entre fatores relevantes que sejam característicos desse objeto, ou ainda
descrever e analisar de forma aprofundada os casos a que se tem acesso, compreendendo sua dinâmica e seu
processo, sendo uma referência para ajudar a definir novas políticas ou novas teorias. Na definição técnica do
que é um estudo de caso, Yin (2010) elenca os seguintes aspectos:
a) Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto de vida real, especificamente quando, os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos;
b) O estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de
interesse do que pontos de dados; baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando
convergir em um formato de triângulo; e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para
conduzir a coleta e a análise de dados.
Ou seja, trata-se de “uma maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de
procedimentos pré-especificados” (YIN, 2010, p. 35). Os casos aos quais se refere esse estudo está atrelado
ao seu objetivo, visto que se procurará contribuir com a elaboração de uma matriz de análise da utilização as
TIC nas estratégias didáticas dos professores universitários, cujo foco são duas Universidades de âmbito
federal, localizadas na região Nordeste e que oferecem o curso de Pedagogia na modalidade presencial. Cada
uma desses cenários representa um caso a ser analisado.
A escolha desses cenários justifica-se por representarem polaridades que podem fornecer elementos
importantes para o alcance dos objetivos da pesquisa.
No que se refere à abordagem do problema, as pesquisas podem ser quantitativa e a qualitativa
(RICHARDSON, 2008) e mista (CRESWELL, 2007), que adota as simultaneamente as duas perspectivas
anteriores. Nesse estudo, adotar-se-á a abordagem de pesquisa mista, aliando a investigação quantitativa e a
qualitativa em um único estudo (CRESWELL, 2007), por proporcionar uma melhor compreensão sobre os
casos estudados. Corroborando com o autor, acredita-se que tais processos não são incompatíveis, ao
contrário, podem tornar-se complementares, oferecendo perspectivas diferentes diante das questões a serem
investigadas, além de contribuir para análises mais aprofundadas, fornecendo uma diversidade de
informações que não poderiam ser obtidas utilizando apenas um dos métodos isoladamente.
Conforme Minayo (2010, p. 22) tanto as abordagens, quantos os dados que dele advém não são
incompatíveis entre si, pois entre elas “há uma oposição complementar que, quando bem trabalhada teórica e
praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa”. O
processo de levantamento de informações adotará a pesquisa quantitativa na aplicação dos questionários e no
tratamento dos dados que permitirão apresentar o perfil dos alunos dos cursos e a infraestrutura dos cenários
da pesquisa (CRESWELL, 2007). Já nas entrevistas, categorização e na seleção e descrição dos aspectos a
serem investigados, a pesquisa terá uma abordagem qualitativa, visando a análise interpretativa do conteúdo,
visto que permitem explorar a subjetividade dos fenômenos educativos (DENZIN e LINCOLN, 2006; BARDIN,
2008).
O cenário da pesquisa foi definido a partir da base de dados do Inep/MEC/ Enade 2011, na qual consta a
relação dos institutos de ensino superior que participaram do último exame nacional desses cursos. Após a

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_presenca_das_tic_nos_cursos_de_formacao_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



consulta, verificou-se que as duas universidades federais que receberam a maior pontuação no Curso de
Licenciatura em Pedagogia encontram-se na região Nordeste, conforme quadro a seguir:
Tabela 1 - Relação das 10 Universidades Federais que obtiveram a melhor pontuação no Curso de Licenciatura
em Pedagogia – ENADE – 2011.
PONTUAÇÃO
DO CURSO DE PEDAGOGIA UNIVERSIDADE SIGLA LOCALIZAÇÃO ENADE CPC CPC FAIXA
3º UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG CAMPINA GRANDE 5 4.85 5
123º UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE CARUARU 5 4.12 5
261º UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN NATAL 5 3.90 4
262º UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE UFAC RIO BRANCO 4 3.90 4
273º UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE UFS SÃO CRISTÓVÃO 4 3.88 4
325º UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF ANGRA DOS REIS 4 3.83 4
342º UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA UFPB MAMANGUAPE 4 3.81 4
374º UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN CAICÓ 5 3.77 4
406º UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI UFSJ SÃO JOÃO DEL REI 4 3.73 4
526º UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA UFSM SANTA MARIA 4 3.64 4
Fonte: MEC/INEP/2011. Consultado em: 5/5/2014
As Universidades que apresentaram as oito melhores pontuações no exame ofertam cursos de Licenciatura
em Pedagogia em outros Campi, contudo observa-se que apenas a UFRN conseguiu manter os seus dois
cursos (Natal e Caicó), entre as 10 primeiras colocações, conforme o Ranking da pontuação obtida por esse
curso entre as Universidades Federais. No quadro a seguir, a relação entre os cursos e a pontuação obtida
conforme dados do MEC/INEP/ENADE 2011.
Tabela 2 – Relação das UF que obtiveram as 10 melhores pontuações Licenciatura em Pedagogia no país
UNIVERSIDADE SIGLA LOCALIZAÇÃO PONTUAÇÃO
DO CURSO DE PEDAGOGIA Ordem de classificação
do curso entre as Federais CPC FAIXA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG CAMPINA GRANDE 3º 1 º 5
UFCG CAJAZEIRAS 817º 15 º 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE CARUARU 123º 2 º 5
UFPE RECIFE 4033º 44º 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN NATAL 261º 3 º 4
UFRN CAICÓ 374º 8 º 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE UFAC RIO BRANCO 262º 4 º 4
UFAC CRUZEIRO DO SUL 4690º 47º 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE UFS SÃO CRISTÓVÃO 273º 5 º 4
UFS ITABAIANA 2206º 34º 3
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF ANGRA DOS REIS 325º 6 º 4
UFF NITERÓI 5667º 53º 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA UFPB MAMANGUAPE 342º 7 º 4
UFPB BANANEIRAS 1285º 22º 4
Fonte: MEC/INEP/2011. Consultado em: 5/5/2014
Após essa análise, definimos o recorte para a realização desse estudo: as duas universidades cujos cursos de
Licenciatura em Pedagogia apresentaram a melhor pontuação no ENADE2011. Buscaremos compreender que
trilhas cognitivas estão sendo desenhadas e percorridas por seus professores e quais as práticas envolvendo
as TIC que estão sendo desenvolvidas.
Serão convidados a participar desse estudo os alunos matriculados nos três últimos períodos de Pedagogia,
no segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015, mediante a aplicação de um questionário com
questões abertas e fechadas. Também serão convidados os professores universitários que se encontrem em
atividade docente no curso de Pedagogia nos respectivos contextos. A participação de aluno e professores
dar-se-á de forma voluntária, a partir do esclarecimento dos objetivos da pesquisa e aos quais será solicitada
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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A coleta de dados
A coleta de dados se dará em momentos temporais distintos, adotando-se para isso instrumentos diferentes e
complementares entre si: análise documental, questionário, ficha de autoavaliação e entrevista
semiestruturada, além de um inventário de saberes (Charlot, 1999) que consiste na produção textual a partir
de uma série de questões, adaptando-as para o foco desse estudo.
Inicialmente, se fará a análise documental referente ao curso de Pedagogia, traçando um breve histórico,
seus eixos estruturais, base temática e planos de curso.
Até o final do primeiro semestre de 2014 espera-se construir um marco teórico de referência que possa
substanciar e dar maior rigor científico à pesquisa. Será feita uma busca nos principais repositórios de teses e
dissertações desenvolvidas nos últimos quatro anos e nas mais recentes publicações na área, tanto em nível
acadêmico quanto nas publicações do MEC e de organismos internacionais como a UNESCO. Tal medida
permitirá fundamentar a construção dos instrumentos de coleta e estreitar criticamente o olhar para as
categorias a serem analisadas, além de permitir um mapeamento geral da área.
Um segundo momento da coleta de dados se dará com a aplicação do questionário a todos os sujeitos desse
estudo e que aceitarem dele participar. Esse questionário oportunizará conhecer o perfil dos sujeitos e
buscará elementos que ajudem a compreender a utilização das TIC nas estratégias didáticas desenvolvidas no
âmbito universitário.
Richardson (2008) recomenda que os questionários não ultrapassem uma hora de duração e que inclua
diferentes aspectos do problema a ser pesquisado. Para essa aferição do tempo a ser disponibilizado para
responde-lo será realizado um pré-teste, que também avaliar a clareza das questões elaboradas e o alcance
das respostas pretendidas.
Para os professores, além do questionário aplicado no início do período, haverá o instrumento para
autoavaliação ao final, afim de que eles possam refletir acerca dos resultados obtidos. Esse instrumento será
composto de um guia de questões, a serem elaboradas pela pesquisadora, com base na correlação dos dados
da literatura pesquisada e os dados obtidos nos questionários.
A entrevista semiestruturada será o terceiro instrumento adotado e será realizada com 12 professores, sendo
4 em cada um dos cenários desse estudo. Com esse instrumento, espera-se ampliar e aprofundar as infor,
mações obtidas com o questionário, pois se trata de um instrumento que permite “a captação imediata e
corrente da informação desejada praticamente com qualquer tipo de informante” permitindo, que se
aprofunde “pontos levantados por outras técnicas de alcance mais superficial, como o questionário” (LÜDKE e
ANDRÉ, 1986, p. 34).
A entrevista será realizada ao final da coleta de dados quando esses atores serão confrontados com os
resultados dos questionários aplicados aos alunos e farão sua análise acerca dos impactos das TIC, no
período. Espera-se, com a técnica, aprofundar os dados já coletados. Para garantir a lisura e a fidelidade das
informações prestadas, as entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas para a triangulação e
análise de dados.
Tratamento dos dados
Para assegurar maior solidez e confiabilidade à análise dos dados qualitativos a serem coletados, será
utilizado o software Atlas.TI. A sua utilização permitirá confrontar os depoimentos coletados com o referencial
teórico, oportunizando o cruzamento dos dados e a análise comparativa destes, visto que ele cria teias de
relações dos dados, permitindo uma amostragem detalhada e eficaz (FLICK, 2009).
As informações coletadas serão organizadas e categorizadas para serem analisadas, tendo como base os
pressupostos metodológicos de Bardin (2008, p.37) para a realização da análise de conteúdo, visto que esse
tipo de análise corresponde ao “tratamento da informação contida na mensagem [...], podendo ser uma
análise dos significados”, visando localizar a essência da mensagem, o seu núcleo de significado, a partir da
sua frequência.
As categorias de análise serão extraídas “de acordo com as características compartilhadas dos itens” e
definidas a fim de que a análise torne-se consistente. (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008, p. 276). Nessa etapa
serão considerados o referencial teórico que capitaneará este estudo e o cruzamento com os dados empíricos
a serem coletados, permitindo dar sustentabilidade, credibilidade e cientificidade à pesquisa e a seus futuros
resultados.
Considerações parciais
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Esse estudo apresenta fragmentos de um estudo que se encontra em fase inicial, e será ampliado com a
revisão da literatura, a pesquisa empírica e documental. Verifica-se que o debate acerca dos desafios gerados
no contexto educacional amplia as reflexões acerca do protagonismo dos alunos e da importância de novas
estratégias de ensino-aprendizagem e enfatiza a importância de uma formação inicial e/ou continuada que
permita aos professores vislumbrar a possibilidade de contextualizar o seu aprendizado e as experiências
vivenciadas nesse momento formativo para sua realidade de sala de aula, “compatibilizando as necessidades
de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir” (VALENTE, 1997).
Nesse contexto, revela-se a importância de analisar as estratégias didáticas desenvolvidas pelos professores
universitários, bem como as possibilidades de utilização dos recursos tecnológicos e das redes de
conhecimento, construindo e r(e) significando o processo educacional, refletindo sobre os princípios
defendidos por Morin (2008) no que tange ao paradigma da complexidade, no qual está implícita a ideia de
ruptura com a simplificação da realidade e a busca de compreender diversos campos do conhecimento a partir
da ótica da incerteza, da diversidade e do caráter polifônico e polissêmico que caracteriza a sociedade
transcultural na qual estamos imersos.
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