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TECNOLOGIA EDUCACIONAL E NOVOS ESPAÇOS FORMATIVOS: CONCEPÇÕES, PRÉ-
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS  
Data de Início: 01/01/2015  
 
Responsável: Profª Drª GISELLE MARTINS DOS SANTOS FERREIRA  
 
Descrição: 
A Tecnologia Educacional, área do conhecimento interdisciplinar, tem se caracterizado por múltiplas 
“inovações” que, ainda que associadas a novos artefatos tecnológicos, nem sempre correspondem a novos 
conceitos, concepções ou práticas pedagógicas. Em particular, a emergência de espaços interativos e de 
compartilhamento on-line tem sido acompanhada por uma proliferação de rótulos amplamente divulgados 
e discutidos, tanto nas mídias, quanto na literatura acadêmica, de forma maniqueísta: por um lado, são 
tratados como panaceia para os males de uma educação antiquada, elitista e, assim, inconsistente com os 
avanços que tais produtos promovem no contexto de uma sociedade informatizada com fortes demandas de 
inclusão; por outro lado, são vistos como ameaças aos propósitos e à qualidade de uma educação mais 
humanista, focalizada na formação de indivíduos críticos. Em discursos fortemente marcados por um 
determinismo tecnológico, disputa-se o papel do professor, ressignificado diversamente como “designer”, 
“facilitador” ou “guia”, quando esse não é dispensado completamente em cenários de uma educação 
automatizada apropriada a estudantes ditos “autônomos”. No entanto, sabe-se ainda relativamente pouco 
sobre as práticas de ensino e aprendizagem mediadas pelas TIC e, em particular, sobre aquelas que são 
conduzidas em espaços como repositórios de Recursos Educacionais Abertos (REA), Massive Open Online 
Courses (MOOC), Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e Ambientes Pessoais de Aprendizagem 
(APA), espaços que combinam funcionalidades de compartilhamento e comunicação disponibilizados em 
plataformas de redes sociais. Este projeto tem como objetivo geral examinar concepções e práticas de 
ensino e aprendizagem em tais ambientes, adotando a Análise de Discurso Crítica, ADC (Norman 
Fairclough; Ruth Wodak) como fundamentação teórico-metodológica. O projeto adota uma perspectiva 
crítica acerca da “tecnologia” e, em particular, da “tecnologia educacional”, derivada das discussões de 
Neil Selwyn, que concebe a área como um “emaranhado” de formações discursivas conflitantes. Será 
analisado um corpo de dados obtidos por meio de observação participante e entrevistas, além de coleta 
fontes documentais, tomando como eixos focais as noções de “abertura” e “autonomia”, fundamentais aos 
discursos que promovem a democratização do conhecimento a partir da expansão da base tecnológica.  
 
 
PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PARA FORMAÇÃO CIDADÃ COM TICS  
Data de Início: 01/03/2016  
 
Responsável: Profª Drª JACIARA DE SA CARVALHO  
 
Descrição: 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) determina que uma das finalidades da 
Educação seja a formação para a cidadania. A ideia de cidadania e, portanto, de “formação para a cidadania” 
pode ser compreendida a partir de diferentes visões. Parte-se da compreensão de que a formação para a 
cidadania exigiria princípios e práticas compatíveis com uma perspectiva crítica de educação, capazes de 
promoverem a participação ativa dos sujeitos na construção de outras realidades; nesse sentido, uma 
educação cidadã (GADOTTI, 2010). Considerando o atual estágio de desenvolvimento tecnológico, este 
projeto tem como objetivo investigar princípios e práticas envolvendo Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) com vistas à formação cidadã. Para isso, serão empregados diferentes meios para 
coletas de dados, como análise de documentos, de pesquisas sobre tecnologia e temas afins (ex: inclusão 
digital) na área da Educação e ações em campo. Como referencial teórico-metodológico, contaremos, 
principalmente, com obras de Paulo Freire, em especial com o conceito de “conscientização” (FREIRE, 
1979) e sua relação com a cidadania e a formação cidadã. Outro autor crítico com quem pretendemos 
trabalhar é Neil Selwyn que vem questionando relações entre tecnologia e educação.  
 
 

 

 



TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: DISCURSOS UTÓPICOS E DISTÓPICOS E SUAS 
METÁFORAS FUNDANTES  
Data de Início: 01/01/2016  
 
Responsável: Prof. Dr. MARCIO SILVEIRA LEMGRUBER   
Descrição: 
Frequentemente, é apontado um maniqueísmo nos discursos sobre a tecnologia na educação (RÜDIGER, 
2013; FELINTO, 2005; ROSADO et al, 2015). De um lado, há uma euforia com as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC). Com a Web 2.0, teria se instaurado a dialogicidade nas práticas 
educacionais. Agora, enfim, o professor deixaria de ser o recitador de informações, podendo assumir o 
papel de mediador da construção coletiva do conhecimento. Seu oposto extremado se manifesta com a 
rejeição, por princípio, da tecnologia, pois as TIC não contemplariam o encontro físico, instaurando práticas 
pedagógicas inerentemente inferiores às presenciais. Diante desse quadro, iniciamos o presente projeto de 
pesquisa no sentido de analisar criticamente tais visões reducionistas. Para tal, recorreremos a utopias e 
distopias consagradas em obras de arte (literatura e cinema), mitos e textos filosóficos, buscando resgatar 
a ambivalência perdida naquelas abordagens. A “Teoria da Argumentação” de Chaïm Perelman nos serve 
de referencial teórico-metodológico, sobretudo no que diz respeito ao papel das metáforas como balizadoras 
dos diversos discursos analisados, ou seja, como metáforas fundantes. Na “nova retórica”, as metáforas são 
estudadas não como figuras de linguagem para embelezar um discurso, mas como recursos argumentativos 
visando a persuasão. Cabe destacar a superação, cada vez mais hegemônica, de concepções epistemológicas 
lineares pelas que enfatizam a complexidade e, por isso, se expressam tão bem nas metáforas presentes em 
discursos sobre as TIC, tais como: rede (net), teia (web), labirinto, rizoma. Como suporte metodológico às 
pesquisas desenvolvidas nas teses e dissertações dos integrantes do grupo, recorreremos, também, ao MEA 
(Modelo de estratégia argumentativa), de Mônica de Castro e Janete Frant.  
 
 
ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO  
Data de Início: 11/08/2014  
 
Responsável: Profª Drª STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA  
  
Descrição: 
PROJETO CONCLUÍDO, AGUARDANDO PRODUTOS EM 2017. A pesquisa tem como foco o trabalho 
realizado por docentes no processo de formação – inicial e continuada – para o uso de tecnologias da 
informação e comunicação e de mídias digitais. O estudo pretende reunir a contribuição de professores da 
educação superior e da escola básica, acompanhando, detectando e analisando de forma crítica o 
desempenho de professores no uso de materiais digitais. Usando a empiria extraída, será possível observar 
se esses espaços de ação representam caminhos alternativos e se configuram sistemas formativos 
relacionados à inserção no mundo digital. Comparar criticamente o perfil desses professores poderá indicar 
incongruências e congruências nessas ações, e permitirá que se sugiram algumas estratégias, indicando a 
possibilidade de uma pesquisa-formação. A introdução do professor da escola básica visa a oferecer uma 
contribuição para o seu desenvolvimento profissional. No decorrer da pesquisa, tomando como base Stake 
e Yin, serão realizados estudos de caso com foco no processo de formação. Os dados oriundos de entrevistas 
e de questionários terão seu conteúdo analisado sob inspiração de Bardin e Bauer. O estudo do processo de 
formação (Itinerários de Formação) tem como ponto de partida Cabello & Morales, Huberman, Kensky, 
Shulman e Tardif. Durante a realização da pesquisa, será incluída literatura específica para os casos 
estudados.  
 

ITINERÁRIOS PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIGITAIS  
Data de Início: 11/08/2014  
 
Responsável: Profª Drª STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA  
Descrição: 
As redes digitais permitem uma nova distribuição dos conhecimentos, disponibilizando-os por diferentes 
formas de acesso. Assim, reduz-se a necessidade da memorização e amplia-se o leque de informações 
acessíveis. Esse cenário, que favorece a circulação de informações, requer novas formas de organização. 
Tendo como ponto de partida a concepção de Itinerários Pedagógicos desenvolvida por Pedrosa e Tortori, 
a pesquisa busca compreender a concepção de materiais didáticos autorais de curta duração, sob uma 
perspectiva interdisciplinar, ou seja, identificando e integrando relações entre os elementos a partir de 
saberes de diferentes áreas. A pesquisa encontra-se no cruzamento da pesquisa-ação e da etnografia, de 



acordo com Barbier, Thiollent, Stake e Yin, tendo como referencial o Modelo Dramatúrgico de Goffman, 
a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour e a Antropologia Interpretativa de Geertz. Para o tratamento 
de dados específicos poderão ser consideradas a Análise de Conteúdo inspirada em Bardin e Bauer, a 
Análise Imagética de Santaella e a Semiótica da Cultura de Lotman.  
 
 

 


