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RESUMO

Este estudo parte de um questionamento acerca dos discursos por mudança
no Ensino Superior (ES). Especificamente, discute-se a natureza das alegações que
professam uma revolução no ES, que são sustentadas pela defesa das inovações e
pela crença de que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) favorecem
um processo de aprendizagem sem esforço, para atuação profissional em um futuro
incerto. O estudo baseia-se em uma investigação que teve como objetivo geral
explorar as concepções e práticas de ensino com as TIC no ES. As seguintes
questões foram respondidas por meio de um estudo de caso conduzido em uma
instituição de ES privada utilizando métodos mistos: (a) Quais influências, formações
e experiências dos professores contribuem na caracterização que fazem de suas
próprias práticas de ensino?; (b) De que formas os docentes (re)pensam a integração
de recursos das TIC em suas práticas de ensino?; (c) Quais as concepções, atitudes
e dificuldades dos professores em relação ao uso das TIC em sala de aula?; (d) Quais
concepções sobre “inovação” emergem do campo na visão dos professores?. Os
dados coletados em 70 questionários foram tratados estatisticamente, permitindo a
identificação de um perfil geral dos docentes da instituição. Temáticas específicas
foram esmiuçadas com base em 11 entrevistas semiestruturadas e observação
participante conduzida entre 2013 e 2015, bem como uma intervenção pontual que
tomou a forma de um minicurso de 6 horas oferecido em fevereiro de 2015.
Transcrições e anotações de campo foram submetidas a uma análise de conteúdo
temática. A fundamentação teórica adotada inclui literatura acerca do ES e textos
críticos da Tecnologia Educacional, em particular, de Raquel Goulart Barreto e Neil
Selwyn. Os achados indicam que, na melhor das hipóteses, tem havido um impacto
bem modesto dessas tecnologias nas estratégias de ensino comumente utilizadas, e
a integração de novos artefatos tende a ser feita de modo a possibilitar a continuidade
de práticas pedagógicas já estabelecidas. Apesar das falas dos professores não
indicarem, explicitamente, forte resistência ao uso das TIC, há indícios de resistência
à mudança pedagógica, em parte explicáveis por contingências tais como falta de
tempo e, talvez, falta de uma formação específica para a docência no ES que
desenvolva sujeitos críticos e reflexivos. Por outro lado, as falas representam ações
de resistência pontuais aos discursos corporativos e dispositivos técnicos a eles
associados, que impingem diretamente na autonomia profissional dos docentes,
sugerindo sua enorme adaptabilidade e comprometimento com seus alunos, seu
trabalho e com a própria instituição. Assim, o trabalho contribui para preencher a
enorme lacuna referente a questões mais sutis acerca da relação entre as TIC e as
práticas docentes no ES, reiterando a necessidade de estudos empíricos que possam,
com base na contingência, desafiar os discursos generalistas e essencialmente
doutrinários que predominam na área, discursos marcados por um maniqueísmo que
opõe, de maneira simplista, "resistência" a "adesão" às TIC.
Palavras-chave: Ensino Superior. Docência no Ensino superior. Tecnologia
Educacional. Práticas de Ensino. Tecnologias de Informação e Comunicação.
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ABSTRACT

This study arises from a questioning towards discourses for change in Higher
Education (HE). It specifically discusses the nature of allegations that demand a
revolution in HE, which are supported on a defense of innovation and the belief that
Information and Communication Technologies (ICT) favour an effortless learning
processed geared for professional performance in an uncertain future. The study is
based upon an investigation that aimed to explore concepts and practices with ICT in
HE. The following questions were answered by means of a case study using mixed
methods and conducted in a private HE institution: (a) What experiences, educational
backgrounds, and influences help lecturers to characterize their teaching practices?;
(b) In what ways do they (re)consider the ICT`s integration capabilities in their teaching
practices?; (c) What are the conceptions, attitudes and difficulties of lecturers regarding
the use of ICT in the classroom?; (d) What conceptions of "innovation" emerge in their
point of view? Data collected in 70 questionnaires was statistically analyzed, allowing
the identification of a general profile of teaching professionals in the institution. Specific
themes were examined with basis on 11 semi-structured interviews and participant
observation conducted between 2013 and 2015. In addition, data was collected in a
specific intervention took the form of a six-hour short course offered in February 2015.
Transcripts and field notes were submitted to a thematic content analysis. The
theoretical framework adopted includes literature on HE and critical texts on
Educational Technology, including, in particular, works by Raquel Goulart Barreto and
Neil Selwyn. The findings indicate that, at best, these technologies have had a very
modest impact on commonly used teaching strategies, and the integration of new
artifacts tends to provide continuity to teaching practices already established. Although
teachers’ reports do not explicitly indicate resistance to ICT usage, there is some
evidence of resistance to pedagogical change. This resistance may be partly explained
by contingencies such as lack of time and, perhaps, lack of specific teaching training
for HE that produces critical and reflective subjects. On the other hand, participants’
descriptions represent specific actions of resistance to corporate discourses and
technical devices associated with them, which impinge directly on the professional
autonomy of teachers, suggesting their great adaptability and commitment to their
students, their work and the institution itself. Thus, the work contributes to fill the huge
gap regarding more subtle questions on the relationship between ICT and teaching
practices in HE. This reiterates the need for empirical studies which, based on
contingency, may challenge generalizing and essentially indoctrinating discourses that
predominate in the area, discourses marked by a binary thinking that opposes, in a
simplistic way, "resistance" to and "acceptance" of ICT.
Keywords: Higher Education. Teaching in Higher Education. Educational
Technology. Educational Practices. Information and Communication Technologies.
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1

INTRODUÇÃO

O papel do conhecimento e da informação como determinantes do
desenvolvimento econômico, social e individual tem sido enfaticamente ressaltado em
discursos, análises sociais e políticas que, por sua vez, são legitimadas por visões
sobre a realidade (nem sempre informadas por empiria) da globalização econômica.
Com implicações semelhantes, os discursos cunhados pelas agências globais
como o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos (OCDE) e a UNESCO ratificam as perspectivas das mudanças mundiais
tais como o surgimento da sociedade do conhecimento e o rápido desenvolvimento
tecnológico, as quais justificam uma reforma na Educação. Rizvi e Lingard (2012)
discutem a influência global que a OCDE teve na promoção do imaginário social da
economia do conhecimento, hoje tão influente que fica difícil imaginar economias
alternativas. Segundo os autores, tal imaginário sustenta-se na ideia de que, no atual
estágio de desenvolvimento socioeconômico, as atividades produtivas dependem de
ciência e tecnologia avançadas. Consequentemente, boa parte das estratégias de
desenvolvimento de um país deveria sustentar-se na escolarização crescente dos
seus indivíduos, na qualificação, no aumento da pesquisa científica e tecnológica e na
inovação.
Kazamias (2012) ressalta os elementos epistêmicos que parecem caracterizar
o discurso dominante sobre uma sociedade do conhecimento pelas organizações
internacionais e também em narrativas de estudiosos como Castells e Drucker, para
citar alguns. Segundo o autor, tais discursos sobre o conhecimento e a sociedade do
conhecimento enfatizam, além do grande desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação1 (TIC) e das tecnologias de aprendizagem, a ascensão de
uma sociedade em redes, o conhecimento como fator de produção, uma racionalidade
industrial tecnocientífica, o conhecimento como mercadoria negociável e modos de
organização da vida e do trabalho em processo de mudança.

1

Neste texto, os termos tecnologias da informação e comunicação e tecnologias digitais possuem a
mesma acepção: conjunto de recursos tecnológicos usados na manipulação de conteúdo para a comunicação e informação pela digitalização e comunicação em redes.
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Nessa perspectiva, as recomendações sobre as formas como o conhecimento
é adquirido incluem, invariavelmente, uma relação de interdependência entre a
educação e a economia global. Nessa base justificam-se políticas e reformas
educacionais de modo a privilegiar quase que exclusivamente certos tipos de
conhecimento

e

competências

profissionais

para

obtenção

de

vantagens

competitivas.
De um modo geral, parte-se do princípio que os problemas da vida em
sociedade parecem ter se sofisticado, exigindo dos indivíduos uma aprendizagem
mais aprofundada (“deeper learning”) (HEWLETT FOUNDATION, 2013), que possa
ser utilizada em diferentes situações. Essa aprendizagem contemplaria o ideal do
desenvolvimento de habilidades como: pensamento crítico, resolução de problemas,
colaboração, comunicação eficaz, motivação, persistência e o “aprender a aprender”.
Essa combinação de conhecimento e habilidades forneceria aos alunos subsídios
para argumentar e discutir, realizar trabalhos em grupos, usar novas tecnologias e
aplicar o que aprenderam na escola em situações profissionais ou pessoais
(PELLAGRINO; HILTON, 2012).
Discursos como esses não são raros na literatura acadêmica. Defendem-se
as TIC como promotoras de democracias digitais, como facilitadoras do processo de
globalização ou como componente estratégico para a formação na sociedade
contemporânea. Selwyn (2011) questiona essa crença subjacente de que a tecnologia
(em qualquer forma) tenha a capacidade de mudar as coisas para melhor.
Contrariando o pressuposto de que as TIC estão alterando inevitavelmente a
educação, o autor ressalta que os últimos anos têm mostrado que essa relação não é
tão simples.
Em trabalho mais recente, Selwyn (2014a) adverte que o uso da tecnologia
parece ter se tornado um aspecto normal da oferta e da prática educacional, pois há
um consenso de que as TIC são indispensáveis para uma mudança na educação. O
autor assume uma postura de desconfiança e elenca projetistas, desenvolvedores,
financiadores, comerciantes, educadores e as próprias instituições educacionais
como grupos beneficiados, seja em termos de poder, seja de lucro, com o avanço das
tecnologias na educação. Desse modo, apoiado em um discurso altamente crítico, ele

14

situa o domínio das TIC na educação como uma área de grandes tensões, em vez de
temática incontestável.
De modo consistente, Barreto (2009) também denuncia os discursos,
especialmente de organismos internacionais, promotores de um imaginário
tecnológico, pela articulação dos sentidos sobre globalização e sociedade do
conhecimento, em que as TIC aparecem como solução para os mais diversos
problemas, especialmente os educacionais. Explica a autora:
[...] assumindo uma revolução como origem, a racionalidade técnica permite
remeter as TIC a outras revoluções, com ênfase na educacional, favorecendo
a despolitização das análises, o silêncio acerca da aliança entre tecnologias,
informação e mercados, colaborando, enfim, com a fabricação de um novo
senso comum, que funciona como mecanismo de legitimação importante para
essa abordagem instrumental, que, justamente por essa condição, assume
sentido político bem definido (Barreto, 2009, p. 31).

Segundo a autora, essa crença no poder miraculoso das TIC relaciona-se a
dois processos de recontextualização a elas aplicados (BARRETO, 2012a). O primeiro
refere-se ao deslocamento das TIC dos fins para os quais foram originalmente criadas
e seu uso na educação. Assim, tais tecnologias são descontextualizadas das suas
áreas de produção e recontextualizadas na educação. O segundo processo refere-se
à objetivação das TIC a partir da racionalidade técnica, como se as TIC pudessem ser
determinantes de processos em que elas próprias estão enredadas. Entretanto,
adverte a autora, as condições e circunstâncias dessas recontextualizações precisam
ser analisadas. Uma consequência desses processos é que as TIC são elevadas ao
posto de promotoras de mudanças radicais na educação, reificação sustentada por
uma retórica de crise na educação, a qual precisa se adaptar para ajudar as nações
a competirem em uma economia global e fornecer habilidades (comercializáveis) aos
futuros trabalhadores.
Selwyn (2013), nesse sentido, destaca dois diferentes tipos de discursos
comumente relacionadas com as “novas” tecnologias e as mudanças na educação: o
de re-escolarização e o da desescolarização. Com relação ao discurso de reescolarização, o autor explica que o entendimento geral é a necessidade de
reconfiguração das instituições de ensino, especialmente no conjunto de suas
relações. Nesses discursos, as TIC são exaltadas como capazes de quebrar barreiras
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entre (e dentro de) contextos institucionais e, assim, viabilizar “novas formas de
participação/interação” (SELWYN, 2013, p. 4).
Exemplos desses discursos são aqueles que defendem um modelo de
educação para a era digital baseado nas chamadas habilidades do século 21, que,
conforme defendida pela organização americana Parceria para Habilidades do Século
21 (Partnership for 21st Century Skills - P21), anunciam as competências necessárias
para que o aluno tenha sucesso na economia global, baseada na crença de que o
sistema educacional deve equipar os alunos com rigorosos conhecimentos
acadêmicos e habilidades necessárias para que sejam trabalhadores e cidadãos bem
sucedidos (P21, 2013). A entidade focaliza o contexto americano, mas o argumento
em prol do desenvolvimento de habilidades para o século 21, com o apoio da OCDE
incentiva a implantação de reformas educacionais em vários países (ANANIADOU;
CLARO, 2009). Esse é um tema recorrente no debate sobre tecnologias e educação
e implica em recomendações sobre reformas pedagógicas, curriculares e de
avaliação, para que as habilidade e competências especificadas possam ser
desenvolvidas.
Quanto ao processo de desescolarização, o autor destaca os discursos em
que as tecnologias digitais são sugeridas como possíveis substitutas das instituições
de ensino, num aparente processo de desinstitucionalização. Os termos associados,
nesse

caso,

incluem

“autodeterminação,

auto-organização, auto

regulação”

(SELWYN, 2013, p. 6), dentre outros. Segundo o autor, a tendência de contrapor as
TIC e as instituições de ensino, estas postas como obsoletas, caracteriza uma série
de programas educacionais. Essa perspectiva se relaciona com a ideia de uma
desterritorialização da escola, indicada por Barreto (2009) como uma das implicações
provocadas pelo sentido hegemônico das TIC, baseado no determinismo tecnológico.
A autora ressalta que, nos discursos sobre tecnologias na educação, “acesso” aparece
comumente associado a “conhecimento”, o que acaba relacionando aprendizagem
com acesso a pacotes tecnológicos autoexplicativos que dispensam intervenção
humana. Desse modo, a quebra da unidade ensino-aprendizagem enfraquece a ideia
de propostas de ensino baseadas em “oportunidades teórico-metodológicas”, em
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favor da autoaprendizagem ou da aprendizagem mediada pelas TIC, sem a
necessidade de mediação pedagógica.
Um exemplo de desescolarização observa-se nas instituições de ensino
superior que investem no uso das TIC para oferta de cursos on-line, principalmente,
num esforço para expandir o número de matrículas. Não de forma desassociada,
iniciativas como a oferta de cursos on-line abertos e em massa (Massive Open Online
Courses - MOOCs) são favorecidas. Esses, originalmente criados como uma tentativa
de subverter o domínio de oferta de cursos tradicionais no ensino superior,
atualmente, têm pretensões bem diferentes, dados seus fins lucrativos (SELWYN,
2013).
Adicionalmente, a ideia da aprendizagem ao longo da vida coaduna-se com a
perspectiva da desescolarização. Tal temática merece atenção, pois no cerne do
discurso sobre o aprendiz ao longo da vida está o ideal do indivíduo flexível, adaptável,
que vê a mudança como uma oportunidade. Ball (2013) adverte que essa perspectiva
traz consigo contornos e dimensões que potencialmente determinam um novo
ambiente moral, em função do que o indivíduo pode se tornar. O autor esclarece
possíveis implicações, quando pessoas, conduzindo a si próprias por meio do
planejamento para o sucesso no mercado de trabalho, não medem esforços em sua
busca exacerbada pela competência-chave. Uma possível implicação é que, na
trajetória da aprendizagem ao logo da vida, as pessoas concentradas em seus
próprios

objetivos

estariam

suscetíveis

a

um

processo

crescente

de

desresponsabilização pelo outro e de comprometimento de valores como confiança,
lealdade e compromisso mútuo. Além disso, esse contexto acaba recompensando,
sobretudo, os indivíduos com certos recursos sociais, culturais, emocionais e
financeiros, excluindo, assim, aqueles não detentores de tais “méritos” (mesmo que
sem condições para uma escolha).
Em última instância, as TIC na educação são também indicadas como
imprescindíveis em todos os aspectos da aprendizagem ao longo da vida, seja pela
entrega on-line de oportunidades de estudo e de formação, seja por viabilizar modos
informais de aprendizagem suportados digitalmente, os quais possibilitariam,
inclusive, escolhas baseadas em interesses individuais, fora do currículo formal.
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Selwyn (2014a) ressalta, ainda, que muito pouco do imaginário sobre as TIC
na educação se refere a fatos. Segundo o autor, um dos resultados comuns nos
estudos sobre o assunto é que muitos dos elementos fundamentais do aprendizado
“tradicional” e do ensino não foram transformados pelo uso das TIC em salas de aula
ao longo das últimas décadas. Apesar das previsões de mudanças, as TIC estão
sendo utilizadas de formas pouco consistentes nas salas de aula, geralmente em
pequena escala e ainda sem efeito conclusivo.
Estudo realizado pela Education Endowment Foundation (HIGGINS, XIAO e
KATSIPATAKI, 2012) conduziu uma meta-análise2 de trabalhos publicados entre 1990
e 2012 para identificar os padrões e a extensão dos possíveis impactos das
tecnologias digitais na aprendizagem no Reino Unido e internacionalmente. O estudo
analisou 45 pesquisas sobre o impacto da tecnologia para alunos em idade escolar
(5-18 anos de idade). Os resultados indicaram como tendência que as intervenções
baseadas em tecnologia não produziram maior efeito quando comparadas com outras
intervenções e abordagens (como tutoria entre pares ou aquelas com efeito de
feedback para os alunos). Desse modo, o parecer final do estudo indicou que não se
sabe se o uso das tecnologias está fazendo diferença nas práticas escolares.
Aparentemente, não é o uso (ou não o uso) da tecnologia que faz a diferença, mas
sim a pedagogia associada à aplicação da tecnologia na sala de aula: a forma “como”,
em vez de “o quê”. Contudo, os autores ressaltam a dificuldade de identificar
implicações claras e específicas sobre o uso das TIC nas práticas escolares, devido
tanto às diferenças entre as tecnologias digitais utilizadas quanto às diferenças entre
as abordagens adotadas.
Outra pesquisa, financiada pela Microsoft, investigou fatores que promovem
a transformação das práticas de ensino e o impacto que essas mudanças têm nos
resultados da aprendizagem dos estudantes no contexto de vários países (ITL, 2010).
No contexto da pesquisa, caracterizam um ensino inovador: pedagogias centradas no
aluno e que promovem aprendizagem personalizada, a perspectiva de estender o
aprendizado para além da sala de aula e a integração das TIC à pedagogia. Os
2

Os resultados de estudos similares foram usados para fornecer estimativa combinada de efeito e
identificar tendências nos resultados ao longo do tempo estudado (HIGGINS, XIAO e KATSIPATAKI,
2012).
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resultados do segundo ano da pesquisa, realizada em escolas de sete países 3, com
crianças entre 11 e 14 anos, indica que as práticas inovadoras, quando presentes nas
classes visitadas, consistiam em práticas isoladas (ITL, 2011). A despeito do evidente
interesse da Microsoft no desenvolvimento da pesquisa em estimular o uso das
tecnologias digitais nas salas de aula, os resultados sugerem um uso pouco
expressivo de tais tecnologias. O relatório identifica ainda a ausência de um conjunto
integrado de condições para apoiar a adoção do “ensino inovador” na maioria das
escolas que compunha a amostra (ITL, 2011).
Entretanto, a noção de “inovação” é marcada com características tecnicistas,
e, quando trazida para o contexto da educação, carrega consigo o peso do mercado,
de mínimo custo e máxima eficiência. Por outro lado, a inovação no campo educativo
“[...] é resultado de tensões e não meramente a inserção de novidades técnicas e
tecnológicas, como dispositivos modernizantes” (CUNHA, 2012, p. 128). Para esta
autora, uma concepção emancipatória de inovação é construída por meio de
resistências e experiências acadêmicas alternativas, no sentido de construir um
espaço de contradições, de criação e de utopia.
Estudos conduzidos por um “sentimento de inevitabilidade” (SELWYN, 2014a)
e de certezas abundam na área das TIC na educação. Assim, faz-se necessário um
afastamento da perspectiva das tecnologias digitais como transformadoras da
educação, pois “as TIC favorecem dimensões do ensinar e aprender, desde que o
acesso à informação ou mesmo ao conhecimento seja visto como condição
necessária, mas não suficiente, à sua apropriação pelos sujeitos” (BARRETO, 2009,
p.116). Além disso, o uso das TIC como recurso para ampliar as oportunidades de
aprendizagem perde seu apelo quando a supervalorização do tecnológico
desconsidera o arcabouço de complexidades associado ao uso das TIC nas salas de
aula. Pois, enquanto as TIC constituem recurso que pode ajudar a criar alternativas
do ponto de vista pedagógico, também, a defesa inconteste do uso na educação,
muitas vezes, desconsidera as implicações de sua utilização, para as instituições de
ensino, professores e estudantes. Nesse contexto, uma perspectiva cética é
necessária, em oposição às recomendações simplistas e infundadas sobre ditos

3

Austrália, Inglaterra, Finlândia, Indonésia, México, Rússia e Senegal.
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benefícios do uso das tecnologias digitais na educação, de modo que o uso das TIC
não constitua um fim em si mesmo.
Esta tese investiga implicações desse fenômeno no ES. Cuban (2001) explica
como as parcerias entre universidade e fornecedores como IBM e Apple equiparam
universidades americanas (no caso, Stanford) na década de 80, com as mais recentes
novidades em hardware e software. Subsequentemente, nos anos 90, esses
equipamentos foram atualizados, enlaces de comunicação, acesso à Internet, apoio
técnico, dentre outros, estavam presentes na forma de laboratórios, escritórios para o
corpo docente, sala de aula com cabeamento. Além disso, os próprios professores
investiam de forma privada em computadores. Como resultado, mudanças ocorreram
na forma como os professores conduziam suas pesquisas, elaboravam publicações e
se preparavam para o ensino usando os meios eletrônicos. No entanto, quando se
trata do ensino, a maioria dos professores em faculdades e universidades não
utilizavam tais tecnologias em sala de aula.
De fato, também no Brasil, há investimentos governamentais (e privados) em
laboratórios e bibliotecas, com aquisição de equipamentos, softwares e acesso à
Internet com banda larga, que visam contribuir para a ampliação do acesso a cursos
online e presenciais, o que acaba por reforçar uma imagem das Instituições de Ensino
Superior (IES) como promotoras de um ensino de “qualidade” e “inovador”. No
entanto, as práticas pedagógicas não foram alteradas nas IES: o avanço tecnológico
“[...] não foi articulado com mudanças estruturais no processo de ensino, nas
propostas curriculares e na formação dos professores universitários para a nova
realidade educacional” (KENSKI 2012, p. 116). Conforme indicado pela autora, boa
parte dos professores universitários utilizam as TIC em outros contextos, inclusive,
contribuem para a cultura da inovação na pesquisa, mas, não usam as TIC como
recurso pedagógico.
Apesar da disponibilidade das TIC ter aumentado dramaticamente nas salas
de aula, os professores têm alterado muito pouco suas formas de ensino. Pesquisa
realizada por Cunha (2009) coletou experiências de práticas caracterizadas como
inovadoras a partir das representações de coordenadores, das narrativas dos
professores e de observações de algumas situações de aula em sete cursos de
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graduação em duas universidades no estado do Rio Grande do Sul. A autora indicou
que tais ações constituíam iniciativas isoladas, desenvolvidas a partir da mobilização
individual, sem a sustentação de um projeto institucional.
Não de forma independente, somam-se às questões próprias do uso das TIC
nas práticas no ES, outras relacionadas à profissão docente. Aparentemente, para
esses professores, o conhecimento na área específica sobrepuja o conhecimento
pedagógico (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008). Em parte, porque a “ideia de que quem
sabe fazer, sabe ensinar deu sustentação à lógica de recrutamento docente” (CUNHA,
2009, p. 212) nas IES. Cabe refletir, com relação à Educação (como uma área), sobre
o tratamento dado à profissionalização do ensino, em um cenário mundial, onde cada
vez menos se vê o aspecto “serviço público” da educação (LESSARD; TARDIF, 2011).
Em particular, se evidencia, nas IES, uma racionalidade que direciona o debate sobre
as finalidades educativas para uma mera questão de indicadores. Essa lógica
funcional, por vezes, compromete as condições de trabalho e os programas de
desenvolvimento profissional.
Parte-se do pressuposto de que a condução de investigação sobre
tecnologias digitais e educação pode e deve tratar de temáticas mais sutis, incluindo
as possíveis formas de engajamento que as tecnologias promovem, ou quais
continuidades e descontinuidades são percebidas entre as “novas” formas de
educação e as anteriores, ou ainda, como os processos e práticas vem sendo
alterados (SELWYN, 2014a). Além disso, estudos empíricos ajudam a contextualizar
os debates sobre as tecnologias digitais na educação e a desenvolver uma visão mais
realista sobre o que elas podem ou não podem fazer pela educação.
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo geral investigar concepções
e práticas de ensino com as TIC no ES, por meio de um estudo de caso que tomou
como campo uma instituição de ensino superior (IES) privada, as seguintes questões
de pesquisa foram investigadas:


Quais influências, formações e experiências dos professores contribuem na
caracterização que fazem das próprias práticas de ensino?
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De que formas os docentes (re)pensam a integração de recursos das TIC
em suas práticas de ensino?



Quais as concepções, atitudes e dificuldades dos professores em relação
ao uso das TIC em sala de aula?



Quais concepções sobre “inovação” emergem do campo na visão dos
professores?
Esta investigação utilizou como abordagem metodológica o estudo de caso, e

combinou coleta de dados quantitativos e qualitativos para registrar as percepções
dos docentes sobre suas práticas de ensino e o uso das TIC em sala de aula.
O estudo representa um primeiro passo para a ação. Suas ideias podem ser
interpretadas e colocadas em uso para o desenvolvimento profissional dos
professores no ES e dentro da instituição para formular estratégias para incremento
das práticas pedagógicas. Fornece um contraexemplo para uma generalização
amplamente aceita de uma culpabilidade dos professores, comum no discurso
denunciatório encontrado nos estudos relacionados. Também se diferencia de outras
pesquisas nacionais sobre a profissão docente no ES, porque aquelas nascem e são
desenvolvidas, principalmente, por (e com) grupos pertencentes a IES públicas.
Assim, acabam por restringir o debate sobre a desenvolvimento profissional docente
ao regime de trabalho com dedicação exclusiva, que não é o caso dos nossos
participantes. Nesse sentido, esta pesquisa contribui para uma melhor compreensão
das implicações do regime de trabalho baseado em hora-aula sobre o agir docente no
ES.
As seções seguintes detalham os percursos da pesquisa; primeiramente
(capítulos 2 e 3), é apresentada uma revisão da literatura que dá sustentação às
análises conduzidas. O capítulo 4 apresenta a metodologia, incluindo a descrição do
campo, das técnicas para coleta e análise dos dados, bem como uma apresentação
dos dados. Por fim, os principais achados são discutidos no capítulo 5 e questões de
pesquisa revisitadas e respondidas no capítulo 6.
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2

O ENSINO SUPERIOR E
COMUNICAÇÃO

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E

O capítulo atual aborda temáticas que ajudarão na análise e compreensão dos
dados empíricos; cumpre a função de revelar pressupostos teóricos fundamentais da
tese. Primeiro, trazendo reflexões e discussões centrais sobre o ES e suas várias
tensões no contexto atual. Segundo, abordando referenciais que questionam
formulações ideológicas sobre o uso de TIC que levam a entendimentos comuns de
que tais tecnologias são promotoras de mudanças absolutas na educação.

2.1

O ensino superior na contemporaneidade

O ES em contexto mundial enfrenta o desafio de atender ao crescente
aumento no número de matrículas. Altbach, Reisberg e Rumbley (2009) alegam que
a demanda por educação superior se deve tanto ao crescimento do número de alunos
do ensino primário e secundário como também é consequência da economia
globalizada, da perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e de postos de trabalho
(atuais e futuros) que exigem formação superior. Para os autores, a ideia da
massificação é inevitável e carrega consigo perspectivas de maior mobilidade social
para um segmento crescente da população, bem como novos padrões de
financiamento e sistemas de ensino superior, cada vez mais diversificados. Portanto,
concretiza as demandas impostas pela economia do conhecimento.
No Brasil, desde o início dos anos 1970, a expansão do ES foi impulsionada
pela expansão de uma sociedade mais urbana e mais industrializada; assim, “para um
contingente cada vez maior da população, a formação superior passava a fazer parte
de seus projetos de realização pessoal e de ascensão social” (SAMPAIO, 2011, p. 29).
Outro marco na expansão do ensino superior privado no país foi o Decreto 2306, de
19/8/1997 (BRASIL, 1997), que permitiu às entidades mantenedoras das instituições
de ensino superior a classificação como entidade, em sentido estrito, com finalidade
lucrativa. Assim, como em diversos países, nacionalmente, os investimentos privados
em educação superior cresceram, inclusive, em taxas maiores, na média, que os
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investimentos públicos (OCDE, 2012). Decorre, portanto, a preocupação com a
massificação e o financiamento privado na educação, bem como as dúvidas sobre a
possibilidade de equilibrar uma gestão dos sistemas de educação superior voltada
para o lucro e o compromisso com qualidade acadêmica. Apesar do consenso quanto
à relevância da qualidade, a própria discussão sobre o que é “qualidade” no ES já
provoca, por si só, polêmica, e parece longe de consenso, pois diferentes perspectivas
(acadêmicas versus empresariais) estão presentes nos estudos sobre qualidade no
ensino superior (HARVEY, 2010; MOREIRA; FERREIRA, 2014). Ainda assim,
algumas questões prementes persistem: como compatibilizar amplo acesso e
qualidade de formação e como concretizar o ideal de uma educação superior como
um direito cidadão quando o financiamento público é restrito.
Segundo a OCDE, o percentual de investimento privado no ES varia entre os
países; por exemplo, Chile, Coreia e Reino Unido obtêm mais de 70% dos seus
investimentos na educação superior a partir de fontes privadas, enquanto os países
nórdicos e a Bélgica recebem de fontes privadas 10% ou menos de seus
investimentos no ES. O financiamento privado dobrou no México, entre 2000 e 2009,
e no Reino Unido chegou a triplicar (OCDE, 2012). Ainda segundo esse relatório da
OCDE, entre seus países filiados, a maior parte do financiamento privado para as IES
provém do orçamento familiar, por meio do pagamento de mensalidades, apesar de o
investimento privado incluir, em menor proporção, outras fontes de recursos, como
contribuições de empresas privadas.
No Brasil, embora as despesas públicas com o ES tenham aumentado no
período de 2001 a 2012, o investimento privado foi maior e tem se intensificado,
especialmente nas duas últimas décadas. Como consequência, ampliou-se o acesso,
o número de matrículas no ES mais que dobrou, passando de 3.062.705 em 2001,
para 7.058.084 em 2012. Nesse período, o percentual de crescimento de matrículas
em IES privadas foi de 101%, enquanto o crescimento de matrículas em IES públicas
foi de 83% (INEP, 2013).
No cenário nacional, existe uma combinação de recursos públicos e privados
sendo direcionados ao ES. O setor privado vem diversificando as fontes de
financiamento, ou pela entrada de capital internacional ou pela abertura ao mercado
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de ações. Além disso, a forte concorrência entre IES privadas, especialmente os
grandes grupos, tem resultado na cobrança de mensalidades de valores moderados
(PRIMI, 2014). Em paralelo, o governo oferece apoio financeiro para alunos do setor
privado, por exemplo, com incentivos financeiros na forma de empréstimos
reembolsáveis com rendimentos futuros (MEC, 2015). Também, para atender as
pressões políticas e internacionais de aumento do número de entradas, a educação à
distância (EaD) tornou-se uma importante estratégia. Todos esses tipos de iniciativas
podem promover acesso e equidade no ES, mas ainda levantam-se dúvidas sobre
resultados em termos da qualidade da educação superior.
Altbach, Reisberg e Rumbley (2009) argumentam que, em muitos países, o
ES tem sido considerado uma responsabilidade do Estado, como um bem público.
Entretanto, a demanda financeira resultante da massificação da educação superior,
combinado com a orientação neoliberal de agências de financiamento internacionais
durante a última década, têm ido de encontro à noção de uma educação superior
estritamente como bem público. Os autores explicam que, como os benefícios da
educação superior têm sido enfatizados como um bem privado, essa mesma lógica é
empregada na atribuição da responsabilidade pelos custos.
Nunes (2012) questiona uma educação superior sem amplo acesso como
bem público. Como no Brasil a principal oferta para o ES é privada e a oferta de vagas
nas IES públicas é relativamente baixa (INEP, 2015a), levam vantagem na acirrada
concorrência para o acesso às IES públicas os candidatos melhor preparados para os
processos seletivos específicos. Desse modo, a população menos favorecida acaba
pagando pelo ES tanto em forma de tributos quanto com mensalidades. Assim, a
universidade pública no Brasil acaba funcionando como componente privado, ou seja,
é um privilégio tributário que beneficia um número pequeno de famílias, já que todos
os brasileiros pagam impostos para alguns poucos beneficiados.
O autor tece forte crítica ao discurso hegemônico por trás das políticas
públicas para o ES no Brasil, encabeçado por professores de instituições
governamentais, movimentos sociais e sindicatos a eles ligados, segundo o autor,
incoerente com a realidade do ensino superior nacional. Nunes (2012) acredita que o
ES não pode se confundir com a universidade de pesquisa. Reforça que não se pode
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abandonar a busca por equidade e igualdade de oportunidades no ES, mas há que se
levar em conta que nem todo aluno ou professor é (ou será) um pesquisador.
Argumenta que manter universidades com excelência em pesquisa acaba sendo
muito oneroso e que o Estado não tem a capacidade financeira de manter todos os
seus alunos em universidades de pesquisa.
Diferentemente dessa noção, Bernheim e Chauí (2008) afirmam que a
chamada “sociedade do conhecimento” é governada pela lógica do mercado, a qual
vai de encontro à ideia da atividade universitária definida de forma autônoma pela
sociedade ou, como forma de responder às suas necessidades sociais e políticas.
Segundo os autores, a falta de relevância levou à precarização das universidades
públicas, vistas então como fator de perturbação da ordem econômica e tratadas pelo
Estado como ônus, o que justifica, inclusive, sua privatização.
Não se pode negar a tendência que se manifesta de uma formação no ES que
responde exclusivamente às demandas de mercado, como mero insumo econômico.
Sobrinho (2013) argumenta que impulsionar o desenvolvimento econômico não pode
ser o único motivador para expandir quantitativamente a escolarização, pois a
educação deve contribuir também para o desenvolvimento da sociedade, com vistas
ao bem comum. Apesar de reconhecer a dificuldade de realizar, no cotidiano social,
um princípio, especialmente, quando entram em jogo interesses diversos.
Em situações de crise financeira, todos os aspectos da sociedade são
examinados por sua contribuição versus o seu custo, e no ES não é diferente. Em
certa perspectiva, trata-se de um investimento direto: o estudante paga uma
mensalidade e em troca recebe “uma educação” que lhe permitirá ganhar mais
dinheiro posteriormente. Essa lógica minimiza outras contribuições do ES, em
particular, a transmissão e o cultivo de valores que asseguram a sobrevivência da
democracia e a estabilidade da ordem social. Além disso, em alguns países, os gastos
com educação têm aumentado ao mesmo tempo em que o retorno para os graduados
em termos salariais tem diminuído, como é o caso no Reino Unido (WELLER, 2014).
No Brasil, existem outros problemas, em particular, o desafio de atender ao
preceito da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Em
estudo organizado por Cunha (2012), buscou-se compreender o conceito da
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indissociabilidade a partir da literatura e de depoimentos de atores acadêmicos que,
em função da posição que ocupavam, estavam associados à garantia de qualidade
no ES. O estudo indicou que o discurso sobre a indissociabilidade do ensino, pesquisa
e extensão no contexto do mundo ocidental é recorrente e naturalizado, apesar de
pouco operacionalizado. O não aprofundamento conceitual dessa temática provoca
interpretações múltiplas e, a cada descolamento do discurso de suas fontes primárias
para as fontes secundárias, o conceito está sujeito a novas (e próprias)
ressignificações. Desse modo, uma perspectiva inequívoca de aceitação e
compreensão do conceito de indissociabilidade advém, principalmente, da
necessidade de construção de indicadores de qualidade da educação superior. A
autora defende que explicitar os pressupostos acerca da indissociabilidade vai
estimular o delineamento de indicadores que levem em conta contingências e
subjetividades em jogo no relacionamento do ensino com a pesquisa e a extensão.
Nunes (2012) instiga a discussão sobre o relacionamento ensino e pesquisa
nas universidades, já que o preceito Constitucional da indissociabilidade, de fato, não
é cumprido nacionalmente. O autor chama de “cinismo acadêmico” (ibid., p. 34) as
exigências dos instrumentos nacionais de regulação, que não diferenciam instituições
que atuam como entidades de pesquisa daquelas que são, em sua essência, escolas
profissionalizantes. O autor exemplifica esse despropósito nas avaliações, quando
todas as faculdades necessitam comprovar a existência de pesquisa, inclusive
aquelas vocacionadas ao ensino de profissões em seu foco na oferta de cursos de
graduação tecnológica. Além disso, ele questiona o fato de que a prerrogativa da
autonomia esteja atrelada ao desenvolvimento de pesquisa científica, suposta como
melhor condição para identificar e definir rumos relativos a “necessidades sociais”.
Aparentemente, há uma tentativa de reproduzir um modelo de universidades
americanas em que o prestigio de IES restringe-se, exclusivamente, à condução de
pesquisa. Instituições americanas, em busca de valorização nacional, ajudaram a
reproduzir uma cultura acadêmica para atrair docentes pesquisadores, com o
estabelecimento de grandes escolas de pós-graduação e expectativas de reduzidas
cargas horárias de ensino (CUBAN, 2001).

27

Várias tensões decorrentes das condições até aqui discutidas sustentam os
discursos sobre reformas no ES. Tanto as instituições cujos modelos acadêmicos são
mais tradicionais, baseados em faculdades, departamentos e institutos, quanto os
novos modelos de sistemas de educação superior, todos estão sendo submetidos às
novas preocupações de gestão corporativa da universidade. Independente do modelo
de sistemas de educação, dos tipos institucionais, seus objetivos e missão não podem
perder de vista, além de aspectos quantitativos e qualitativos, a promoção do
conhecimento necessário à vida social e cultural.
No Brasil, observa-se que, paradoxalmente, em função do crescimento do
número de IES, atualmente existem vagas não preenchidas, a maior parte delas nas
instituições privadas. Em 2013, o número de vagas oferecidas em IES públicas e
privadas somaram 5.068.142, para as quais um total de 13.374.439 candidatos se
inscreveu; entretanto, o número de ingressos nesse ano foi de 2.742.950 estudantes
(INEP, 2015a). Em 2013, somente cerca de 54% das vagas foram preenchidas, ou
seja, sobraram vagas apesar da relação de 2,6 candidatos por vaga. Em âmbito
nacional, uma parcela significativa dos candidatos está fora do ES, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2012, a taxa de escolarização
dos brasileiros entre 18 e 24 era 29,4% (IBGE, 2012). Ao adicionar-se a isso o
quantitativo de potenciais estudantes do ES fora dessa faixa etária, que poderia estar
matriculado, a existência de vagas ociosas é forte indicativo de falta de condições
favoráveis para que parcela significativa de brasileiros ingresse no ES. Além disso,
existe uma tendência de que as camadas sociais mais desfavorecidas não tenham
outra opção que não o ensino privado, bem como formações aligeiradas com
finalidade de rápida inserção no mercado.
O Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE 2014-2024) prevê metas de
ampliação de 50% da taxa bruta de matrícula no ES, e a taxa líquida de 33% da
população de 18 a 24 anos matriculada nesse segmento. Para que o plano para a
educação superior possa vingar, no intervalo de 10 anos é imprescindível realizar
planejamentos a partir de observações empíricas, de estudos desenvolvidos por uma
elite do pensamento e da gestão universitária. De fato, o projeto de educação superior
no país é de mais longo prazo, questões básicas sobre acesso e financiamento
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carecem de mais ampla discussão, análise e identificação de grupos historicamente
desfavorecidos, discussões sobre os tipos de formação superior, sobre a relação
ensino, pesquisa, extensão, avaliação e regulação parecem ainda em processo de
amadurecimento.
Ainda no âmbito do ES, o novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024)
institui metas que, de uma forma geral, visam elevação do número de matrículas e
qualidade na oferta de cursos superiores no país. Almejam a ampliação do número de
professores mestres e doutores em atuação no ES, bem como o incentivo a
programas de pós-graduação. Além disso, recebe destaque no Plano, o papel da
educação superior na formação de professores para atuação na educação básica
(PNE, 2014). O estudo4 intitulado Desafios e Perspectivas da Educação Superior
Brasileira para a próxima década à luz do PNE 2011-2010 (posteriormente aprovado
como PNE 2014-2024) teve o propósito de ampliar o debate sobre a educação
superior no país e aprofundar a discussão sobre temáticas como a expansão com
qualidade, as experiências de inovação no contexto internacional e o uso das TIC no
ES (SPELLER, ROBL E MENEGHEL, 2012). Parafraseando Zuin (2010), falta, no
debate das políticas nacionais, uma reflexão mais crítica sobre as formas de
apropriação das TIC, no sentido de levantar questionamentos sobre como elas
ressignificam os processos educacionais e seus atores.
Além disso, percebe-se, ainda, nessas políticas, que o debate sobre o uso das
TIC, no contexto do ES, é polarizado para o ensino a distância. Enquanto isso,
estratégias como selecionar e fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais, promover diversidade de métodos e propostas pedagógicas para
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, disponibilizadas, inclusive, como
recursos educacionais abertos (REA) estão previstas no PNE 2014-2024, associadas
à alfabetização ou ao ensino fundamental e médio. A indicação e incentivo no PNE
2014-2024 aos REA como um tipo de produto tecnológico com potencial para
engajamento aos processos acadêmicos associa-se à forma como as TIC são
defendidas nos contextos educacionais, a partir de visões otimistas e tendenciosas de

4

Promovida pela Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) e pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
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benefícios inquestionáveis. Os REA são um dos focos do movimento mundial em prol
da abertura na Educação, que enfatiza recursos e conteúdos disponíveis
abertamente, ou seja, com atribuição de licenças abertas que permitam reutilização e
adaptação. O movimento da Educação Aberta (SANTOS, 2009), teve suas bases no
altruísmo e crença na educação como bem público, cujos pioneiros foram,
principalmente, acadêmicos em universidades, portanto, sua história está muito ligada
ao ES. Além disso, alguns exemplos5 de operação REA mantêm a essência da
abertura e suas consequências como uma função social. Contudo, existem
perspectivas contrárias, que acarretam distorções e desumanização do ensino.
Nesse sentido, Weller (2014) adverte sobre o desvirtuamento do movimento
REA, especialmente relacionado com seus atuais incentivadores, situados no
contexto das produções educacionais com fins lucrativos. Assim, ainda que o
movimento tenha obtido visibilidade mundial, esses ativistas não têm muito o que
comemorar, pois a abertura tem sido usada como ferramenta de marketing para
atender interesses comerciais. Além disso, a narrativa da abertura tem sido atrelada
a discursos que reclamam mudanças no ES, como uma das estratégias para obtenção
de amplo acesso e diminuição de custos.
A próxima seção contrapõe possibilidades e implicações do uso das
tecnologias digitais no contexto do ensino superior.

2.2

Tecnologias da informação e comunicação no ensino superior

O enquadramento dos problemas na educação como se esta estivesse “falida”
tornou-se um ponto de vista aceito de tal forma que, muitas vezes, afirma-se como
fato irrefutável. Entretanto, muito raramente, a temática é examinada ao ponto de
aprofundar o argumento de o quê na (ou como a) educação está falido (a); a “falência”
é simplesmente assumida como ponto de partida para justificar a necessidade de uma
revolução. Weller (2014) discute como, em diferentes momentos, os problemas da
educação podem variar entre: falta do incentivo à criatividade no ensino médio ou altas

5

http://oermap.org/maps/
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taxas de evasão ou, mais frequentemente, modelo financeiro da educação superior
(como discutido na seção 2.1). Reinvindicações como “a educação não muda, é o
mesmo sistema de muitos anos atrás” ignoram o trabalho feito por muitos educadores
que pensam como melhorar a forma como ensinam e como seus alunos aprendem.
Há propostas pedagógicas, como trabalhos baseados em grupos e em projetos que
têm pouca visibilidade quando desenvolvidas no “chão da escola”, o que dificulta um
contra-argumento.
As metáforas usadas para enquadrar os problemas sobre a educação
modelam a percepção de solução, supostamente, mais adequada para o problema.
Nesse sentido, as TIC se associam bem aos fins econômicos, que objetivam maior
eficiência, rapidez e, supostamente, melhor ensino-aprendizagem. Por isso, muitas
propostas de reforma incluem aumentar o acesso a essas tecnologias. Tais
recomendações são apoiadas nos discursos que defendem as TIC como promotoras
de diversidade nas formas de produção e disseminação do conhecimento e de uma
suposta cultura digital como algo inerentemente “bom”, democratizante, aberto, dentre
outros adjetivos de excessiva valoração. Um exemplo, dessa atual tendência são os
discursos sobre cultura digital caracteristicamente utópicos, como em Lemos e Lévy
(2010), que defendem o ciberespaço como lugar de ampla presença e participação
dos indivíduos, os quais, em condições e predispostos, colaboram entre si para o
desenvolvimento de uma inteligência coletiva. Uma pretensão aqui é confrontá-los de
modo a permitir uma articulação de ideias que não recorre somente à defesa da
expansão do potencial criativo através das tecnologias de informação e comunicação,
que “colaboram para a manutenção do status quo e inibem um olhar mais crítico da
cultura tecnológica” (FELINTO, 2011, p. 10), mas demanda uma discussão dos
aspectos socioculturais, políticos e econômicos associados ao uso dessas
tecnologias.
Além disso, em certos pronunciamentos por mudança na educação proferidos
por

organismos

internacionais,

representantes

corporativos,

acadêmicos

e

governamentais, se observa uma crença absoluta na escolarização como capaz de
melhorar a sociedade, posto que ela possibilita às pessoas sucesso financeiro. Cuban
(2001), refletindo sobre esse problema, afirma existir, no contexto americano, uma fé
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no poder da educação de mudar vidas, tanto que males sociais como pobreza,
criminalidade, abuso de drogas e depressão econômica atraem levas de reformadores
às escolas. Propostas de reformas em escolas e universidades são justificadas,
inclusive, para ajudar os americanos a sustentar as inovações tecnológicas e a
competir em uma economia global (CUBAN, 2001). A justificativa econômica e uma
crença

nas

soluções

tecnológicas

para

problemas

complexos

acabam

comprometendo os fins cívicos e morais da escolarização em escala mundial.
Dentre as várias recomendações para mudança no ES, Bernheim e Chauí
(2008) elencam algumas direcionadas para as IES da América Latina e Caribe, como
o atendimento ao número de matrículas e sua compatibilização com a qualidade, a
relevância dos estudos em nível superior como resposta não somente às demandas
da economia, melhoria de suas funções básicas de docência, pesquisa e extensão.
Os autores mencionam também, a incorporação da “cultura informática”, tanto na
oferta de cursos on-line, como no apoio à prática docente e a preparação do estudante
para a empregabilidade.
Parece existir uma aliança em prol do uso das TIC nas escolas e IES,
motivada por interesses diversos; desde o lucro na venda de equipamentos e
softwares, até a proposição de soluções imediatas para problemas que,
historicamente têm desafiado a educação, por exemplo, quando se defende as TIC
como uma revolução nas práticas de ensino. Conforme discutido por Cuban (2001),
essa aliança se congrega em torno de objetivos como: tornar as escolas mais
eficientes e produtivas, ou seja, mais trabalho feito com menor custo, transformar o
ensino e a aprendizagem em um processo envolvente, ativo e associado à vida real e
preparar os jovens para posto de trabalho futuros. Esse último objetivo integra uma
cadeia de suposições, da qual se presume que mais tecnologias digitais em sala
levam a um aumento de sua utilização, o que levaria a um ensino eficiente e um
melhor aprendizado e, por sua vez, capacitaria os graduados a competir em um
mercado de trabalho em permanente mudança.
Uma das consequências mais imediatas é que as IES têm ofertado um
número significativo de cursos on-line. O ensino virtual tem pretensões de tornar o ES
mais diversificado e competitivo. Em vários formatos, esses cursos prometem
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ampliação das possibilidades de engajamento decorrentes dos supostos benefícios
de personalização e flexibilidade para os alunos. Também são raras as IES que não
tenham um LMS (Learning Management System) ou uma plataforma de
compartilhamento de informação e recursos como currículos e outros materiais
pedagógicos. As TIC são ainda utilizadas para organização, administração e
gerenciamento nas IES. Desde o ingresso, o estudante se envolve com identificadores
de usuários, senhas, verificações e validações (SELWYN, 2014b). Apesar de
presentes em todas as instâncias da vida acadêmica no ES, os mais proeminentes
usos das tecnologias digitais não parecem estar associados ao ensino e
aprendizagem.
Nessa direção, o Relatório Horizonte: Ensino Superior (Horizon Report: Higher
Education), uma publicação anual do New Media Consortium (NMC) em parceria com
o EDUCAUSE Learning Initiative,6 sugere desenvolvimentos e tendências em
tecnologias da informação que podem vir a afetar o ES. O quadro 1 resume as
tendências indicadas pelos referidos relatórios entre os anos de 2010 e 2015. As
previsões acerca de tecnologias (ou práticas) supostamente promissoras para uso no
ensino superior são situadas no horizonte de curto prazo, cerca de um ano, no médio
prazo, dois a três anos e no horizonte de quatro a cinco anos (ou mais). Os relatórios
destacam tanto as TIC emergentes quanto os desafios a serem superados para a
adoção das referidas tecnologias no ES.
Observa-se nos relatórios, de modo recorrente, a ideia de gamification
(gamificação), baseada na defesa de que jogos podem estimular a produtividade e a
criatividade dos alunos (JOHNSON et al., 2014a), bem como a área de Learning
Analytics, tendência associada ao contexto dos estudos de “Big Data”, um campo de
aplicação da computação no marketing, usado pelas empresas para analisar
atividades comerciais, identificar tendências de gastos e prever o comportamento do
consumidor (JOHNSON et al., 2014a). Esta última previsão parece ter vingado, mas

6

EDUCAUSE é uma associação sem fins lucrativos cuja missão é promover o ensino superior por meio
do uso da tecnologia da informação. O EDUCAUSE Learning Initiative é uma comunidade de
instituições de ensino superior e organizações para o avanço da aprendizagem através da aplicação
inovadora da tecnologia (http://www.educause.edu/eli).
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a gamification, curiosamente, foi omitida das previsões em 2015, apesar do relatório
de 2014 indicá-la como tendência no horizonte de dois ou três anos.
Quadro 1 - Tendências do Horizon Project entre 2010 e 2015.
Ano em que a previsão foi realizada
Previsão de
adoção de
cada tecnologia em:

um ano ou
menos

dois a três
anos

quatro a
cinco
anos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Computação
móvel

Dispositivos
móveis

Aplicativos
móveis

MOOC

Análise da
aprendizagem

BYOD

Conteúdo
aberto
Livros eletrônicos

Livros eletrônicos
Aprendizado
baseado em
jogos

Tablets

Tablets

Aprendizado
baseado em
jogos

Games e gamification

Sala de aula
invertida
Games e gamification

Sala de aula
invertida
Makerspaces

Realidade
aumentada
Computação
baseada em
gestos

Realidade aumentada
Computação
baseada em
gestos

Análise da
aprendizagem
Computação
baseada em
gestos

Análise da
aprendizagem
Impressão 3D

Impressão 3D

Tecnologia
vestível
Tecnologias
de aprendizagem adaptativas

Análise visual de dados

Análise da
aprendizagem

A Internet das
coisas

Tecnologia
vestível

Assistentes
virtuais

Quantified self

A Internet das
coisas

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As sugestões de tecnologias mais recentes incluem a perspectiva BYOD
(Bring Your Own Device), que prega o uso de dispositivos dos próprios usuários para
o trabalho (e no contexto do relatório, para o ensino e aprendizagem), como uma
forma de aumentar a produtividade, pois poupa esforço e tempo de adaptação do
usuário a novos dispositivos, tornando-os mais eficientes (JOHNSON et al., 2015).
Algumas das previsões tiveram um “tempo de vida” curto, como os MOOCs, cuja
indicação ocorreu somente em 2013, configurando-se, possivelmente, como um mero
modismo. Outros prenúncios, como a Internet das coisas e as tecnologias vestíveis
(wearable), ressurgiram como promissoras e tiveram sua perspectiva de utilização
postergada.
Downes (2015) questiona a metodologia utilizada pelos elaboradores dos
relatórios, pois o sentido e direção em que as tendências se movem parecem basearse apenas na popularidade das tecnologias e nas campanhas de marketing. Ele
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construiu um gráfico7 que ajuda a relacionar as previsões mais antigas com suas
respectivas ocorrências (ou ausências) com as previsões mais recentes.
Os discursos otimistas e acríticos dos relatórios Horizonte corroboram a
crença de uma iminente transformação do ES por meio das TIC. Selwyn (2014b)
convida à reflexão e pondera que algumas coisas não podem ser ensinadas por
máquinas, que a Internet entrega um produto minimalista e não incentiva os esforços
em estudos superiores nem a formação de pensadores. Além disso, ressalta o autor,
as consequências da utilização das tecnologias digitais no ES não são claras, nem
determinadas. Talvez as TIC até possam reconfigurar o ES, mas só até certo ponto,
pois qualquer combinação do social com o tecnológico é sempre complexa, bem mais
que certas retóricas sugerem (SELWYN, 2014b).
Cuban (2001), ao analisar o caso de Stanford, sugere que computadores e
“novas” tecnologias tiveram efeitos pouco tangíveis no ensino e na aprendizagem
nessa instituição. O autor descreve um cenário em que professores tinham amplo
acesso a equipamentos e softwares de última geração na instituição (e em suas
próprias casas) e os utilizavam com frequência para pesquisas, comunicação e na
preparação de suas aulas. No entanto, esses professores tinham dificuldade para
aplicá-los em práticas de ensino. Desse modo, o uso dessas tecnologias em sala de
aula era pouco frequente e limitado, ou seja, elas produziram poucas mudanças nos
processo ensino-aprendizagem, as aulas expositivas predominavam na graduação e
os seminários nas salas dos programas de pós-graduação.
Nessa “altura”, à guisa da reflexão, convém citar Coll e Monereo (2010), que
comentam passagem em Suarez (2003 apud COLL e MONEREO, 2010): “[...] nem
tudo o que é tecnologicamente viável é pertinente em termos educacionais. ” Coll e
Monereo complementam: “E poderíamos acrescentar que nem tudo que é
tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos
os contextos educacionais” (COLL e MONEREO, 2010, p. 33).
Coll, Mauri e Onrubia (2010) sugerem três níveis possíveis de análise dos
usos que professores e alunos fazem das TIC - projeto tecnológico, projeto técnicopedagógico e práticas de uso – e indicam como fato recorrente nas pesquisas sobre

7

http://www.downes.ca/files/images/Horizon_Reporta.png.
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a incorporação das TIC na educação, que as possibilidades genéricas das TIC estão
sempre à frente das suas possibilidades específicas de uso para fins educacionais,
que por sua vez estão à frente em relação aos usos efetivos que professores e alunos
fazem dessas tecnologias.
Ainda para a série Horizon Project, foi produzido em 2014, em parceria com a
Editora Saraiva, um relatório com as tendências em tecnologias da informação que
podem vir a afetar o ensino nas universidades brasileiras (JOHNSON et al., 2014b).
Cabe destacar, desse relatório, os principais desafios indicados como capazes de
impedir a adoção das tecnologias de informação e comunicação no âmbito das IES
nacionais (JOHNSON et al., 2014b): a valorização das atividades de pesquisa em
detrimento de atividades voltadas ao ensino; a maior familiaridade dos alunos se
comparados a seus professores, com dispositivos móveis e redes sociais e a quase
inexistência de treinamento para os professores, a falta de recompensa institucional
para a inovação e para melhorias no ensino e na aprendizagem e a resistência às
mudanças, a qual desestimula a experimentação. A discussão apresentada é
superficial, pois deixa de considerar a rapidez com que as TIC mudam, o que dificulta
sua adoção nas salas de aula das instituições de ensino superior, bem como, em
qualquer outra instância educacional. Também foi desconsiderado o fato de que
muitas das tecnologias eleitas com maior possibilidade de impactar o ensino superior,
simplesmente, não foram criadas originalmente para o ensino e a aprendizagem, o
que insere dificuldade no seu uso e necessidade de adaptações para a prática
pedagógica.
Além disso, os aspectos mencionados no relatório como potenciais
impeditivos para a adoção das tecnologias merecem discussão mais aprofundada. As
tensões sobre como o tempo docente deveria estar distribuído entre ensino de
graduação e trabalhos em projetos de pesquisa são geradas, principalmente, pela
ênfase dada à quantidade em vez da qualidade das publicações acadêmicas, bem
como à pesquisa e à produção acadêmica em vez do ensino. De fato, em 2001, Cuban
já identificava a situação nas universidades estadunidenses: reforça-se um modelo
em que os professores universitários são contratados para ensinar, mas são
recompensados para fazer pesquisa (CUBAN, 2001).
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Sobre a ideia de que os professores do ensino superior são resistentes a
mudanças, Cuban (2001) contemporiza que esses professores não tendem a ser
neófobos, ou seja, não resistem a aprender novas aplicações de hardware e software.
Mas, de fato, no exercício da docência, eles se veem pressionados de formas
diversas: alunos que querem ensino de “qualidade”, empresários que querem
pesquisas aplicadas, pais que querem diplomas de prestigio para (supostamente)
garantir altos salários para seus filhos. Todos exigem que os professores usem a
melhor tecnologia para ensinar seus alunos da forma mais “eficiente”. Selwyn (2014b),
entretanto, considera os acadêmicos, em geral, um grupo de profissionais
descontentes, que necessita de incentivo para cooperar. Por isso, justifica o autor,
parece improvável que os acadêmicos dediquem seu tempo a práticas que lhes sejam
impostas, ou que eles percebam como totalmente ilegítimas ou ineficazes. Também,
parece pouco provável que eles contribuirão de bom grado em circunstâncias que
comprometam suas condições de trabalho.
O desafio relacionado à prerrogativa de maior familiaridade dos alunos com
dispositivos móveis e redes sociais do que possuem seus professores situa-se nas
discussões sobre os nativos digitais, estereótipo usado para identificar os jovens,
nascidos depois da década de 90 e que cresceram com as tecnologias digitais e a
Internet. Na introdução do livro Deconstructing digital natives, Buckingham critica os
exageros presentes nas narrativas sobre nativos digitais, que pregam uma ruptura
entre gerações e desconsideram continuidades fundamentais no processo histórico,
especialmente, em relação às mudanças tecnológicas que, apesar de rápidas, são
mais incrementais que revolucionárias (BUCKINGHAM, 2011). Reforçam essa visão
três premissas associadas aos nativos digitais: primeiro, que os jovens interagem com
as TIC numa linguagem contrária àquela usada pelos seus pais (os imigrantes
digitais); segundo, que os jovens aprendem de um jeito diferente, se comparado com
as gerações anteriores de estudantes e terceiro, eles demandam formas de ensino e
aprendizado envolvendo as tecnologias digitais (THOMAS, 2011).
Kennedy e Judd (2011) realizaram levantamento bibliográfico e pesquisa
empírica sobre o comportamento de estudantes do ES em relação à busca de
informações escolares, com ênfase no uso de ferramentas baseadas na Web. Os

37

resultados desses estudos sugerem que os estudantes preferem usar ferramentas
fáceis, especialmente, Google e Wikipédia, que lhes darão um resultado considerado
satisfatório, em vez de utilizar ferramentas que sejam pouco familiares e que
necessitem de maior esforço. Esse era o caso mesmo quando os estudantes tinham
consciência que essas, provavelmente, conduziriam a resultados mais relevantes e
confiáveis. Desse modo, há evidência que os estudantes estão confiando
extensivamente (e, às vezes, exclusivamente) no Google e Wikipédia para buscar
informações acadêmicas. Aparentemente, os resultados de busca de informação na
Web desses estudantes são pouco sofisticados, pois suas atitudes e valores parecem
mais alinhados com conveniência e familiaridade que com precisão e esforço.
Por

conseguinte,

essa

e

outras pesquisas

apresentadas no

livro

Deconstructing digital natives contestam a caracterização comum dos nativos digitais
e sugerem que: os estudantes têm familiaridade apenas com funções básicas com as
TIC; que estão menos preocupados com a criação e mais com a procura (geralmente,
usando formas pouco sofisticadas de busca) por conteúdo multimídia; que somente
alguns possuem familiaridade com as tecnologias Web 2.0 e que usam tecnologias
digitais com mais frequência em suas vidas sociais e para fins de comunicação do que
em contextos educacionais (THOMAS, 2011).
O conceito Web 2.0 não tem uma demarcação muito rígida. Segundo O'reilly
(2005), trata-se de um conjunto de princípios que sites demonstram ter (em maior ou
menor grau). Esses sites e suas estruturas integradas de funcionalidades permitem
trabalhar a Web como uma plataforma. Alguns exemplos desses princípios podem ser
observados no Gmail e Google Maps, que proporcionam uma experiência “rica”, antes
só possível com programas instalados em computadores; reputação no eBay, que
conta com a contribuição dos usuários; blogs, que permitem participação e BitTorrent,
um modelo de aplicativo totalmente descentralizado, no qual, quanto mais pessoas
fazem parte da rede, mais arquivos se tornam disponíveis. Além disso, o termo Web
2.0 costuma se referir, no caso da Wikipédia, do Youtube, também das mídias sociais
como Facebook e Twitter, ao modo como as pessoas utilizam a Web, baseado em um
modelo de conversação, em vez de difusão de informação (WELLER, 2014). Lemos
e Lévy (2010) apresentam dados que comprovam o crescimento do número de
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pessoas com acesso à Internet e de adesões aos aplicativos Web 2.0 e defendem que
“a computação social aumenta as possibilidades da inteligência coletiva e, por sua
vez, a potência do ‘povo’” (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 14).
Em perspectiva diferente, Selwyn (2009), apesar de reconhecer o potencial
criativo dessas ferramentas, sugere que a maioria das pessoas utiliza a Web 2.0 para
consumo de conteúdo de forma passiva, em vez de criação ativa de conhecimento. O
autor contesta as expectativas de uma aprendizagem participativa, com base em
estudos que sugerem que a maioria os estudantes se comportam como usuários
passivos, ou seja, em vez de participação e compartilhamento, fazem apenas
download de conteúdo. Rüdiger (2011) também argumenta que a abertura ao
voluntarismo parece limitado pelas forças políticas e econômicas dominantes, que são
mais organizadas e fornecem cobertura ideológica ao projeto de controle de vida, que
ocorre no ciberespaço. Assim, esses autores ressaltam a complexidade associada às
formas de utilização da Web 2.0 e contestam alguns pressupostos, comumente
associados à utilização dessas tecnologias.
Nesse contexto, os professores acabam pressionados a lidar com o
imperativo de mudanças pedagógicas e com propostas de mudanças curriculares
inspiradas na Web 2.0, sem o devido cuidado com suas implicações. Aparentemente,
evidências empíricas ainda necessitariam ser obtidas sobre as implicações dessas
tecnologias na maneira como se aprende. Conole e Alevizou (2010) destacam, em
uma revisão de literatura sobre uso da Web 2.0 em sala, que, apesar da significativa
retórica em torno do potencial das tecnologias Web 2.0 para o ES, as evidências das
práticas com uso da Web 2.0 são fragmentadas. As autoras acreditam que tais
tecnologias digitais possuem o potencial de melhorar a prática educacional, pois junto
com recursos como simulação e jogos elas seriam capazes de refinar e ampliar
habilidades como associações em redes, trabalhos em equipe, colaboração, autoorientação, motivação, crítica e resolução de problemas.
De fato, as consequências do uso das tecnologias não devem ser tratadas em
uma luz totalmente negativa. As TIC são usadas de formas diversas e, portanto,
podem ter uma variedade de contribuições possíveis aos processos de ensinoaprendizagem, como podem, inclusive, não ocasionar mudança alguma. Assim, a
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maneira como as TIC afetam as IES depende de muitos fatores, incluindo as formas
como são implantadas, usadas e concebidas em um contexto organizacional
específico. Essa perspectiva reflete a complexa relação entre o ES e as TIC, pois
enquanto potencial, seu uso pode tornar-se ou não realidade. Entretanto, ao analisar
discursos sobre o impacto das TIC, por vezes, fica difícil diferenciar as narrativas que
são descrições de processos de mudanças (reais) daquelas que se referem à
exposição de expectativas, daquelas, ainda, que são meras predições (COLL, MAURI
e ONRUBIA, 2010) ou exercícios de futurologia. Assim, impõe-se a necessidade de
identificar significações, esmiuçar tendências e contrapô-las com empiria e críticas
fundamentadas.
Parece, então, mais produtivo, que o debate se desenvolva em torno de uma
melhor compreensão e reconhecimento das implicações das TIC no ES como um
“conjunto de continuidades”, resultantes de contextos historicamente, situados
institucionalmente, “em vez de um conjunto de descontinuidades radicais” (SELWYN,
2009, p. 53, tradução nossa). Além disso, questões bem formuladas podem investigar
os limites das tecnologias na educação, explorar os tipos de usos digitais, as
capacidades dos estudantes em utilizar essas tecnologias e os contextos acadêmicos
que colocam as TIC como símbolo de inovação pedagógica ou as concepções dos
professores inseridos nesses contextos, como é o caso do presente estudo.
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3

DOCÊNCIA E PRÁTICA NO ENSINO SUPERIOR

Neste capítulo, a atuação profissional docente no ensino superior é
problematizada, com o apoio dos pressupostos teóricos de vários autores com
reconhecida produção em âmbito nacional, no campo da Pedagogia Universitária.
Também, diferentes perspectivas de inovação nas práticas pedagógicas são
confrontadas, para situar o complexo emaranhado de exigências que recaem sobre
os professores do ES, que são fortemente incentivados a “inovar” em suas práticas
pedagógicas.

3.1

Docência e formação pedagógica

O ato de ensinar tem características próprias, e por sua complexidade e
temporalidade exige um processo de reflexão sistemática por parte daqueles que
pretendem efetivá-lo (PIMENTA; ANASTAISOU, 2008). Tardif (2000) defende uma
epistemologia da prática profissional, como o estudo do conjunto de saberes
realmente utilizados pelos professores ao desempenhar suas tarefas em seu espaço
de trabalho cotidiano. Essa epistemologia é sustentada na noção de “saber” que, em
um sentido amplo, engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou
aptidões) e as atitudes desses profissionais. O autor argumenta que “[...] os saberes
docentes são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e
carregam consigo as marcas do seu objeto, que é o ser humano” (TARDIF, 2000,
p.18).
Em estudo mais recente, o autor, em parceria com Gauthier, defende uma
pedagogia que mais nitidamente concebe o papel do docente como o de um
profissional da intervenção pedagógica, aquele que delibera, reflete sobre a situação
de ensino e decide. Essa visão relaciona três elementos: a situação educativa, os
saberes docentes e o julgamento, no qual o docente é:
[...] como um juiz que apela para saberes diante de um problema, a fim de
tomar uma decisão esclarecida. Os saberes sobre os quais ele se apoia são
numerosos, a situação é muito complexa e a decisão a tomar está longe de
ser sempre evidente e generalizável (GAUTHIER e TARDIF, 2010, p. 486).
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Decorre que o desenvolvimento de métodos de ensino e a construção de
práticas pedagógicas não é tarefa fácil, pois, vistas como práticas sociais exercidas
com a intenção de concretizar os processos pedagógicos, se organizam e se
desenvolvem por adesão do professor, não por imposição (FRANCO, 2012).
A sala de aula, por sua complexidade e imprevisibilidade, carece de
julgamento e de decisões na ação. Desse modo, os professores podem desenvolver
uma compreensão de suas atividades profissionais pela “reflexão na ação” e “sobre a
ação” (momentos não necessariamente distintos), num exercício de problematizar as
situações, determinar ações futuras e descobrir novas soluções. Essa percepção,
baseada no pensamento de Donald Shön (ALARCÃO, 1996), significa que, para
compreender a atividade profissional é preciso estudar a prática profissional.
Para compreender a formação pedagógica do professor universitário,
partimos de reflexões acerca da formação de professores, em geral. Nóvoa (2002)
coloca os dilemas da profissão docente como sendo a comunidade, a autonomia e o
conhecimento. O primeiro dilema, a comunidade, refere-se à necessidade de ligação
do docente com o espaço comunitário. O segundo, a autonomia, advém quando se
reclama uma renovação do modelo escolar, pois tal demanda requer do professor
capacidade de adaptação à diferença. O terceiro dilema, do conhecimento, refere-se
à reflexão sobre a prática. O autor sugere que, para corresponder a esses desafios,
os cursos de formação devem desenvolver três competências, respectivamente,
associadas a esses dilemas: do “saber relacionar e de saber relacionar-se”, do “saber
organizar e o organizar-se” e do “saber analisar e saber analisar-se”. Assim, ele
sublinha que os docentes são, ao mesmo tempo, objetos e sujeitos da formação.
O autor chama atenção para o fato de que o conhecimento específico do
professor não é reconhecido, ou seja, existe um senso comum de que basta ao
professor saber bem a “matéria” a ser ensinada e possuir certo traquejo para lidar com
os alunos, sendo todo o resto dispensável. Esse entendimento, equivocado, conduz
ao desprestígio da profissão, pois leva a uma ideia de simplificação das suas
atividades (NÓVOA, 2002). Tese consistente é também defendida por Lüdke e Boing
(2012), que apontam como desafio aos programas de formação de professores
desfazer a percepção comum de que a docência é uma atividade de fácil execução,
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Nóvoa (2002) traz ao debate as práticas de formação contínua de professores,
e defende que elas devem alimentar-se de perspectivas inovadoras; valorizar
atividades de (auto) formação participada e formação mútua e alicerçar-se em uma
reflexão na (e sobre a) prática através de investigação-ação; ter o incentivo dos
professores na construção dos programas; capitalizar experiências inovadoras e
redes que já existam no sistema escolar. O autor defende, assim, práticas de formação
que levem em conta a dimensão coletiva, que contribuam para a autonomia dos
docentes, e que possam articular a formação dos professores com os projetos das
escolas.
Uma proposta, ainda para a formação profissional, é o professor pesquisar
sua própria prática docente. Pesquisar a própria prática constitui ação intencional,
revela a profissionalidade do docente; o professor repensa e reflete sobre a própria
prática como condição necessária à profissão (LÜDKE; BOING, 2004).
Assim, as propostas de formação de professores caminham no sentido de
privilegiar os saberes docentes e insistem na reflexão sobre a própria prática e na
pesquisa sobre ela. Vários autores (LESSARD; TARDIFF, 2011; LÜDKE; BOING,
2004; 2012; NÓVOA, 2002; PIMENTA; ANASTASIOU, 2008; VEIGA, 2010) defendem
a necessidade de apropriação de saberes específicos como resposta à demanda de
qualificação para atender as exigências sociais e profissionais para o exercício da
docência. Por meio de uma base de conhecimentos e de formas de ação próprias da
docência, essa profissionalização ganha consistência e contribui para uma atuação
sem improviso, nem ambiguidade.
Não se pode negar que a identidade profissional é um processo ao mesmo
tempo social e pessoal. É pessoal, porque cada indivíduo constrói uma trajetória
própria, pelas trocas com o meio e pelo diálogo consigo mesmo. É social, pela
construção coletiva, pelas relações com o outro (NÓVOA, 2002). Essa identidade está
situada em um tempo e espaço, historicamente determinados (D’ÁVILA, 2007), e está
alicerçada não só em conhecimentos, saberes e fazeres, mas também nas relações
e em vivências diversas.
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No caso do ES, uma particularidade da construção da identidade profissional
do docente é que o ensino e a pesquisa são atividades inerentes ao seu trabalho, mas
a valorização da pesquisa é maior no ambiente universitário. Como consequência,
estão bem dissociados, na atuação dos docentes do ES, o ensinar e o pesquisar
(PIMENTA; ANASTAISOU, 2008). Assim, a formação para a pesquisa é contemplada
nos cursos de mestrado e doutorado, mas a formação para o ensino, no âmbito da
educação superior ainda é considerada secundária.
Alguns estudos relacionados foram conduzidos no sentido de possibilitar uma
melhor compreensão sobre o exercício da docência no ES. Ramirez (2011)
desenvolveu um estudo de caso (quanti-qualitativo) que pretendeu identificar a
percepção dos professores de cursos de bacharelado sobre seu profissionalismo
docente. O campo da pesquisa foi o Centro Universitário La Salle. Os dados coletados
por meio de questionário (74 respostas) e entrevistas semiestruturadas (8 no total)
foram submetidos a uma análise de conteúdo. A autora analisou, no depoimento dos
professores, episódios que contribuíram para a constituição do seu profissionalismo,
a interface existente entre os episódios relatados e o exercício docente dos
professores, bem como a influência de suas formações inicial e continuada na
constituição da profissão docente. Os achados do estudo indicaram a existência de
reduzido número de investigações direcionadas à formação dos docentes que atuam
em cursos de bacharelado, o que justifica a necessidade de investir nesse campo.
Indicaram, também, certo consenso entre os professores participantes que, nos
cursos de bacharelado, preponderava a formação técnico-científica (em detrimento de
uma formação pedagógica associada) e, desse modo, os professores com essa
formação inicial carecem de conhecimentos e habilidades didático-pedagógicos. Por
fim, encontrou-se uma unanimidade entre os professores participantes da pesquisa
sobre a necessidade de formação continuada como fundamental em seu processo
formativo como docente, pessoal e profissionalmente.
Uma pesquisa de maior alcance foi desenvolvida por Campos (2010), com o
intuito de apreender os significados atribuídos à docência na graduação por pósgraduandos de instituições federais de ES brasileiras. A coleta de dados foi feita
utilizando um questionário (com 980 respostas) e entrevistas (40 pós-graduandos). A
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maioria dos pós-graduandos sugeriu a concepção de um modelo de docência
baseada na lógica de “dar aulas”. Uma forte representação entre os pós-graduandos
foi a experiência da docência aprendida de forma tácita e produzida artesanalmente,
no cotidiano da sala de aula. A análise realizada pela autora sugere uma naturalização
da docência, como um ofício aprendido a partir da experiência discente e inspirada
em antigos professores. A autora também reclama que não é possível conceber a
docência sem considerar a formação pedagógica específica, por tratar-se de uma
dimensão imprescindível à profissão docente.
Outro trabalho relacionado foi desenvolvido por Oliveira (2013) em sua tese
de doutorado, cujo objeto de estudo foi a formação e a prática do professor
universitário. Esse estudo propôs uma reflexão sobre a docência no ES a partir do
olhar que o estudante universitário tem sobre seus professores. O campo de pesquisa
foi a Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, com coleta de dados baseada na
aplicação de questionário para estudantes ingressantes e concluintes de cursos de
licenciaturas (236 no total) e realização de entrevista coletiva (10 no total) com
estudantes desses cursos. Conforme discutido, os participantes consideraram como
bom professor aquele que tinha domínio do conteúdo e capacidade de transmissão
do conhecimento e, como maus professores, além daqueles que não tinham essas
características, aqueles que não incentivavam e não davam atenção aos seus alunos.
Os participantes destacaram, ainda, como positivas, as metodologias em que alunos
tinham papel ativo. Os achados dessa investigação sugerem que a prática no ensino
universitário está ainda centrada na figura do professor como detentor do
conhecimento, pois os alunos em caso de dúvida, via de regra, afirmaram procurar o
professor para dirimi-las. A autora indicou também uma grande expectativa dos alunos
em relação aos professores, como referência para o seu aprendizado e formação.
Dentre as competências sugeridas por Zabalza (2005) para o professor
universitário, como intrínsecas à atividade docente, estão: a capacidade de planejar o
processo ensino-aprendizagem, selecionar e apresentar os conteúdos disciplinares,
oferecer informações e explicações compreensíveis, gerir metodologias no trabalho
didático e as tarefas de aprendizagem, relacionar-se construtivamente com seus
alunos, realizar tutoria e acompanhamento dos estudantes, refletir sobre sua prática
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e estar comprometido institucionalmente. Também prescreve que o professor deve ter
alfabetização tecnológica e manejo didático das TIC, reforçando a perspectiva do uso
das TIC como associadas à qualidade do ensino ao partir do pressuposto de que o
uso desses recursos pelos professores melhora o aprendizado. Esse sentido de
responsabilização do professor influencia sua valorização profissional e impõe que ele
esteja sempre atualizado, para não se tornar obsoleto (BARRETO e RAMOS, 2011).
Selwyn (2011) alerta sobre uma tendência dos estudos desenvolvidos na área
de tecnologia educacional de identificar possíveis impedimentos no contexto
educacional que atrasam ou dificultam a adoção das tecnologias digitais. Nesse
sentido, uma visão estrita de causa e efeito pode ocasionar a dispensa (ou descarte)
daquilo que parece estar impedindo os benefícios das tecnologias na educação.
Consequentemente, em particular, levam a discursos de culpabilidade dos
professores. De forma consistente com essa perspectiva, Barreto (2009) ressalta que
o discurso hegemônico em defesa das TIC acaba sugerindo uma ressignificação do
trabalho docente. Segundo a autora, nesses discursos, através de uma cadeia de
simplificações associadas às TIC, se legitima a substituição tecnológica, ou seja, abre
espaço para uma concepção das TIC como salvadoras, dada a condição de
ineficiência da educação. Tais falas ignoram as condições concretas de produção das
práticas de ensino (e de aprendizagem).
As TIC podem ser aliadas no desenvolvimento dos processos pedagógicos,
pois podem abrir novas possibilidades ao trabalho docente, como recursos passíveis
de serem utilizados em práticas pedagógicas para a "instauração de diferenças
qualitativas no trabalho docente” (BARRETO, 2012b, p. 998). Barreto (2012b) sugere
que práticas significativas inventadas nas escolas sejam socializadas e enriquecidas
por outros docentes, num contínuo processo de produção e criação de alternativas, o
que poderá abrir espaço para discussões que favoreçam a criação de experiências.
Entretanto, cabe refletir sobre a dificuldade desse intento, principalmente diante da
sobrecarga de trabalho docente.
Tendo isso em mente, esta pesquisa foi conduzida no sentido de fazer emergir,
no contexto do ensino superior, concepções docentes sobre o uso das TIC em suas
práticas de ensino. Interessa aqui compreender a prática, o perfil, a atuação e a
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formação docente no campo pesquisado, sem, entretanto, assumir um discurso
denunciatório, nem de responsabilização do professor pelo fracasso da educação.

3.2

Práticas no ensino superior e as inovações

Discutir práticas pedagógicas e o uso das TIC no contexto do ensino superior
remete à necessidade de problematizar o significado de “inovação”, conceito comum
no contexto das organizações contemporâneas. As inovações, hipoteticamente,
sustentam as empresas, no sentido de mantê-las atrativas para os clientes e
consumidores. A inovação acaba sendo um dos motores do capitalismo, pois, através
de um processo ininterrupto de “destruição criativa”, velhos modelos são destruídos
incessantemente e substituídos por novos (PEARSON, 2011), o que alimenta e abre
novas frentes para o consumo. Consequentemente, todo produto nasce fadado a
desaparecer ou a ser substituído por uma versão mais moderna. A prerrogativa é de
que, se as inovações forem intensas em um determinado setor, teoricamente, ele se
torna “líder” de economia; isso justifica a relação estreita entre inovação, tecnologias
e consumo.
Nesses termos, uma cultura de inovação na educação, necessariamente a
empurra para a mudança. Contudo, na educação os valores são bem particulares e
diferem da cultura de inovação assumida em outros contextos, como os empresariais
e tecnológicos. Watters (2014) compara a cultura da inovação na indústria da
tecnologia e a cultura da inovação na educação, sugerindo que a primeira valoriza os
benefícios de eficiência e redução de custos, reflete o individualismo estadunidense,
responsabilidade pessoal, auto-gestão e autonomia, enquanto a segunda valoriza a
colaboração, a investigação, a exploração, a experimentação e a comunidade. Além
disso, a autora explica que a exaltação ao novo, produzida pelos discursos da
inovação,
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computacionais. A inovação tornou-se tão fortemente ligada a esse tipo de tecnologia,
que facilmente se confunde a adoção de novas ferramentas com adoção de novas
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práticas. Assim, usar essas tecnologias significa inovar, mesmo quando elas são
usadas para fazer coisas “antigas” (WATTERS, 2014).
Uma pesquisa apoiada pela Comissão Europeia, denominada Salas de Aula
Criativas (Creative Classrooms - CCR), propôs uma caracterização multidimensional
para os ambientes que pretendessem incorporar o potencial das TIC de forma a inovar
nas práticas de ensino e aprendizagem em contextos formais e informais (BOCCONI,
KAMPYLIS e PUNIE, 2012). Uma intenção do estudo era que essa caracterização
possibilitasse um aumento progressivo desses ambientes em toda a Europa. Também,
foi um objetivo do estudo identificar e analisar estratégias de implementação
altamente eficazes, que sustentassem inovações na aprendizagem pelo uso das TIC,
de forma a explicitar seus propósitos, contextos e impactos. Para isso, sete casos de
inovações apoiadas pelas TIC foram selecionados e analisados em profundidade, em
ambientes educacionais da Europa e da Ásia. Para que mais uma perspectiva de
inovação seja adicionada à presente discussão, inovação, nesse estudo, referiu-se a
novas formas de utilização e criação de informação e conhecimento pela utilização
incremental ou “disruptiva” das TIC (KAMPYLIS, LAW, PUNIE e BOCCONI, 2013).
Frente às grandes diferenças entre os casos estudados, os pesquisadores
sugeriram não haver uma solução única ou melhor para a inovação, concluindo que
os caminhos são múltiplos, cada um com suas próprias restrições e condições para o
sucesso e a sustentabilidade. Os achados enfatizam ainda três condicionantes críticos
para ajudar os alunos a alcançar os resultados de aprendizagem: a pedagogia como
aspecto mais importante, o apoio aos professores e sua autonomia e uma melhor
definição e avaliação das habilidades do século XXI (KAMPYLIS, LAW, PUNIE e
BOCCONI, 2013).
Os resultados da análise dos casos indicaram que, mesmo quando a
tecnologia era uma motivação para a inovação, em última análise, foi a abordagem
pedagógica adotada que determinou os resultados de aprendizagem dos alunos, nos
sete casos analisados. Além disso, observaram, também, entre professores e
dirigentes escolares nos contextos estudados, uma aparente mudança do foco da
tecnologia para a pedagogia. Sobre as habilidades do século XXI, o relatório ressaltou
que, em relação aos casos estudados, falta especificidade e consenso sobre o que
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são essas habilidades e sobre a forma como elas poderiam ser avaliadas. Observase que o projeto pretendia caracterizar as salas de aula criativas, para a multiplicação
desse tipo de ambiente pela Europa, mas na descrição dos achados o que ficou
evidenciada foi a relevância de especificidades contextuais.
Outra perspectiva sobre inovação é apresenta por Cunha (2012), que defende
uma inovação pedagógica que rompa com a forma tradicional de ensinar e aprender.
Mas, não somente, pois, a autora sugere, também, que há condições fundamentais
para experiências inovadoras: uma gestão participativa, em que os sujeitos envolvidos
atuem no processo de ensino e aprendizagem desde a concepção até a análise dos
resultados; a reconfiguração dos saberes e legitimidade das suas diferentes fontes;
uma nova relação entre teoria e prática, onde a dúvida epistemológica possa dar
sentido à teoria; a perspectiva orgânica no processo educacional marcada pela
coerência entre objetivos, desenvolvimento e avaliação, inclusive, se necessário, com
mudanças de planos; a mediação, pela articulação das subjetividades dos envolvidos
com o conhecimento e o protagonismo, alunos e professores como sujeitos da prática
pedagógica.
Kuller (2010) propôs uma reflexão sobre inovação educacional, considerandoa no contexto atual da educação superior. Para isso, analisou a proposta de inovação
educacional realizada por uma IES, o Centro Universitário Senac, com ênfase no seu
modelo curricular. A autora compilou contribuições de vários autores para situar a
inovação educacional em uma perspectiva histórica, e, ao refletir sobre as diferentes
concepções atribuídas ao conceito de inovação ao longo do tempo, destacou que,
depois da década de 70, a inovação na educação passou a ser tratada como um
problema técnico, que se resumia em criar procedimentos para aumentar a eficácia
do ensino e acabou por ser vista como objeto de conflito entre diferentes grupos,
dados seus interesses diversos.
Com base em uma análise documental, a autora identificou a existência de
elementos inovadores na proposta de transformação curricular nos cursos de
bacharelado do Centro Universitário Senac, caracterizada por um projeto chamado
Projeto Interativo em termos da reconfiguração da organização curricular. A autora
ressaltou que mudanças significativas em relação à situação anteriormente vigente na

49

instituição foram identificadas com aspectos inovadores, os quais poderiam servir,
inclusive, como referência para outras IES em seus processos de inovação.
Entretanto, explicou que alguns elementos da organização curricular e da avaliação,
aparentemente, preservavam aspectos do modelo tradicional (KULLER, 2010).
Ainda sobre projetos inovadores e pedagogia universitária em IES brasileiras,
Couto (2013) avaliou em que medida projetos classificados como inovadores atendem
a esperada função social do ES e integram-se às discussões no campo da pedagogia
universitária, especialmente, com relação à formação pedagógica. Para o estudo,
foram selecionadas duas instituições, Universidade de São Paulo (USP) Leste e
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Litoral, identificadas pela autora como
inovadoras. Com base em uma análise documental e a partir de dados de entrevistas
com membros da comunidade acadêmica das referidas IES, a autora indicou que
ambas as universidades estavam trabalhando a pedagogia universitária. A autora
explicou que a inovação, nessas IES, estava relacionada com a forma como se
concebia a relação do graduando com o conhecimento e sua atuação futura na
sociedade, também com o modelo de organização curricular e com a metodologia de
ensino, conforme explicitados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Portanto, a
autora tinha como premissa que, nessas IES, houvesse algum tipo de discussão sobre
como auxiliar professores, funcionários e alunos na concretização da proposta
inovadora. Entretanto, o trabalho com a pedagogia universitária e a formação estava
presente apenas em uma das instituições, que tinha no ensino sua atividade base,
diferentemente da outra IES, em que a atividade de pesquisa era considerada
principal. A autora destacou, ainda, a necessidade da aproximação entre teoria/prática
para a inovação e reforçou que a formação docente seria fundamental para lidar com
o aspecto inovador dos projetos.
Destaca-se, então, o desafio de tratar da inovação, um conceito marcado com
características tecnicistas. Selwyn (2014b) ressalta que a realidade do ES na era da
tecnologia digital tem resultado em piores condições de trabalho nas universidades,
pois os professores se veem pressionados a utilizar tecnologias no ensino e
aprendizagem e a melhorar o rendimento dos alunos. Assim, as “inovações” não
estariam significando maior liberdade de experimentação no ensino superior.
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A crença no potencial das TIC de aprimorar e diversificar as possibilidades de
formação no nosso tempo (LEMOS, 2003) sustenta os discursos "otimistas". Os
posicionamentos mais críticos, forjados pela análise das implicações e dificuldades
desse intento, refletem uma desconfiança em relação aos rápidos avanços
tecnológicos e a penetração das TIC nas escolas, que podem não surtir muito efeito
para educação.
Tendo isso em mente, entende-se que o contexto da presente investigação
remete às ideias de Dewey e suas interpretações sobre o significado da experiência
e sua relação com a educação. As contribuições de Dewey, contextualizadas nas
décadas de 20 e 30, aproximadamente, associavam visão filosófica e intenção
pedagógica, colocando a Filosofia da Educação comprometida com um tipo de
filosofia empírica e experimental. De fato, suas noções de aprendizagem por meio da
experiência, questionamento crítico e aprendizagem ativa aparecem em diferentes
discursos educacionais atualmente, inclusive, como formas de inovar na educação.
As sugestões e os valores presentes no livro Experiências e educação
(DEWEY, 2011) podem ser trazidas para a atualidade, como reflexão sobre o
movimento em prol das mudanças na educação. O texto foi derivado de uma palestra
proferida por Dewey, cujo pano de fundo era a polêmica que separava, na época, a
educação tradicional e a educação progressista e, portanto, ressalta aspectos
relevantes do pensamento de filósofo sobre essa temática. Dewey, apesar de defensor
das ideias progressistas, não ridicularizou as práticas do seu tempo, nem repreendeu
os profissionais (GREENE, 2011): de fato, rejeitou a postura do “ou isso ou aquilo”
(DEWEY, 2011, p. 19). Seu posicionamento talvez pudesse se aplicar, atualmente, em
relação às recomendações de reforma na educação, pela inclusão em sala de aula,
das mais novas tecnologias digitais.
Contudo, a principal contribuição de Dewey, nesse texto (antes e para agora),
foi explicitar sua teoria da experiência. Assim, ele desenvolve sua tese sobre as
experiências educativas que favorecem o amadurecimento do estudante e os
estimulam e preparam para experiências futuras. Alguns pressupostos para a
qualidade das experiências educativas, declarados pelo filósofo foram (DEWEY,
2011): o princípio da continuidade e o princípio da interação.
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O princípio da continuidade significa que toda experiência toma algo de uma
experiência passada, como, também, modifica, de algum modo, experiências futuras.
Conforme destacado por Jackson (2011), as formulações de Dewey trazem a
perspectiva do valor direto da escola para o aluno, servindo-lhe agora e não somente
em algum futuro incerto e incompreensível, pois suas experiências passadas seriam
um potencial agente para agir no presente. O princípio da interação significa que uma
experiência se faz pelo que acontece entre um indivíduo e o ambiente que o cerca,
naquele momento (DEWEY, 2011).
Surge, assim, o papel do educador que, pelas próprias experiências
acumuladas, consegue ver em que direção as experiências dos seus alunos
caminham. Esse educador analisa as situações em que as interações se processam,
para ir além do rotineiro, do habitual, e superar aquilo que não aprimora as
experiências dos alunos. As experiências intencionalmente educativas, ainda que
sejam prazerosas, não são, necessariamente, divertidas por si mesmas: são
rigorosas, exigentes e até frustrantes.
Assim, Dewey associou aos dois princípios a ideia de crescimento, ou seja, a
experiência educativa, continuamente, criaria oportunidades para aprimorar as
experiências e de desenvolvimento de uma consciência plena. O educador,
necessariamente, deve dar atenção àquilo que o aluno traz consigo, caso contrário,
violaria o princípio da continuidade, e provocaria um dano ao processo (JACKSON,
2011).
O livro Experiência e Educação de John Dewey (DEWEY, 2011) não contém
técnicas diretamente aplicáveis à prática educacional. A teoria da experiência não
revela muito sobre a ação pedagógica. Além disso, Davis Jr (2011) sugere que não é
possível planejar experiências para outra pessoa, pois estas são individuais,
particulares. Os alunos têm experiências, independentemente de como os professores
as planejam, e não é, apenas, o tipo de atividade que determinará o tipo de
experiência, mas também suas experiências anteriores.
Isso torna o planejamento mais complexo, dada a impossibilidade de prever a
qualidade da experiência do aluno. Contudo, essas experiências podem ser tomadas
como pontos de partida, para favorecer o interesse do aluno. O que coaduna com a
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perspectiva defendida por Masetto (2012) e seus pressupostos de um planejamento
voltado para o processo de aprendizagem (em vez do processo de ensino) que, no
caso do ES, leva em conta as experiências que os alunos já possuem, inclusive
vivências profissionais, e considera que cada grupo de aluno e turma é diferente uma
da outra, seja pelo turno, composição do grupo, motivação dos alunos, dentre outros
fatores. Daí a necessidade de planejar atividades pedagógicas que possibilitem aos
alunos estabelecer um sentido próprio ao que estão aprendendo, por relacionar novas
informações com os conhecimentos que já possuem, com as exigências do seu
exercício profissional e com as necessidades da sociedade na qual irão atuar
(MASETTO, 2012).
Essa ênfase na aprendizagem do aluno, em vez do ensino do professor é
valorizada pelas mais modernas perspectivas educacionais (GIL, 2012). Segundo Gil
(2012), a pedagogia do ES também tem progredido no sentido de estudante não ser
mais visto como sujeito passivo e sim, compreendido como sujeito ativo da
aprendizagem. Por isso, a qualidade do trabalho docente no ES exige mais que a
simples reprodução das informações pelos alunos:
Hoje, o que mais interessa é a aquisição de uma mentalidade científica, o
desenvolvimento das capacidades de análise, síntese e avaliação, bem como
o aprimoramento da imaginação criadora. Nesse contexto, o que menos
interessa é a informação especializada (GIL, 2012, p. 8).

Dessa forma, o papel do professor vai além de transmitir conhecimentos, e a
ação do aluno vai além de copiar a matéria (ou fotografá-la com smartphones), ouvir
a explanação (ou gravá-las) e repetir aquilo que o professor ensina.
Consequentemente, para o planejamento do ensino, especialmente, algumas
habilidades específicas para a docência são necessárias. Gil (2012) explica que os
professores universitários, apesar de reconhecerem a importância do planejamento,
nem sempre planejam seus cursos de maneira criativa. Não raro o professor segue a
sequência de um livro, sem considerar o quê e como os alunos aprendem. Masetto
(2010) sugere que o planejamento do processo de ensino e aprendizagem,
idealmente, compreende 4 (quatro) grandes áreas: do conhecimento, do afetivoemocional, das habilidades e das atitudes e valores. Desse modo, esse processo é
mais complexo do que somente a identificação dos aspectos cognitivos, e vai além de
pensar qual assunto abordar, qual recurso utilizar ou, quais estratégias lançar mão
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para melhor transmitir informações. Nessa perspectiva, os objetivos de aprendizagem
compreendem aspectos do desenvolvimento da pessoa.
Gil (2012) complementa que o planejamento requer o conhecimento da
realidade por meio de uma ação diagnóstica. Também, explica o autor, planejar
envolve a formulação de objetivos, a determinação de conteúdos e das estratégias
que serão adotadas. Essas, na prática, consistem em atividades que concretizam as
ações pedagógicas. Ainda, destaca o autor, o papel da avaliação, como um conjunto
de ações associadas ao processo de aprendizagem dos alunos, que possibilita
coletar, analisar e interpretar dados relativos ao progresso dos alunos e, idealmente,
num contexto sistêmico, culmina no replanejamento das ações educativas.
Masetto (2012), que tenta responder ao questionamento de como realizar uma
aula diferente, no intuito de melhorar o ensino de graduação, concorda que a sala de
aula do ES requer a presença do profissional que saiba definir objetivos de ensino,
selecionar conteúdos, escolher as estratégias de ensino mais apropriadas e promover
uma avaliação adequada, com vistas a promover a aprendizagem. Ou seja, a
profissão docente no ES requer os conhecimentos e habilidades relacionadas à
Didática, mais especificamente, da Didática do ES.
No próximo capítulo, a metodologia utilizada na pesquisa é detalhada.
Primeiro com discussões sobre o campo da pesquisa, seguido da apresentação da
abordagem metodológica, métodos de coleta e análise de dados, bem como a
apresentação dos dados.
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4

METODOLOGIA

Antes de passarmos à discussão da metodologia adotada nesta pesquisa,
relembramos os objetivos apresentados inicialmente, base para o desenvolvimento
dos métodos de coleta e de análise dos dados apresentados a seguir. O objetivo geral
desta pesquisa foi investigar concepções e práticas de ensino com as TIC no ES. Por
meio de um estudo de caso que tomou como campo uma IES privada, as seguintes
questões de pesquisa foram investigadas:


Quais influências, formações e experiências dos professores contribuem
na caracterização que fazem de suas próprias práticas de ensino?



De que formas os docentes (re)pensam a integração de recursos das TIC
em suas práticas de ensino?



Quais as concepções, atitudes e dificuldades dos professores em relação
ao uso das TIC em sala de aula?



Quais concepções sobre “inovação” emergem do campo na visão dos
professores?

O estudo de caso combinou coleta de dados quantitativos e qualitativos para
identificar as percepções dos docentes sobre suas práticas de ensino e o uso das TIC
em sala de aula.

4.1

Campo

A presente pesquisa foi conduzida em uma instituição de ensino superior
privada de atuação nacional, com expressivo número de alunos matriculados e com
capilaridade nacional em função dos vários campi sediados, principalmente, em
grandes centros urbanos. A sua denominação foi preferencialmente omitida e aqui, de
agora em diante, será identificada como a “IES nacional” para referência à Instituição
(ou Companhia) e sua caracterização em âmbito nacional, utilizando-se o termo “IES
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campo da pesquisa” para referência ao local onde a pesquisa de campo foi
desenvolvida.
A pesquisa de campo teve início em setembro de 2013 e durou até fevereiro
de 2015. Segundo dados do Censo da Educação Superior 2013 (INEP, 2015b), nesse
período (2013), vinculados à IES, campo da pesquisa, existiam 482 professores.
Destes, 61% possuíam titulação de mestre, 31% de especialista e, somente, 8% de
doutor. Além disso, em relação ao regime de trabalho, 53,9% deles possuíam
enquadramento como horistas, 25% como tempo integral (sem dedicação exclusiva,
necessariamente) e 21% como tempo parcial.
Em termos de remuneração e regime de trabalho, a IES campo da pesquisa
possui plano de carreira, com possibilidade de ascensão profissional aos docentes,
associada à melhoria da formação acadêmica, ao tempo de serviço e ao
desenvolvimento de outras atividades, além da docência, na referida IES. Também,
segundo o site da Companhia, o modelo de negócio baseia-se em uma gestão
orientada por resultados e meritocracia, que prevê remuneração variável para
professores atuantes na IES.
A IES nacional possui, para cada curso de graduação ofertado, uma
organização curricular unificada, com currículos, planos de ensino, material didático
digital (que recentemente substituiu o impresso), planos de aula e modelo de
avaliações, de uma mesma disciplina, integrados. Para a criação (e reformulação)
desse material existe a possibilidade (pelo menos em teoria) de discussão coletiva
entre os docentes dos cursos em diferentes campi da instituição, através de uma
ferramenta de gestão do conhecimento. Os alunos e os professores possuem acesso
(por meio de um aplicativo de leitura) a capítulos de livros indicados como material
didático para as disciplinas, bem como a uma diversidade de livros por meio de uma
biblioteca virtual e bibliotecas físicas.
Os professores possuem acesso a sistemas para disponibilização de notas de
aula, exercício, trabalhos, para lançamento de frequências e notas. Os alunos, por
sua vez, além dos materiais postados por seus professores, acessam informações
sobre

seu

histórico

escolar,

matrículas,

cursos

de

extensão,

atividades

complementares, dentre outras. Compõe ainda o conjunto de sistemas um LMS
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utilizado para postagem de trabalhos pelos alunos e como repositório de materiais dos
professores. Aos professores da IES nacional é exigido utilizar esse conjunto de
sistemas em seu cotidiano. Outros sistemas institucionais, a exemplo da rede social
corporativa e dos serviços da Intranet, possuem uma orientação de uso mais flexível.
Alunos e professores de cursos de graduação específicos recebem tablets.
Além disso, “inovação” no ensino aparece como parte das estratégias
institucionais, no sentido de implantação de produtos (e serviços) novos ou
melhorados, que, de acordo com o site da Companhia visam ao desenvolvimento e à
oferta de um ensino universitário de qualidade e manutenção da vantagem
competitiva. Dentre esses produtos e serviços pode-se citar o incentivo à criação de
startups e o desenvolvimento de tecnologia para o ensino: jogos educativos, um
dispositivo integrado que substitui o conjunto quadro branco, computador e datashow,
que supostamente permite maior interação pela conectividade com os dispositivos dos
alunos e um ambiente de realidade virtual8 com possibilidade de manipulação de
objetos 3D à distância.
Essas características e ações sustentam o argumento institucional das
campanhas de marketing de uma instituição que “inova” do ponto de vista acadêmico.
Outros slogans, conforme referenciados no site da Companhia, asseguram que seus
cursos possuem “qualidade diferenciada”, “preços competitivos”, “foco na formação
profissional” dos alunos e, como principal público alvo, os “trabalhadores de classes
média e média-baixa”.
O presente estudo focaliza um campus da IES, localizado no nordeste do
Brasil e que oferta cursos diversificados em relação ao tipo de formação – graduação
(tradicional e tecnológica) e de pós-graduação lato sensu – em relação à modalidade
– presencial, a distância e semipresencial – e em relação a áreas do conhecimento –
Ciências Sociais, Ciências da Saúde Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias e
Ciências Exatas, dentre outras com menor representação.
Nacionalmente, a IES mantém programas de incentivo direcionado para os
docentes, inclusive concessão de subsídios para apresentação de trabalhos
8

Tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema computacional que ajuda a recriar
ao máximo a sensação de realidade e ampliam o sentimento de presença do usuário (Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_virtual).
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científicos em eventos, bolsas de pós-graduação, bem como subsídios para
participação em evento anual da própria IES para professores. Neste evento, os
professores participantes são convidados a submeter descrições de “boas práticas”
que, se selecionadas, são premiadas e apresentadas oralmente durante o evento.
Entretanto, para se candidatar a tais incentivos, o docente deve atender a requisitos
mínimos de antiguidade, de participação no programa de formação e nos resultados
das medições de indicadores de desempenho docente específicos.
O programa de formação continuada para os docentes da IES nacional
oferece capacitação com foco em práticas pedagógicas, planejamento, metodologias
e estratégias do ensino e avaliação do processo ensino-aprendizagem, concretizada
na oferta de cursos em formato on-line. Segundo informação no site institucional, esse
programa propõe fomentar a reflexão sobre a prática, voltando-se para o cotidiano da
sala de aula e fornecendo a fundamentação teórica necessária ao embasamento do
trabalho docente no contexto da proposta de ensino desenvolvida na IES. O portfólio
de cursos do programa é atualizado com relativa frequência. Nesse programa, existe
oferta de cursos direcionados para formações mais específicas, como atuação no
ensino a distância, uso de tecnologias, aspectos específicos da educação superior,
para citar alguns. Outros cursos do programa tratam, ainda, de questões mais
específicas à própria IES e à sua “cultura” organizacional, que reforçam o sistema de
significados que se pretende compartilhar entre as pessoas na IES.
Na IES campo da pesquisa, semestralmente ocorre um evento, chamado de
Semana Pedagógica, no qual, geralmente, são realizadas palestras de promoção da
“cultura” institucional e, ocasionalmente, cursos e oficinas com vistas ao
desenvolvimento de fluência tecnológica, particularmente para o manuseio dos
sistemas acadêmicos institucionais. Relevante para o presente estudo de caso foi um
minicurso realizado como um evento da Semana Pedagógica, em fevereiro de 2015.
No período de coleta de dados em campo, durante o qual atuei como
observadora-participante, foram conduzidas a aplicação de um questionário, a
realização de entrevistas e do minicurso para formação docente. Além da perspectiva
de professora na IES, esse processo exigiu olhar o meu lócus profissional de um modo
diferente do cotidiano, agora com curiosidade investigativa, com uma atitude mais
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minuciosa, crítica e desapaixonada. Essa relação dual e o conhecimento que eu tinha
do campo favoreceram meu acesso a informações sobre a instituição e aos
participantes, ainda que tenha oferecido desafios, discutidos na seção 4.3.
Os participantes da pesquisa foram os professores da IES que, diante da
perspectiva de discutir suas práticas pedagógicas, concordaram em contribuir,
voluntariamente, mediante um convite formal. Para isso, eles deram aceite no termo
de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICES A e B), que incluía o compromisso
com a proteção do anonimato dos participantes.
Os detalhes sobre cada etapa da pesquisa no campo para fins de coleta de
dados são descritos a seguir, bem como o número de participantes que atuou em cada
etapa da coleta de dados.

4.2

Métodos

Os métodos são descritos em detalhes a seguir, primeiro com justificativas da
abordagem metodológica escolhida, depois, com a descrição das técnicas utilizadas
na coleta e na análise dos dados. Por fim, é apresentada uma seção que contém uma
exploração/ apresentação dos dados.

4.2.1 Abordagem
A abordagem metodológica pensada à época de criação do projeto para esta
investigação, a pesquisa-ação, não foi concretizada, pois, após entrada em campo,
constatamos sua impossibilidade, essencialmente, pela pouca (ou nenhuma)
disponibilidade (de tempo e de incentivo) dos professores para participar nos ciclos
de intervenção e reflexão previstos inicialmente. O desenvolvimento das atividades de
intervenção sistemática não foi possível, apesar das tentativas, primeira, de busca de
financiamento para pesquisa, na forma de bolsa para os professores participantes,
depois de tentar reunir os professores, mesmo sem incentivo financeiro. Desse modo,
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o percurso metodológico foi redesenhado para o desenvolvimento de um estudo de
caso.
Algumas premissas nortearam essa mudança de percurso. A primeira delas
foi nos mantermos fieis ao objetivo geral de investigar concepções e práticas de ensino
com TIC no ES, ainda que as questões de pesquisa tivessem que ser ajustadas. Outra
premissa foi manter o desenvolvimento do estudo com ênfase na dimensão
interpretativa e exploratória da pesquisa qualitativa, como forma de captar os
significados dos comportamentos e das suas inter-relações no campo, de valorizar as
múltiplas perspectivas e aprofundar o entendimento do problema.
Assim, as suposições filosóficas desse estudo tiveram como base o
Construtivismo Social e seu pressuposto de que as realidades são apreensíveis sob
a forma de múltiplas e intangíveis construções mentais (locais e específicas)
produzidas pela experiência social daqueles que as formulam, sendo provocadas e
refinadas por meio da hermenêutica e confrontadas dialeticamente com o objetivo de
gerar outras construções (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; GUBA;
LINCOLN, 1994). Decorre que o conhecimento se acumula apenas em um sentido
relativo, pela formação de construções consensuais e cada vez mais significativas
através do processo hermenêutico-dialético em que construções variadas são
colocadas em justaposição (GUBA; LINCOLN, 1994).
Nesse sentido, uma das críticas aos construtivistas é que, em prol do interesse
nos significados atribuídos à realidade social pelos diferentes atores, eles deixariam
de compreender como e por que certos significados são validados. Outra crítica à
visão de mundo construtivista refere-se ao desenvolvimento de investigações
delimitadas a fenômenos micros sociais, sem a preocupação de relacioná-los a
determinações sociais mais amplas que afetam essa realidade. Dessa forma, a
acumulação e a transferibilidade do conhecimento são aspectos questionados em
pesquisas com essa base filosófica (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER,
2004).
Dado o pressuposto de que a aplicabilidade do conhecimento em outras
realidades contribui para a acumulação do conhecimento, Guba e Lincoln (1994)
sugerem os estudos de caso como um mecanismo para a transferência de
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conhecimentos de um cenário para outro. Entretanto, os estudos de caso se dedicam
a investigar microfenômenos. De fato, um estudo de caso, como abordagem
metodológica qualitativa, não pretende constituir “amostra” cujos resultados possam
ser generalizados (generalização estatística) para uma população, mas tem a
pretensão de gerar proposições teóricas aplicáveis a outros contextos, a partir de um
conjunto particular de resultados.
Não se pode negar a dificuldade inerente à aplicabilidade dos resultados dos
estudos de caso em outros contextos de conhecimento, temática examinada por
Alves-Mazzotti (2006). A autora discute duas formas alternativas de generalização,
apoiadas em Yin (1984) e Stake (2000), e cada uma, a seu modo, permite a
acumulação do conhecimento. A primeira, chamada de generalização analítica,
sugere que um estudo de caso gera hipóteses que, depois de testadas e
reiteradamente confirmadas, podem ser generalizadas para contextos similares (YIN,
1984 apud ALVES-MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2006). A segunda alternativa,
chamada generalização naturalística, sugere que os resultados provenientes dos
estudos de caso, descritos em detalhes, possibilitam ao leitor fazer comparações.
Então, pela oportunidade de uma experiência vicária, o leitor pode associar o que foi
observado a acontecimentos vividos por ele mesmo. Assim, somente o leitor tem
condições de definir para que populações ou contextos os resultados obtidos podem
sem generalizados e decidir se as interpretações, hipóteses, insights apresentados
naquele estudo podem ser aplicados ao caso de seu interesse (STAKE, 2000 apud
ALVES-MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2006).
Em qualquer das alternativas, faz-se necessário o detalhamento de eventos
relacionados ao “caso”, com “descrições densas”9 das experiências vividas, centrada
nos atores e no entendimento de suas percepções sobre os eventos. E, para além da
identificação de ocorrências típicas (sem se prender a critérios de representatividade),
é indispensável o registro de incidentes não frequentes, não representativos, mas

9

Geertz (2008) usa esse termo (apoiado em Gilbert Ryle) para explicar que a etnografia é uma descrição densa, pois o etnógrafo encontra em seu trabalho de campo, de fato “uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar” (GEERTZ, 2008, p. 7).
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críticos e cruciais para a compreensão do caso (COHEN; MANION; MORRISON,
2007).
Outra dificuldade associada ao desenvolvimento desse tipo de estudo
ressaltada por Alves-Mazzotti (2006) é a própria caracterização dos “casos”. A autora
discute adequações e distorções do uso dos estudos de caso como método de
pesquisa e expõe, além dos problemas de delimitação, a complexidade na realização
desses estudos, para a qual sugere o uso de técnicas variadas de coleta de dados.
Ainda sobre a caracterização desse tipo de estudo, a autora recomenda que o mesmo
seja desenvolvido para um “caso” que realmente constitua situação relevante, por sua
complexidade e/ou por despertar questionamentos e, assim, justifique o esforço para
sua compreensão.
O estudo de caso ora desenvolvido tratou das práticas de ensino com o uso
das TIC por professores de uma instituição de ensino superior privada. Esse caso
pode ser classificado como instrumental, cujo propósito é ajudar a compreender o
problema mais amplo e fornecer insights sobre o assunto ou, ainda, fornecer um
contraexemplo para uma generalização amplamente aceita (STAKE, 2000 apud
ALVES-MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2006) de que as TIC estão revolucionando
práticas no ES. Cabe destacar que a caracterização desse tipo de estudo de caso não
prescinde da análise da produção acumulada na área, aqui discutida nos capítulos
anteriores.
O caso em questão refere-se a uma IES privada, com fins lucrativos, que tem
presença em várias cidades do país. Nessa IES, como em outras de caráter privado,
os princípios anunciados como base de suas estratégias e os slogans de marketing
são, destacadamente, “qualidade” e “inovação”, que representam demandas para as
IES contemporâneas, conforme discutido no capítulo 2
A IES escolhida para o estudo de caso possui características que lhes são
peculiares, como o seu modelo acadêmico, a distribuição de materiais para as
disciplinas por meio de ferramentas, repositórios e biblioteca on-line, existência de
programas institucionais de incentivo aos docentes para melhoria de suas práticas e
para uso de tecnologias (para além da educação à distância), inclusive com cursos de
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formação on-line de escala nacional, bem como capacitações docentes presenciais,
em âmbito local.
Como as demandas por “inovação” são refletidas na realidade acadêmica
cotidiana da IES campo da pesquisa, como elas repercutem e forjam as percepções
dos docentes sobre planejamento e melhoria das práticas de ensino, uso (ou não) das
TIC, compartilhamento de recursos, bem como desenvolvimento profissional, são
aspectos de interesse neste caso. Desse modo, o presente estudo investigou como
os professores se colocam frente às demandas, tanto institucionais quanto da própria
profissão docente no contexto contemporâneo de melhoria das práticas, uso das TIC
e inovação pedagógica.
Embora o estudo de caso focalize uma IES, partimos desse contexto para
discutir aspectos teóricos mais amplos, os quais podem ser aplicados a outros
contextos visando, por exemplo, o desenvolvimento de programas de formação
docente no ES, o incentivo à reflexão e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas,
o uso das TIC em sala de aula e diferentes concepções sobre inovação pedagógica.
O presente caso não exclui a necessidade de outros estudos empíricos para
examinar as proposições apresentadas, pois este constituiu um estudo limitado, mas
contribui para a compreensão das percepções docentes sobre práticas de ensino e
uso dos recursos das TIC no ensino superior.

4.2.2 Coleta de dados

Como parte da estratégia de investigação, a coleta de dados foi realizada
utilizando os seguintes instrumentos: aplicação de um questionário (APÊNDICE F),
entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE C) e observação participante em um
minicurso de formação para docente de construção de práticas de ensino com uso
das TIC (Plano do curso – APENDICE D).
O estudo foi conduzido em duas fases, incluindo métodos quantitativos e
qualitativos, conforme ilustrado na figura 1. Os procedimentos de coleta e análise dos
dados da fase quantitativa estão descritos nas duas primeiras caixas retangulares.

63
Figura 1 - Diagrama da pesquisa, caraterizada como estudo de métodos mistos.
Fase

Procedimento


Questionário distribuído pela
Web



Cálculo frequências e percentuais
Uso SPSS: software análise
quantitativo

Coleta de dados quantitativos

Análise de dados quantitativos



Correlações
Tabelas cruzadas

Protocolo de entrevistas



Entrevistas individuais com
professores voluntários





Casos (N = 11)
Anotações de campo
Transcrições



Codificação e análise temática



Tema e categorias



Uso NVIVO: software de
análise qualitativa



6 categorias de
análise



Semana Pedagógica: planejamento e inscrição minicurso



Inscritos (N= 39)




Semana Pedagógica: observação minicurso
Semana Pedagógica: pesquisa autoavaliação minicurso
distribuída pela Web






Casos (N = 17)
Anotações de campo
Casos (N = 11)
Escores numéricos e
respostas abertas



Atividades do minicurso





Tabulação dos dados de autoavaliação
Análise questões abertas



Percepções da observação
Autoavaliação cursistas
Percepções dos cursistas sobre o curso

Interpretação e explanação
dos achados quantitativos e
qualitativos






Interpretação dos
achados quantitativos e qualitativos






Planejamento da
fase qualitativa:
etapa 2

Análise de dados qualitativos: etapa 2

Escores numéricos
Estatística descritiva
Casos (N = 70)

Desenvolvimento do roteiro da
entrevista semiestruturada

Coleta de dados qualitativos:
etapa 1

Coleta de dados qualitativos:
etapa 2






Planejamento da
fase qualitativa:
etapa 1

Análise de dados qualitativos: etapa 1

Produto





Discussões
Implicações
Pesquisas futuras

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Creswell e Clark (2013).

64

A conexão com a fase qualitativa mediante o planejamento da primeira etapa e da
segunda etapa qualitativa é ilustrada pelas caixas ovais. Cada uma delas é seguida
pelos

procedimentos

realizados

na

fase

qualitativa,

entrevista

e

uma

observação/intervenção pontual, descritas nas caixas retangulares correspondentes
a cada etapa. O diagrama termina com outra caixa oval indicando integração dos
achados. A combinação dos métodos possibilitou obtenção das discussões e
implicações da pesquisa.
Neste estudo de caso, a coleta de dados quantitativos possibilitou, por meio
da identificação de tendências estatísticas, um levantamento geral de aspectos
implicados no problema de pesquisa, os quais, posteriormente, foram aprofundados
na análise dos depoimentos pessoais e da observação do minicurso. Portanto, apesar
de incorporar coleta de dados e análise de dados mistos este estudo de caso possui
orientação, principalmente, qualitativa.

4.2.2.1 Questionário

A aplicação do questionário diagnóstico possibilitou uma aproximação com o
campo da pesquisa e consistiu na primeira atividade dentro do plano de intervenção
preliminarmente proposto. Independentemente do redirecionamento da abordagem
metodológica, esses dados prestaram-se à composição de uma “foto macro” sobre as
percepções dos professores acerca de suas próprias práticas e dos usos que faziam
das TIC, no cotidiano e em sala de aula. Ao responder o questionário, os professores
foram convidados a refletir sobre suas próprias práticas de ensino e a especificar o
uso que faziam das TIC em situações diversas do cotidiano e, principalmente, em
atividades da profissão docente.
Uma versão piloto do questionário foi aplicada e respondida por alguns
professores voluntários (cinco no total). Este pré-teste possibilitou analisar o padrão
de respostas e identificar várias melhorias cabíveis ao instrumento, o qual foi ajustado.
A versão final foi disponibilizada para os professores por meio da ferramenta
Formulários do ©Google, com acesso on-line e com respostas automaticamente
tabuladas em arquivo com formato de planilha.
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A estratégia de distribuição utilizada em um primeiro momento foi o envio aos
coordenadores de curso da IES, aos quais foi solicitado repassar aos professores dos
seus respectivos cursos. Diante da taxa relativamente baixa de repostas a essa
distribuição inicial, empreendemos nova tentativa, com o envio do questionário (o link
para acesso) direto do e-mail da pesquisadora para o e-mail dos professores. Nesse
caso, minha relação com o campo facilitou o acesso às informações necessárias.
Para a elaboração das questões, partimos de uma concepção das TIC como
artefatos computacionais (hardware e software) para a produção, armazenamento,
transmissão, acesso, segurança e manipulação das informações e, para que uma
pessoa possa utilizá-lo, minimamente, seria necessário ter acesso à Internet,
equipamento (s) e, complementarmente, acessar alguma plataforma de comunicação
e de compartilhamento de recursos. Para qualificar a fluência tecnológica dos
respondentes e especificar os tipos de usos das TIC em sala de aula, criamos quatro
caracterizações de tipos de uso: básico, intermediário, pré-avançado e avançado.
Esses tipos representam uma sofisticação crescente em relação aos usos das TIC em
sala de aula, ou seja, o tipo pré-avançado pressupõe uso do tipo intermediário, que
por sua vez, pressupõe uso do tipo básico. Essa qualificação de fluência de uso
(detalhados no quadro 2) contribuiu para a análise dos dados do questionário.
Quadro 2 - Caracterização dos tipos de uso das TIC.
Tipos de uso das TIC

Caraterização

Uso básico
Uso intermediário

Acesso à Internet e uso de equipamentos de informática.
Uso de plataforma de comunicação e dos sistemas acadêmicos da
própria IES.
Uso das TIC em diversificadas situações do cotidiano e como recurso didático.
Uso diversificado das TIC em sala de aula e uso de plataformas de
compartilhamento.

Uso pré-avançado
Uso avançado

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As respostas obtidas com o questionário possibilitaram traçar um perfil geral
dos respondentes e estabelecer as primeiras impressões sobre suas práticas de
ensino, os tipos de usos que fazem das TIC e como compartilham recursos
educacionais. Esse “pano de fundo” ajudou na construção de uma trilha de pesquisa
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e no planejamento etapas seguintes no campo, inclusive para o desenvolvimento do
roteiro para as entrevistas semiestruturadas.

4.2.2.2 Entrevistas semiestruturadas

Ao final do questionário, foi adicionado um campo que, se preenchido com
contato de e-mail, indicava a disponibilidade do respondente para conceder uma
entrevista. Dentre os 70 respondentes, 11 foram entrevistados, no período de junho a
setembro de 2014. Assim, a definição e escolha dos entrevistados foi por adesão
voluntária.
Nessas entrevistas, os professores foram convidados a falar sobre o seu fazer
pedagógico, como planejavam suas aulas e como as concretizavam no dia a dia, ou
seja, como se caracterizava seu fazer docente. Em relação ao uso das TIC em sala,
os entrevistados foram questionados quanto às estratégias mais utilizadas em sala,
estando elas associadas ao uso das TIC, ou não. Foram discutidas possíveis
desvantagens do uso das tecnologias em sala de aula, bem como concepções acerca
de práticas “inovadoras” no ensino, inclusive, com descrição de exemplos. Os
respondentes relataram posicionamentos e ações associadas às suas experiências
associadas ao compartilhamento de recursos educacionais. Discutiu-se, também, o
ingresso na profissão docente, a formação para a docência (inicial e continuada) e as
influências (positivas ou negativas) de antigos professores no exercício profissional
dos professores.
As entrevistas foram gravadas e transcritas pela própria pesquisadora, com o
apoio do software Express Scribe Transcription para escuta e transcrição.

4.2.2.3 Semana pedagógica: minicurso

Além das entrevistas, a análise qualitativa focalizou, também, os dados
relativos ao minicurso integrado à Semana Pedagógica organizada pela instituição em
fevereiro de 2015. Esse minicurso consistiu em uma intervenção pontual e permitiu a
observação de situações de construção de práticas pedagógicas com o uso das TIC
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por professores. Ele foi pensado de modo a abordar o planejamento de práticas de
ensino e o uso de estratégias apoiadas em recursos das TIC, com a realização de
atividades pelos cursistas. Além disso, as estratégias propostas contemplaram
atividades intencionalmente pensadas para criar oportunidades de aprendizagem com
diferentes níveis de complexidade.
Nesse caso, foi possível olhar diretamente para o que estava acontecendo,
em vez de ter relatos sobre os eventos. Assim, por meio de um processo mais aberto
e indutivo, foi possível observar os indivíduos e suas interações, bem como
comportamentos não verbais, atitudes perceptíveis de simpatia, receptividade,
resistência e interesse durante a realização das atividades do minicurso. Para coleta
desses dados, optamos pela observação, seleção e descrição das situações.
Para ajudar na análise posterior, dois artifícios foram relevantes; primeiro, a
gravação em vídeo do curso (consentida pelos cursistas) e, segundo, o registro das
primeiras impressões como notas de campo, feitas logo ao final do minicurso. Durante
o minicurso, tentei identificar comportamentos; por exemplo, o que seria evidência da
observação de um comportamento de desinteresse por parte do cursista? Nesse caso,
recorri a referenciais experienciais para um comportamento de desatenção, como o
uso de celular para atividades outras que não as propostas no curso, ou, ainda, saídas
e retornos constantes do local do curso.
Para o planejamento do minicurso, foi utilizada a taxonomia de Bloom de
objetivos educacionais, pois essa é a orientação institucional para criação de planos
de aula. Benjamin Bloom e sua contribuição com a taxionomia dos objetivos
educacionais foi proposta em 1948, durante uma convenção da Associação
Americana de Psicologia (GIL, 2012). Mais recentemente, a estrutura do processo
cognitivo da taxonomia de Bloom de objetivos educacionais foi reformulada por
Anderson, Krathwohl e Bloom (2001). Essa revisão contribuiu para a definição dos
objetivos e atividades desenvolvidas no minicurso de formação de professores.
As inscrições no minicurso foram realizadas por meio de um formulário
disponibilizado pela Internet. Após a inscrição, os cursistas receberam e-mail
(APÊNDICE E) com informações sobre o minicurso e a investigação em
desenvolvimento. O e-mail dava ciência sobre a necessidade de assinatura do termo
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de consentimento livre e esclarecido, em caso de concordância da participação. Além
disso, informava o dia, horário e local do minicurso, explicava sobre a disponibilidade
de infraestrutura de livre acesso sem fio à Internet e ressaltava a expectativa de
trabalho em grupos. Uma sugestão contida no e-mail era que os participantes
portassem seus próprios computadores no dia do minicurso. A participação nessa
etapa da pesquisa foi totalmente voluntária.
Os professores sem inscrição prévia foram convidados a integrar o grupo, sem
qualquer tipo de restrição. Além disso, todos os cursistas tiveram o mesmo
acompanhamento, independente de comparecer somente em parte ou em todo o
minicurso. Aparentemente, todo cursista conhecia algum outro cursista, conforme os
cumprimentos mútuos observados logo na chegada. Isso influenciou o modo com os
grupos se formaram, pelo que pode ser observado, por afinidade.
Os 17 (dezessete) docentes presentes nas duas partes do minicurso atuavam
nas seguintes áreas do conhecimento e cursos:


7 (sete) atuavam em cursos da área das Ciências Sociais Aplicadas,
Administração, Ciências Contábeis e Recursos Humanos;



5 (cinco) atuavam em cursos da área das Ciências da Saúde, Fisioterapia e
Enfermagem;



3 (três) atuavam em cursos da área das Ciências Exatas, Sistemas de
Informação e Redes de Computadores;



1 (uma) atuava em um curso da área das Engenharias.



1 (uma) atuava em um curso da área das Ciências Humanas, Psicologia.
O minicurso, intitulado Construção de Práticas Pedagógicas com o uso das

Tecnologias de Informação e Comunicação, aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2015,
com duração de 6 (seis) horas, a primeira parte pela manhã com duração de 3 (três)
horas, seguida de um intervalo para almoço e a segunda parte, à tarde, também com
duração de 3 (três) horas. O minicurso ocorreu como parte da programação do evento
Semana Pedagógica da IES, campo da pesquisa, em uma sala cujo layout (ilustrado
na figura 2) que favorecia o trabalho em grupo.
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Figura 2 - Layout da sala do minicurso.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

4.2.3 Análise

Nesta subseção, os métodos de análise dos dados são explicitados. As
análises quantitativas foram baseadas em estatística descritiva, e as análises
qualitativas na análise de conteúdo (BARDIN, 1977) das transcrições das entrevistas
e das notas de observação do minicurso.
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4.2.3.1 Questionário

Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram analisados na
perspectiva da estatística descritiva. As escalas de medida das variáveis utilizadas
nesta pesquisa foram, caracteristicamente, nominais e ordinais. Variáveis nominais
são distribuídas em categorias e não possuem nenhuma ordem inerente que possa
ser observada; por exemplo: dados obtidos por gênero (masculino ou feminino), por
formação (especialização, mestrado, doutorado) e pela classificação das áreas de
formação. As escalas ordinais não só classificam, mas também associam uma ordem
aos dados. Por exemplo, é possível colocar itens em uma ordem, do menor para o
maior, do mais frequente para o menos frequente e assim por diante. Contudo, não se
pode assumir que a distância entre cada ponto da escala será igual, isto é, a distância
entre “sempre” e “frequentemente” pode não ser a mesma distância entre “raramente”
e “nunca” em uma escala de frequência (COHEN; MANION; MORRISON, 2007). Não
se pode dizer, por exemplo, que, em uma escala de 5 pontos (1=nunca, 2=raramente,
3=periodicamente, 4=frequentemente, 5=sempre) que o ponto 4 é o dobro da
frequência que o ponto 2, ou que o ponto 1 é cinco vezes menos frequente que o
ponto 5. No entanto, pode-se colocá-los em uma ordem, como em uma escala de
Likert: "discordo totalmente", "discordo", "não concordo nem discordo", "concordo",
"concordo plenamente". Dados ordinais são frequentemente utilizados para investigar
opiniões e atitudes.
A apresentação dos dados coletados com a aplicação do questionário é feita
na seção 4.4 com a descrição dos achados como frequência relativa, em forma de
percentagem e como frequência absoluta, estas ilustradas nos gráficos em colunas,
construídos com o software Excel (©Microsoft). Além disso, com apoio do software
©IBM SPSS (pacote estatístico) foram extraídas correlações entre variáveis. Para a
análise simultânea de duas variáveis, utilizamos a função tabelas de informação
cruzada do software, com a intenção de apresentar informações sobre a relação entre
duas variáveis.
Para obtenção das correlações, utilizamos o coeficiente de correlação de
Spearman, um cálculo estatístico que não depende das hipóteses restritivas dos
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testes paramétricos, ou seja, não presume que os dados atendam a uma distribuição
normal (FIELD, 2009). Este é o caso quando os dados coletados são ordinais, os quais
podem ser medidos somente no nível ordinal e são chamados não paramétricos.
Um coeficiente de correlação deve estar entre -1 e +110. Segundo Field
(2009), o coeficiente de correlação é uma medida padronizada de um efeito
observado, assim é comumente utilizada como medida do tamanho de um efeito.
Deste modo, os valores de ±0,1 representam um efeito pequeno, ±0,3 representam
um efeito médio e ±0,5, um efeito grande.
Cada tabela de correlação apresentada na seção 4.4 contém as variáveis
correlacionadas (linhas e colunas), o coeficiente de correlação Spearman (rs) entre
elas, o indicativo da significância (p) da correspondente correlação e o tamanho da
amostra (N). O valor da significância (p) indica a probabilidade do coeficiente de
correlação ter sido obtido ao acaso. Por exemplo, conforme esperado, havia na
amostra uma correlação significativa entre idade e o tempo de docência dos
respondentes, sugerindo um relacionamento linear entre elas, conforme mostra tabela
1. Com um coeficiente de Spearman de rs = 0,533 (e valor da significância da
correlação p < 0,001), essa medida dá a força do relacionamento entre as duas
variáveis e, nesse caso, indica um efeito grande.
Tabela 1 - Correlação entre idade e tempo de docência.

Idade

Rô de Spearman

Tempo de docência
,533**

Sig. (2 extremidades)

,00011

N

70
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Desse modo, para fins de análise das correlações, neste estudo, os critérios
adotados foram que os itens tivessem correlação mínima de 0,3 (ou -0,3) e p < 0,01

10

Um coeficiente de +1 indica que as duas variáveis são perfeitamente correlacionadas de forma positiva, enquanto uma aumenta, a outra aumenta por um valor proporcional, e -1 indica um relacionamento
negativo perfeito, ou seja, se uma variável aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Um coeficiente
0 (zero) indica ausência de relacionamento, ou seja, se uma variável muda, a outra permanece igual
(FIELD, 2009).
11 Para a apresentação dos dados pelo SPSS a precisão considerada foi de no máximo três casas
decimais.
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(o software SPSS marca com dois asteriscos qualquer coeficiente de correlação
significativo abaixo de 0,01). A literatura na área aceita valores de probabilidade
abaixo de 0,05 como estatisticamente significativos (FIELD, 2009; COSTA, 2011).
Além disso, partindo do pressuposto que determinados relacionamentos entre duas
variáveis eram esperados, mas a direção do relacionamento não era previsível,
utilizamos teste em ambas direções (bilateral) em todos os casos. Nos dados
apresentados na seção 4.4 isso está indicado nas tabelas de correlação como “2
extremidades”.

4.2.3.2 Entrevistas semiestruturadas

Bardin (1977) e Cohen, Manion e Morrison (2007) foram as referências
utilizadas para o processo de análise do conteúdo. Bardin (1977) é a mais tradicional
referência nesse assunto e, de fato, trata das definições, tipificação, etapas e
classificações acerca da análise de conteúdo. Cohen, Manion e Morrison (2007), por
outro lado, trazem uma abordagem mais atualizada, que compila sugestões de outros
pesquisadores sobre o assunto e mostra experiências e exemplos mais variados.
A análise de conteúdo conduzida foi categorial temática (BARDIN, 1977), que
se baseia na identificação de temas, padrões, envolve codificação rigorosa e requer
um determinado grau de interpretação, pois pretende extrair temas a partir dos dados,
com foco no contexto. As etapas da análise realizada tomaram por base as fases
conforme propostas por Bardin (1977): pré-análise, exploração do material, tratamento
dos resultados, inferências e interpretações. A fase de pré-análise envolveu a
sistematização de ideias, a organização do esquema para o desenvolvimento das
operações, incluiu o resgate do objetivo e das questões de pesquisa, bem como a
definição sobre como os resultados seriam compilados e, por fim, a preparação do
material para análise. A fase de exploração do material envolveu codificação
(recortar), classificação e categorização. Por fim, foram realizados o tratamento dos
achados e as interpretações que envolveram a realização de inferências, elaboração
de resumos e seleção.
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(A)

Pré-análise

Na etapa da pré-análise, o objetivo e as questões da pesquisa foram
resgatadas para direcionamento. Desse modo, para a análise do conteúdo, o próprio
roteiro das entrevistas foi usado para definir categorias pré-ordenadas, aquelas
definidas antes da análise (COHEN; MANION; MORRISON, 2007):


Ingresso e influências para a profissão docente;



Formação, experiências e vivências docente;



Métodos, estratégias e planejamento;



Uso das TIC em sala de aula;



Compartilhamento de recursos.
Para a análise de conteúdo, a opção foi trabalhar com um determinado quadro

analítico de temáticas que intercruzavam as entrevistas dos indivíduos e a tática
utilizada para dar sentido aos dados transcritos foi criar códigos, usados para mapear
unidades de codificação, que foram classificadas e, depois, agregadas em categorias.
Os textos das entrevistas foram codificados em proposições portadoras de
significações isoláveis, as quais foram classificadas por temas. Desse modo, cada
tema faz a conexão entre segmentos codificados, e cada categoria reúne temas em
um determinado agrupamento, em função de conceitos associados.

(B)

Exploração do material (tratar o material)

Na transcrição, ao final de cada entrevista foi feito um registro de observações
preliminares, na tentativa de capturar aspectos relevantes proporcionados pela visão
do todo, os quais poderiam se perder depois da codificação. Em leituras subsequentes
dos textos das entrevistas, foram registradas observações, julgamentos, conexões e
“palpites” sobre os dados, que constituíram registros subjetivos sobre esses dados,
ainda brutos, no formato de notas de campo. Nessa etapa, características instigantes,
aparentes inconsistências e opiniões contraditórias entre entrevistados foram
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registradas. Esse processo preliminar de ouvir e ler várias vezes ajudou a aprofundar
o entendimento sobre o que cada professor estava dizendo e a reconhecer o contexto,
no intuito de preservar a coerência semântica dos textos das entrevistas.
Para testar a codificação, inicialmente, foram trabalhadas somente três
entrevistas, como amostra, pela utilização de códigos temáticos e variáveis (que
pudessem ser) descritos, e, por meio de um processo de iterativo, foi feito o
refinamento da codificação. Por fim, a codificação resultante trouxe à tona
experiências, perspectivas, influências, estratégias e atitudes dos professores.

(C)

Exploração do material (tratar o material): codificação (recorte)

Os códigos utilizados foram palavras suficientemente próximas ao que
descreviam. Isso, posteriormente, facilitou a identificação das unidades de
codificação, quando esses códigos foram utilizados como índices em mecanismo de
busca, apoiado por software. Desse modo, os códigos apresentados no quadro 3
foram utilizados para identificar as unidades de codificação, conforme atendessem
aos requisitos definidos como o valor da variável. Essa tática possibilitou capturar a
complexidade e abrangência do contexto.
Os códigos (palavras escritas em maiúsculo e negrito) foram inseridos por
todo o texto em cada entrevista transcrita, mapeando unidades de codificação que
levavam em conta o contexto; essas unidades constituíram o menor material a ser
analisado (COHEN; MANION; MORRISON, 2007). O código, como uma variável,
possuía significado próximo ao que ele estava descrevendo; um recorte de um trecho
codificado para fins de exemplificação é ilustrado na figura 3. O código INFLUÊNCIA
que mapeia uma unidade de codificação, delimitada por um contexto.
Assim, as falas dos entrevistados foram destrinchadas, desempacotadas e
diferenciadas. A intenção, nesse caso, foi fugir da estrutura original da entrevista,
visualizar os dados em outra perspectiva e reduzir o risco de que variáveis
intervenientes ficassem pelo caminho, quando do estabelecimento de relações.

75

Quadro 3 - Códigos utilizados para identificar as unidades de codificação.
Código

Descrição do valor das variáveis

ANSEIO

O que gosta e o que não gosta, necessidade, frustação e satisfação
relacionada à profissão docente.
Decisão, comportamento, fundamentações relacionadas ao compartilhamento de materiais educacionais, mais especificamente.
Experiência individual e coletiva com atividades relacionadas ao exercício da profissão docente, lições que o tempo de docência possibilitou
e, também, fluência no uso das TIC.
Método, estratégia, atividade da prática docente, inclusive com o uso
das ferramentas das TIC.
Formação profissional docente inicial (específica, ou não para o ensino
superior) e continuada, formação para as disciplinas que leciona e formação para o desenvolvimento de pesquisa.
Em relação ao seu exercício docente, influências positivas ou negativas
de antigos professores dos anos escolares, de membros da família em
sua história de vida.
Considerações e exemplos dos próprios entrevistados sobre inovação
nas práticas de ensino.
Para situações da docência, em relação à própria prática, pode estar
relacionada à instituição.
Ponto de vista, modo como o entrevistado representa, vê ou analisa
situações relacionadas à docência no ensino superior, de uma forma
geral; sobre a própria prática docente e a de colegas ou sobre compartilhamento de materiais educacionais.
Planejamento das aulas, disciplinas, cursos; também o repensar das
práticas, a volta a elas e mudanças em aulas já ministradas.

ATITUDE
EXPERIÊNCIA

FAZER DOCENTE
FORMAÇÃO

INFLUÊNCIA

INOVAÇÃO
JUSTIFICATIVA
PERSPECTIVA

PLANEJAR

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Figura 3 - Recorte de uma entrevista para ilustrar um código, uma unidade de codificação e uma
unidade de contexto.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Subsequentemente, as unidades de codificação foram reunidas em domínios
que pela interpretação do significado se identificavam como um tema. As unidades de
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codificação foram mapeadas com o apoio do software NVivo 10 (programa para
análise de dados qualitativos). Nesse software, foram carregados os textos das
entrevistas (como fontes internas) e realizadas consultas do tipo “pesquisa por texto”.
Para cada consulta, os códigos foram usados como indexadores e o contexto foi
delimitado em 20 (vinte) palavras, ou seja, as unidades de codificação foram
mapeadas em meio as 20 (vinte) palavras. Os resultados dessas consultas foram
armazenados em formato de nós, conforme ilustrado na figura 4 (um nó para cada
código), o número de fontes (entrevistados) e o número de referências associadas ao
código específico no conjunto de todos os textos do primeiro grupo de entrevistas
também está ilustrado.
Figura 4 - Nós criados no NVivo para armazenar consulta por pesquisa de texto.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Cada rótulo (código) foi usado para mapear um conjunto de proposições
portadoras de significações específicas. A estratégia para tratar as unidades de
codificação foi determinar núcleos de sentido, ou seja, como unidades de significado
e estruturá-las em temáticas.

(D)

Exploração do material (tratar o material): classificação

Como os dados de entrevista são provenientes de diferentes emissores, eles
carregam consigo a singularidade da expressão, da situação, da finalidade da
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comunicação (BARDIN, 1977). Para esse tipo de dado, a enumeração por frequência
é fraca, por isso, a importância do contexto. No caso em questão, para a classificação
das unidades de codificação em unidades de significado, o limite da informação a ser
considerada na análise variou, ou seja, quando o contexto de 20 (vinte) palavras não
era suficiente para interpretação e classificação, as unidades de codificação eram
recolocadas no contexto. Isso, com ajuda do software NVivo, trata-se de uma
operação simples.
Uma estratégia utilizada para classificar as unidades de codificação em temas
foi usar a teoria para explicar o fenômeno. Nesse sentido, os saberes do professor
universitário propostos por Tardiff (2014) contribuíram para identificar nas falas dos
entrevistados aspectos dos saberes da formação profissional docente, dos saberes
disciplinares, curriculares e da experiência. Outra estratégia consistiu em deixar
emergir temáticas dos próprios dados empíricos, um exemplo, nesse caso, aconteceu
com os temas emergentes das unidades de codificação mapeadas com ATITUDE,
relacionadas ao compartilhamento de recursos educacionais. A figura 5 ilustra nós
criados no software NVivo como temas a partir dos códigos FORMAÇÃO e ATITUDE.
Dessa forma, os textos das entrevistas foram desmembrados em unidades de
codificação que, depois, foram classificadas em temas, conforme o significado
idêntico, ou semelhante, no contexto do texto em si (validade semântica).
Figura 5 - Nós criados no NVivo com códigos FORMAÇÃO e ATITUDE.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Os temas, resultantes da classificação das unidades de codificação, por sua
vez, foram agrupados em categorias. De fato, os dados coletados nas entrevistas
eram passíveis de diferentes leituras e interpretações. Então, partindo do pressuposto
que não existia um único significado a ser descoberto, os significados foram
desenhados a partir do contexto específico das falas, mas tendo como norte a
obtenção de respostas às questões de pesquisa. Por isso, essa categorização
resultou tanto em categorias pré-ordenadas, no intuito de conduzir a análise em
direção às hipóteses e questões de pesquisa, quanto em uma categoria respondente,
definida em resposta aos dados.

(E)

Exploração do material (tratar o material): categorização

Na sequência, foi feita uma análise temática, de modo a identificar
agrupamentos entre os temas e assim associá-los às categorias. A estrutura
categórica obtida tornou possível, o estabelecimento de conexões entre as unidades
de codificação e os conceitos base, indicativos de relações que puderam ser
identificadas nas entrevistas. Por exemplo, as unidades de codificação mapeadas com
o tema “perspectivas sobre o uso das TIC em sala” foram agrupadas ao tema
“justificativa para uso ou não uso da TIC” em uma mesma categoria “Uso das TIC em
sala de aula”. A figura 6 ilustra o agrupamento associado à categoria “Uso das TIC em
sala de aula”.
Figura 6 - A coleção criada no NVivo para a categoria “Uso das TIC em sala de aula”.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Ao final desse processo, como referência aos dados empíricos, às categorias
pré-ordenadas foi adicionada uma categoria responsiva, enriquecendo os domínios
de análise; o quadro 4 ilustra as categorias separadas conforme o tipo.
Desta forma, no processo de categorização dos temas, procuramos por
padrões comuns nos dados por meio de um conjunto de códigos e resumimos as
inferências dos textos, pela identificação dessa regularidade e de relações presentes
nos dados. Apesar da grande quantidade de dados obtida com a transcrição das
entrevistas, os retornos ao texto e a codificação constituíram diferentes ciclos de
reflexão que fizeram, pela interpretação, emergir as principais características.
Por fim, esse processo sistemático implicou no agrupamento dos dados, e
ajudou a direcionar a análise para aspectos relevantes, com vistas às questões de
pesquisa. A redução e seleção dos dados foram realizadas com foco progressivo, por
triagem e reflexão, pelo agrupamento de tema por semelhanças, relações e estruturas
teóricas e categorizações.
Quadro 4 - Categorias pré-ordenadas e categoria responsiva.
Tipos de categorias

Nome das categorias

Categorias

Ingresso e influências para a profissão docente.

pré-ordenadas

Formação, experiências e vivências docente.
Métodos, estratégias e planejamento.
Uso das TIC em sala de aula.
Compartilhamento de recursos.

Categoria responsiva

Inovação.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

4.2.3.3 Semana pedagógica: minicurso

No minicurso, a tentativa foi caracterizar a fluência dos cursistas quanto ao
uso dos recursos das TIC e observar suas reações diante da perspectiva de utilizar
ferramentas das TIC (acreditávamos) desconhecidas. Os objetivos e atividades
pretendiam o uso de recursos para compartilhamento de informações em nuvem e o
manuseio de ferramentas das TIC de diferentes tipos para criar histórias (digitais) por
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meio de infográficos, mapas conceituais, vídeos, animações, dentre outros. Além da
pesquisadora, duas outras professoras da área de informática aturam como
facilitadoras no minicurso, para apoio no uso instrumental das ferramentas.
A primeira atividade consistiu em uma apresentação da facilitadora (e
pesquisadora) dos achados preliminares da presente investigação, obtidos pela
aplicação do questionário, que indicavam os tipos de usos das TIC em sala de aula
pelos professores da própria IES campo da pesquisa.
A segunda atividade previu o acesso pelos cursistas aos materiais do
minicurso, como plano de aula e agenda do minicurso, disponíveis em espaço de
armazenamento compartilhamento no Google Drive, em uma conta criada
exclusivamente para o curso (conforme ilustra a figura 7).
Figura 7 - Espaço de armazenamento para compartilhar materiais no minicurso.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Na terceira atividade os cursistas utilizaram uma ferramenta de fácil
manipulação que disponibiliza pela Web templates de imagens de diferentes cenários
para inserção de textos. Essa atividade criou um momento lúdico e de interação e
explorou as possibilidades de compartilhamento de materiais.
A quarta atividade tinha o intuito de aprimorar a fluência tecnológica dos
participantes, pelo grau mais elevado de complexidade, pelo uso de ferramentas
especificas para criação de histórias (usando tecnologias digitais) sobre temáticas da
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realidade contemporânea12. Uma breve descrição de cada temática estava
disponibilizada no Google Drive, em textos de pelo menos 3 (três) páginas, cada grupo
escolheria um tema como mote para a criação da “história digital”. Dessa forma, os
cursistas vivenciariam a experimentação e criação de produtos baseados em:
infográfico, mapa mental, pôster, painel, apresentação, vídeo, animação, dentre
outros.
Na segunda parte do curso, à tarde, as histórias digitais construídas foram
apresentadas para toda a turma. Na sequência, a proposta foi apresentar a taxonomia
de Bloom (revisada) e utilizar o próprio planejamento do minicurso para exemplificar
as associações entre o domínio cognitivo desejado e os objetivos, estratégias e
atividades planejadas.
Em seguida, para a sexta atividade os cursistas, ainda em grupos,
construíram planos de aula apoiados na taxonomia de Bloom (revisada), de modo que
puderam associar domínio cognitivo e estratégia de ensino, com planejamento de
atividade que contemplou a participação do aluno e fez uso dos recursos das TIC.
As notas de campo, registradas ao final do minicurso registraram as primeiras
impressões sobre o que aconteceu em cada um desses momentos. Para análise,
tanto essas notas, como as gravações em vídeo foram utilizadas para confirmar ou
desfazer impressões. Ainda que as gravações não tenham sido transcritas, sua
exibição posterior contribuiu para enriquecer as percepções. Além disso, depois de
escrever um primeiro esboço das observações, expus às facilitadoras, que
enriqueceram o material com percepções próprias.

4.3

Reflexividade e confiabilidade

Atuar como pesquisadora no próprio local de trabalho, exigiu um exercício de
objetividade, neutralidade e imparcialidade e implicou em “transformar o familiar em
exótico” (VELHO, 1978). De fato, nesse sentido, o que eu sempre via, encontrava e

12

Ciberativismo, legalização da maconha, escassez de água, dentre outros.
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que, me parecia familiar, possuía aspectos novos, completamente desconhecidos. Assim, enquanto o desenvolvimento desta pesquisa resultou em momentos de reconhecimento, houve também muita estranheza.
Na presente investigação, os dados estavam socialmente situados, delimitados
por um contexto e por “descrições densas” (seção 4.4, apresentação dos dados) e a
pesquisadora fazia parte do cenário investigado. Assim, considerar questões relativas
à reflexividade durante o processo de pesquisa foi importante, especialmente na análise dos dados qualitativos, que foram expostos às minhas percepções, interesses,
preconceitos, preferências e agenda, como pesquisadora. Em termos práticos, tentei
ser coerente em relação ao objetivo e questões de pesquisa, com o intuito de evitar
armadilhas como a inferência precoce, as preconcepções e a possível pretensão de
confirmá-las nos dados, bem como o desprezo pelo inusitado.
O presente estudo de caso não deixou de arregimentar esforço por uma possível generalização e replicação. Generalização aqui, por se tratar de um estudo de
caso, se refere àquela obtida dentro de grupos ou comunidades específicas. Por isso,
mantive uma preocupação maior com a busca de explicações para as questões de
pesquisa, as quais pudessem ser sustentadas pelos dados, para possibilitar comparação e transferência. Os achados apresentados fornecem, pelas descrições detalhadas, uma possibilidade de que outros investigadores possam avaliar os tipos de situações descritas e identificar possíveis grupos de comparação.
Outra preocupação foi realizar um adequado tratamento estatístico dos dados.
Por exemplo, em relação às médias de erro padrão, no presente estudo não foi possível utilizar Chi-quadrado, pois os dados coletados com o questionário não atendiam
os critérios mínimos para aplicação desse teste. Também pela característica dos dados, não foi possível obter intervalos de confiança da ordem de 99%. Mas, foram atendidos os requisitos de tamanho mínimo de amostra e de significância para estabelecimento de correlações.
Quanto aos estudos qualitativos, dada a singularidade e idiossincrasias das situações, nesse tipo de estudo a confiabilidade está no ajuste entre o que foi registrado
pelo pesquisador como dado e o que, realmente, ocorre na configuração “natural” do
fenômeno observado. Uma vez que muitas versões da “realidade” existem, a análise
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é, inevitavelmente, interpretativa, e os achados acabam sendo menos uma descrição
precisa e mais uma interação reflexiva do pesquisador. Por isso, uma preocupação,
neste trabalho, foi extrair aspectos da realidade tal como percebida pelos professores,
mesmo quando suas opiniões, atitudes e perspectivas tendiam para certo grau de
polarização. Nesse caso, a noção de confiabilidade provém do uso combinado de instrumentos, perspectivas e interpretações.
Na investigação, houve, portanto, uma preocupação com o processo, em vez
de simplesmente com os achados. De alguma forma, a ação da pesquisadora no
campo provocou reflexões entre os participantes, e isso pode também ser visto como
um resultado de pesquisa.

4.4

Apresentação/exploração dos dados

Os dados empíricos são apresentados e explorados a seguir, novamente,
separados por instrumentos.

4.4.1 Estatística descritiva: frequências, percentuais, correlações e tabelas
cruzadas

Setenta (70) respostas aos questionários foram obtidas dentre os
quatrocentos e oito (408) enviados. Um levantamento das características dos
respondentes é mostrado na tabela 2. O perfil caracterizou-se por uma maioria
masculina com cerca de 57% e as idades concentraram-se entre 31 e 50 anos em
cerca de 73% dos casos, sendo a média de idade acima dos 30 anos.
A maioria dos respondentes possui grau de mestre (74%). A distribuição da
formação se concentrou, principalmente, em três áreas do conhecimento 13: Ciências

13

A denominação para as áreas de conhecimento foi baseada em documento oficial Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Disponível em:
<http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>.
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Sociais Aplicadas, com 30% dos respondentes; Ciências Exatas e da Terra, com 24%;
e Ciências da Saúde, com cerca de 16% dos respondentes. Sobre o tempo de
docência, cerca de 74% dos respondentes afirmaram possuir mais de 5 (cinco) anos
de exercício da docência no ensino superior. Além disso, cerca de 66% dos
respondentes atuavam somente como docente, 40% deles possuíam dedicação
exclusiva à IES e cerca de 26% atuavam concomitante em outra (s) IES.
Tabela 2 - Levantamento do perfil dos respondentes (N = 70).
Gênero
Feminino
Masculino
Idade no grupo
Até 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Acima de 50 anos
Formação
Especialização completa
Mestrado completo
Doutorado completo
Área de formação (graduação)
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Ciências Humanas
Arquitetura e Design
Linguística, Letras e Artes
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas
Ciências Jurídicas
Tempo de docência
Até 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Entre 5 e 10 anos
Entre 10 e 20 anos
Acima de 20 anos
Trabalha em alguma outra organização
Não, professor exclusivo da IES campo da pesquisa
Sim, professor também em outra IES
Sim, mas não como professor
Desenvolve pesquisa
Sim
Não
Atua (ou atuou) em grupo de discussão colaborativo (presencial
ou virtual)
Sim
Não
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

N

%

30
40

42,9
57,1

7
24
27
12

10,0
34,3
38,6
17,1

11
52
7

15,7
74,3
10,0

17
21
5
8
1
4
11
2
1

24,3
30,0
7,1
11,4
1,4
5,7
15,7
2,9
1,4

6
12
19
28
5

8,6
17,1
27,1
40,0
7,1

28
18
24

40,0
25,7
34,3

35
35

50,0
50,0

42
28

60,0
40,0
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Além disso, metade do grupo de respondentes possuía experiência com
pesquisa e a maioria tinha participação em grupos de discussão de caráter
colaborativo: 50% deles afirmaram desenvolver pesquisa e 60% que atuavam, ou já
haviam atuado em grupos de discussão colaborativos.
A caracterização do perfil dos respondentes do questionário indicou uma
maioria de mestres e de professores que não possuíam dedicação exclusiva à IES.
Comparativamente, os índices sobre o vínculo institucional e a titulação podem ser
relacionados com o universo de professores da IES, segundo dados do Censo da
Educação Superior 2013 (INEP, 2015b). A amostra se equipara em relação à maioria
de professores com titulação de mestre e em relação ao enquadramento, pois
segundo censo, a maioria dos docentes da IES, na época, era de horistas.

4.4.1.1 Experiência dos respondentes com recursos das tecnologias de
comunicação e informação

Sobre a frequência com que os respondentes declararam acessar a Internet,
os valores estão ilustrados, em termos absolutos, na figura 8. A análise da frequência
acumulada indica, em termos percentuais, que 97% dos respondentes declararam
“sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” acessar a Internet de casa, 87%
deles disseram “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” acessar pela rede
3G (serviço oferecido pelas operadoras de telefonia) e 81% “sempre” ou
“frequentemente” ou “periodicamente” acessar pela rede sem fio da própria IES.
Merece destaque, pela quantidade, os respondentes que indicaram “sempre” acessar
a Internet de casa, 57 respondentes (em números absolutos).
Em relação à frequência de uso dos equipamentos de informática (ilustrada
na figura 9 em números absolutos), 94%, 90%, 97%, 81% e 79% dos respondentes
disseram usar “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” celular, smartphone,
notebook, tablet e computador pessoal, respectivamente. Entretanto, 54% declararam
“nunca” ou “raramente” usar GPS (Global Positioning System). Separadamente,
destaca-se a quantidade de respondentes que disseram “sempre” usar o celular,
smartphone e notebook, 83%, 80% e 79%, respectivamente.
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Figura 8 - Frequência de uso de determinados meios de acesso à Internet.
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Figura 9 - Frequência de uso de equipamentos de informática específicos.
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A frequência, relativamente alta, com que esses recursos associados às TIC
(acesso à Internet e equipamentos de informática) eram utilizados pelos respondentes
no dia a dia indica que eles possuem relativa experiência em seu manejo. Os
percentuais

apresentados,

que

agregam

frequências

de

usos

sempre,

frequentemente e periodicamente, foram altos para a maioria absoluta dos recursos
analisados, de onde se pode inferir que o tipo de uso que os respondentes fazem das
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TIC pode ser classificado minimamente como básico (conforme quadro 2, seção
4.2.2).
Quanto ao uso de plataformas de comunicação, conforme ilustrado na figura
10, WhatsApp e Facebook foram as mais populares entre os respondentes,
declaradas

por

74%

e

76%

deles, respectivamente,

como

“sempre”

ou

“frequentemente” ou “periodicamente” usadas. Em contraponto, Twitter, Instagram e
Linkedin foram admitidas como “nunca” ou “raramente” usados por 87%, 71% e 73%
dos respondentes, respectivamente. Destaque, nesse caso, é o WhatsApp pela
quantidade de respondentes, 38 (em números absolutos), que indicaram “sempre”
usar, bem como o Twitter e Instagram, pela quantidade de respondentes, 39 e 38
(números absolutos), que disseram “nunca” acessar, respectivamente.
Figura 10 - Frequência de uso de plataformas de comunicação.
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Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os professores informaram ainda sobre a frequência com que acessavam os
sistemas computacionais da IES: lançamento de nota e frequência, repositório para
materiais de aula para os alunos, biblioteca virtual com livros didáticos on-line, LMS
institucional, rede social e Intranet institucionais. Nesse caso, como ilustra a figura 11,
a utilização do sistema para lançamento de notas teve alta frequência (declarado um
uso “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” por 98% dos respondentes),
assim como o repositório de material de aula, para acesso pelo aluno (declarado um
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uso usado “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” por 90% deles).
Entretanto, os sistemas com fins corporativos eram, relativamente, pouco acessados:
dentre os respondentes 60%, afirmaram “nunca” ou “raramente” acessar a rede social
corporativa e 49% disseram “nunca” ou “raramente” acessar a Intranet. Esses dados
refletem a diferença de uso dentro da IES dos sistemas computacionais, sendo os
mais usados aqueles cuja proposta é apoiar o docente nas atividades acadêmicas.
Enquanto aqueles menos acessados são os sistemas de uso mais corporativo, o que
pode significar uma forma de resistência pelos professores ou falta de interesse
mesmo, pois existem outras plataformas mais abrangentes e profissionais.
Figura 11 - Frequência de uso dos sistemas computacionais da IES.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Esses dados indicam que os professores que responderam ao questionário
possuem alguma expertise quanto ao uso das TIC. Desse modo, o acesso a algumas
plataformas de comunicação e sistemas computacionais acadêmicas pelos
respondentes possibilita classificar o tipo de uso das TIC deles, não somente como
básico, mas como, pelo menos intermediário, no contexto deste estudo (conforme
quadro 2, seção 4.2.2).
Os dados sugerem que as TIC estavam presentes em atividades pessoais e
profissionais dos respondentes. A figura 12 mostra, em valores absolutos, a
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distribuição de respostas quanto ao uso das TIC em diferentes situações do cotidiano.
A análise em termos percentuais da quantidade de respondentes que declararam
utilizar “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” as TIC, em diferentes
situações revela que 75% deles admitiram usar as TIC para o lazer, 94% usar as TIC
como instrumento para facilitar suas atividades do dia a dia, 94% usar para estudo e
aprimoramento pessoal e 94% como forma de comunicação.
Figura 12 - Frequência de uso das TIC em diferentes situações.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Considerando o interesse da presente investigação, observou-se ainda que
95%

dos

participantes

afirmaram

que

“sempre”

ou

“frequentemente”

ou

“periodicamente” usavam as TIC como recurso didático. Desses dados, a fluência
tecnológica dos respondentes pode ser qualificada não somente como avançada, mas
também como, minimamente, pré-avançado, pois eles usam as TIC em situações
diversas do cotidiano e como recurso didático (conforme quadro 2, seção 4.2.2).
A seguir, é apresentada uma sequência de tabelas cruzadas obtidas com o
intuito de comparar a frequência de uso das TIC como recurso didático e as variáveis
de perfil geral. Mais especificamente, foi tomada para análise a opção dos
respondentes “sempre uso a TIC como recurso didático”, representada nas tabelas
pela escala máxima de uso 5,00 e comparada com variáveis de perfil: idade,
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dedicação exclusiva à instituição, área de formação e atuação no desenvolvimento de
pesquisa.
Nessas tabelas cruzadas, em cada célula, de cima para baixo, consta a
frequência absoluta do par correspondente (cruzamento da linha e coluna), a
percentagem de observações desse par em relação ao total de pares observados na
coluna correspondente e a percentagem de observações desse par em relação ao
total de pares observados, neste caso, em relação aos 70 possíveis pares, conforme
exemplo de dados destacados na tabela 3. A apresentação simultânea desses valores
permite observar a importância relativa de cada categoria da variável de perfil em
análise (ver o total de cada linha), a distribuição das diferentes frequências de uso das
TIC como recurso didático (ver o total de cada coluna) e a relação entre os diferentes
valores das variáveis de perfil.
Tabela 3 - Tabela cruzada da idade com a frequência de uso das TIC como recurso didático.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A tabela 3 mostra o cruzamento da idade dos respondentes com a frequência
com que eles usavam as TIC como recurso didático. Tomando para análise a escala
5,00, que representa a opção “sempre” usa as TIC como recurso didático, observa-se
que 24 (13 + 11) respondentes com idade entre 31 a 50 anos afirmaram “sempre” usar
as TIC como recurso didático. Esses números representam 75% (40,6% +34,4%) dos
respondentes que afirmaram “sempre” usar as TIC como recurso didático. A faixa
entre 31 e 50 anos possui o maior número de respondentes no total. Isso sugere que
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depois dos 50 anos a frequência de uso das TIC como recurso didático dentre os
respondentes é menor, possivelmente, por limitações na própria fluência quanto ao
uso dos recursos. Também, na faixa de idade anterior aos 30 anos, a frequência de
uso das TIC como recurso didático dentre os respondentes é menor, nesse caso, a
menor frequência pode estar associada ao tempo de exercício da profissão docente.
Por outro lado, esses dados dão um contraexemplo ao estereótipo de que, quanto
mais jovem, maior a familiaridade com as TIC.
Tabela 4 - Tabela cruzada da área de formação com a frequência de uso das TIC como recurso didático.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A tabela 4 mostra o cruzamento da área de formação dos respondentes e a
frequência com que eles disseram usar as TIC como recurso didático. Tomando para
análise a escala 5,00 que representam a opção “sempre” usa as TIC como recurso
didático, observa-se 10 (dez) respondentes das áreas da Ciências Sociais Aplicadas,
9 (nove) das áreas das Ciências da Saúde e 7 (sete) das Ciências Extas e da Terra
disseram “sempre” usar as TIC como recurso didático. Esses números representam,
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respectivamente, 31,3%, 28,1% e 21,9% daqueles que afirmaram “sempre” usar as
TIC como recurso didático. As áreas de formação que concentram o maior número de
respondentes são as áreas de Ciências Exatas e da Terra e das Ciências Sociais
Aplicadas.
Um questionamento relevante aqui são os tipos de usos das TIC como recurso
didático feitos pelos respondentes dessas áreas, especialmente da área das Ciências
da Saúde, que, apesar de não representar maior número entre respondentes, tem um
número significativo de respondentes que afirmaram sempre utilizar as TIC como
recurso didático. Outra indagação é sobre a diferenciação do tipo de uso das TIC
efetivado por respondentes das áreas das Ciências Sociais Aplicadas, das Ciências
da Saúde e das Ciências Exatas e da Terra, inclusive, porque este último grupo inclui
os professores com formação em Computação.
A tabela 5 mostra o cruzamento do tipo de vínculo do respondente com a IES
campo da pesquisa (ou com outra organização) e a frequência de uso das TIC como
recurso didático. Para a escala 5,00, que representa a opção “sempre” usa as TIC
como recurso didático, observa-se que, para o requisito “trabalhar só na IES campo
da pesquisa ou não”, os respondentes que não trabalham apenas na IES, 42 (18+24)
no total, representam o maior percentual dos que “sempre” disseram usar as TIC como
recurso didático 55,3% (= 21,9% + 34,4%). Desse modo, não se pode supor, que entre
os respondentes, trabalhar exclusivamente na IES campo da pesquisa favoreça o uso
das TIC como recurso didático, no escopo dos dados coletados.
Tabela 5 - Tabela cruzada do tipo de vínculo com a instituição (campo da pesquisa) e a frequência de
uso das TIC como recurso didático.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A tabela 6 mostra a tabela cruzada da atuação dos respondentes no
desenvolvimento de pesquisas e a frequência com que eles afirmaram usar as TIC
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como recurso didático. Para a escala 5,00, que representa, “sempre” usa as TIC como
recurso didático, 20 respondentes que declararam desenvolver pesquisa, afirmaram
sempre usar as TIC como recurso didático. Esse número, representa 62,5% de todos
os respondentes que afirmaram “sempre” usar as TIC como recurso didático.
Observa-se que, apesar da distribuição “meio a meio” entre respondentes que
desenvolvem ou não pesquisa, dentre aqueles que disseram “sempre” usar as TIC
como recurso didático, os respondentes envolvidos com pesquisa representam
62,5%, uma inferência, nesse caso, é que a atuação em pesquisa favorece o uso mais
frequente das TIC como recurso didático, entre os respondentes.
Tabela 6 - Tabela cruzada do desenvolvimento de pesquisa e a frequência de uso das TIC como recurso didático.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As respostas dos professores apresentadas até aqui trataram dos meios de
acesso à Internet e equipamentos que eles utilizam, das plataformas de comunicação
e os sistemas computacionais da IES que acessam e dos tipos de uso das TIC que
eles faziam em diferentes situações cotidianas. Esses dados permitiram quantificar a
fluência dos respondentes quanto ao uso das TIC em sala como pré-avançada, ou
seja, eles usam as TIC em diversificadas situações do cotidiano e como recurso
didático.
Além disso, ao colocar uma “lente” sobre o perfil dos respondentes, os 32
respondentes que afirmaram “sempre” usar as TIC como recurso didático, observouse que: 62,5% deles desenvolve pesquisa, 55,3% não possui vínculo exclusiva com a
instituição, 59,4% pertencem à área das Ciências Sociais Aplicadas ou à área das
Ciências da Saúde e 74,9% tem idade entre 31 e 50 anos.
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Essas observações dão indícios parciais sobre o uso das TIC como recurso
didático pelos respondentes. Contudo, direcionam a análise para questões mais
específicas como: os tipos de usos das TIC que os respondentes das áreas das
Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências da Saúde fazem em sala e a relação entre
o desenvolvimento de pesquisa e o uso das TIC com recurso didático. Levamos em
conta a necessidade de esclarecer essas questões na estruturação e condução das
entrevistas.
Ainda com interesse na variável “frequência de uso das TIC como recurso
didático”, foram testadas as correlações existentes entre esta e outras variáveis que
caracterizam contextos e situações diversificadas de uso das TIC pelos respondentes.
A tabela 7 ilustra as correlações das variáveis que relatam a “frequência de acesso à
Internet” usando 3G, rede sem fio na instituição e acesso residencial com a “frequência
de uso das TIC como recurso didático”. As correlações compiladas nessa tabela
indicam um relacionamento significante entre: “a frequência de uso das TIC como
recurso didático” e a “frequência com que os respondentes declararam acessar a
Internet usando 3G” (rs = 0,334 e p < 0,01), a “frequência de uso das TIC como recurso
didático” e a “frequência com que os respondentes declararam acessar a Internet
usando a rede sem fio na própria IES” (rs = 0,420 e p < 0,01), a “frequência de uso
das TIC como recurso didático” e a “frequência com que os respondentes declararam
acessar a Internet usando acesso residencial” (rs = 0,442 e p < 0,01).
Tabela 7 - Correlação de Spearman entre a frequência de uso das TIC como recurso didático e a frequência de uso dos seguintes métodos de acesso à Internet: 3G, redes sem fio na própria IES e
acesso residencial (dois a dois).

Frequência
de uso das
TIC como recurso didático.

Rô de Spearman
Sig. (2 extremidades)
N

Frequência de uso
do seguinte meio
de acesso à Internet: 3G (fornecido
pelas operadoras
de telefonia celular).

Frequência de
uso do seguinte meio de
acesso à Internet: redes sem
fio na própria
IES.

Frequência de
uso do seguinte meio de
acesso à Internet: acesso residencial.

,334**

,420**

,442**

,005

0

0

70

70

70

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Uma observação pertinente, nesse caso, é que a “frequência de uso das TIC
como recurso didático” e sua relação positiva com a “frequência de uso do acesso à
Internet pela rede sem fio na IES”, indica a relevância de uma infraestrutura provida
pela própria IES para o uso das TIC em sala de aula (e fora dela).
Também, a correlação entre a variável “frequência de uso das TIC como
recurso didático” e as variáveis “frequência de uso das TIC para estudo e
aprimoramento pessoal” e “frequência de uso das TIC como forma de comunicação”
é mostrada na tabela 8. Pelas relações significativas de grande efeito (±0,5, descrito
seção 4.2.3) entre elas (rs = 0,777 e rs = 0,542, respectivamente, com p < 0,001),
podemos inferir que tais usos estão imbricados. Apesar da impossibilidade de associar
causalidade entre as variáveis, uma relação complexa entre elas parece emergir ao
se observar suas correlações duas a duas.
Tabela 8 - Correlação de Spearman entre a frequência de uso das TIC como recurso didático e as frequências de uso das TIC como forma de comunicação e para estudo e aprimoramento pessoal (dois
a dois).
Frequência de
uso das TIC para
estudo e aprimoramento pessoal.
Frequência de uso das Rô de Spearman
,777**
TIC como recurso didá- Sig. (2 extremidades) ,000
tico.
N
70
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Frequência de
uso das TIC
como forma de
comunicação.
,542**
,000
70

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Observou-se um relacionamento positivo entre “frequência de uso das TIC
como recurso didático” e “frequência de uso das plataformas de comunicação”
WhatsApp (rs = 0,324 e p < 0,01), Skype (rs = 0,351 e p < 0,01) e Instagram (rs = 0,414
e p < 0,01). Conforme mostrado na tabela 9, a correlação entre uso das TIC para fins
didáticos com tipos específicos de plataformas fornece indícios de que o uso das TIC
em sala está associado a experiências diversificadas dos respondentes com essas
tecnologias em seu cotidiano.
Esses achados ajudam a compor o perfil geral dos respondentes quanto à
“frequência de uso das TIC como recurso didático”, que, nesse caso, está
correlacionada com a “frequência do acesso à Internet” por 3G, por rede sem fio
institucional, por acesso residencial, bem como a “frequência de uso das plataformas”
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WhatsApp, Skype e Instagram. Cabe ressaltar o relacionamento positivo de grande
efeito entre a “frequência de uso das TIC para estudo e aprimoramento pessoal” e a
“frequência de uso das TIC como recurso didático”.
Tabela 9 - Correlação de Spearman entre a frequência de uso das TIC como recurso didático e a frequência de uso das plataformas de comunicação: WhatsApp, Skype e Instagram (dois a dois).

Frequência de uso
Rô de Spearman
das TIC como recurso Sig. (2 extremidadidático.
des)
N

Frequência de
uso da plataforma de comunicação WhatsApp.
,324**

Frequência de
uso da plataforma de comunicação Skype.
,351**

Frequência
de uso da plataforma de
comunicação
Instagram.
,414**

,006

,003

0

70

70

70

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Além disso, como a quase totalidade dos respondentes afirmou utilizar as TIC
como recurso didático em uma frequência entre média e alta, cabe relacionar essa
informação com dados obtidos sobre os tipos de usos que os respondentes fazem das
TIC em sala de aula, de modo a associá-los a possíveis implicações do ponto de vista
pedagógico e subsidiar a reflexão sobre as concepções de inovação em suas práticas
de ensino.
Os dados mostrados na figura 13 indicam que 93% dos respondentes
“sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” afirmaram utilizar softwares de
apresentação, como o Powerpoint, em sala de aula, 77% deles disseram usar
“sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” sites de busca na Web, como
Google e 54% afirmaram usar “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente”
ferramentas para criar e manipular vídeo, como o YouTube e o Movie Maker
©Windows. Neste caso, uma ressalva é que criar e manipular vídeos remetem a tipos
diferentes de experiências. Além disso, a predominância de uso dos softwares de
apresentação fornece indícios do tipo de abordagem pedagógica com predomínio do
ensino expositivo e de reprodução de conteúdo, ou seja, a aula expositiva.
Além das ferramentas para criação e apresentação de slides e de busca de
informações na Web, como o Google, outras ferramentas e plataformas são passiveis
de uso em sala. Ainda, na figura 13 estão ilustrados os números de respondentes que
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afirmaram utilizar jogos digitais, ferramentas de animação e simuladores, um total de
96%, 79% e 77% dos respondentes afirmaram “nunca” ou “raramente” utilizar tais
recursos, respectivamente, ou seja, uma frequência de uso entre muito baixa e nula.
Figura 13 - Frequência de uso de determinados recursos das TIC em sala de aula.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Calculadas as correlações entre a “frequência de uso das TIC como recurso
didático” e a “frequência de uso de diferentes recursos das TIC”, mostradas na tabela
10, percebe-se que a “frequência de uso das TIC como recurso didático” estava
correlacionada positivamente com: a “frequência de uso de ferramentas para criar e
manipular imagens”, rs = 0,334, p < 0,01; a “frequência de uso de sites de busca na
Web em sala de aula”, rs = 0,417, p < 0,01 e a “frequência de uso de ferramentas de
animação em sala de aula”, rs = 0,598, p < 0,01. Esses relacionamentos positivos
significam que, enquanto uma aumenta, a outra aumenta por um valor proporcional.
Esses dados fornecem pistas sobre quais recursos didáticos, na percepção
dos respondentes, são associados às TIC. Por exemplo, enquanto os softwares de
apresentação foram o tipo de recurso das TIC com indicação de uso mais frequente,
a “frequência de uso desse recurso” não se correlaciona com a “frequência de uso
das TIC como recurso didático”.
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Tabela 10 - Correlação de Spearman entre a frequência de uso das TIC como recurso didático e as
frequências de uso de ferramentas para criar e manipular imagens, de sites de pesquisa Web e de
animação (dois a dois).
Ferramentas
Frequência de
para criar e
uso de sites de
manipular
pesquisa na
imagens (fotos, Web (por ex.:
cartaz, banner,
Google, Bing)
etc.)
em sala de aula.
Frequência de uso Rô de Spearman ,334**
,471**
das TIC como reSig. (2 extremi,005
0
curso didático.
dades)
N
70
70
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Frequência de
uso de ferramentas de animação
(2D, 3D, gifs animados) em sala
de aula.
,598**
0
70

Chamou a atenção o interesse dos respondentes em aprender mais sobre o
uso das TIC em sala de aula: 91% dos respondentes manifestou interesse em
participar de alguma atividade, ação ou formação relacionada a esta temática. Esse
posicionamento reforça a suposição de que os respondentes percebem uma
necessidade de aprimorar os usos que fazem das TIC em suas práticas docentes.

4.4.1.2 A prática docente

Os professores responderam questões sobre suas práticas de ensino. Para
análise das questões relacionadas à prática docente foram considerados os dois
maiores escores que representavam a frequência: “sempre” e “frequentemente”, na
tentativa de associar a esses aspectos uma análise mais criteriosa.
Os respondentes indicaram a frequência com que criavam novas situações de
aprendizagem para os seus alunos e 76% deles afirmaram que o faziam “sempre” ou
“frequentemente”. Além disso, 81% dos respondentes afirmaram “sempre” ou
“frequentemente” repensar suas práticas de ensino de modo a acomodar novas
expectativas dos alunos e 64% deles responderam que “sempre” ou “frequentemente”
registravam suas práticas de ensino, como forma de voltar a elas quando
necessitavam, ou como forma de repensá-las, quando necessário (figura 14).
Essas variáveis possuem entre si uma relação complexa de correlações
significativas. A frequência com que o respondente afirmou “criar novas situações de
aprendizagem para os alunos” se relaciona positivamente com a “frequência com que
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os respondentes declararam repensar suas práticas de ensino” (rs = 0,585 e p < 0,01)
e com a frequência com que os eles disseram “registrar suas práticas de ensino” (rs =
0,398 e p < 0,01) (tabela 11).
Figura 14 - Frequência com que professor repensa sua prática docente.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Tabela 11 - Correlação de Spearman entre a frequência que cria novas situações de aprendizagem e
entre: a frequência que repensa práticas de ensino e a frequência que registra práticas de ensino
(dois a dois).
Frequência com que registra
as práticas de ensino, como
forma de voltar a elas, ou
como forma de repensá-las
quando necessário.
,398**

Frequência com
Rô de Spearman
que cria novas si- Sig. (2 extremida,001
tuações de apren- des)
dizagem para os N
70
alunos.
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Frequência com que repensa sua prática de ensino, de modo a acomodar novas expectativas
dos alunos.
,585**
0
70

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Também, a “frequência com que registrava as práticas de ensino, como forma
de voltar a elas, ou como forma de repensá-las quando necessário”, e a “frequência
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com que repensava sua prática de ensino, de modo a acomodar novas expectativas
dos alunos” (rs = 0,486 e p < 0,01) (tabela 12) se relacionam positivamente.
Tabela 12 - Correlação de Spearman entre a frequência que registra suas práticas de ensino e a frequência que repensa práticas de ensino.
Frequência com que repensa sua prática de
ensino, de modo a acomodar novas expectativas dos alunos.
,486**

Frequência com que registra Rô de Spearman
as práticas de ensino, como Sig. (2 extremida,001
forma de voltar a elas, ou
des)
como forma de repensá-las N
70
quando necessário.
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Esses dados dão indícios de que as práticas de ensino desenvolvidas pela
maioria dos respondentes eram (re) pensadas frequentemente. Também, estão
relacionadas positivamente as frequências com que os respondentes afirmaram “criar
novas situações de aprendizagem”, com que disseram “repensar suas práticas” e,
estas por sua vez, estão relacionadas com a frequência com que professores
declararam “realizar alguma forma de registro dessas práticas”, o que reduz a
possibilidade de terem sido respondidas ao acaso, já que variam juntas. Contudo, uma
investigação qualitativa sobre essas práticas identificará as estratégias associadas e
abordagens pedagógicas desenvolvidas.
O “tempo de exercício da profissão docente” também está correlacionado
significativamente com a “frequência com que o respondente afirmou criar novas
situações de aprendizagem para os alunos” (tabela 13), com rs = 0,329 e p < 0,01. Na
tabela cruzada do “tempo de docência” e a “frequência com que afirmaram criar novas
situações de aprendizagem para seus alunos” (tabela 14), observa-se que 9 (nove)
respondentes que possuem entre 10 e 20 anos de exercício da docência declararam
“sempre” criar novas situações de aprendizagem. Decorre, portanto, indícios de que
o respondente entre 10 e 20 anos de tempo de docência tende a re(pensar) mais sua
prática. Pelo cruzamento dos valores dessas variáveis, esses indícios são ratificados,
pois 60% dos respondentes que declararam “sempre” criar novas situações de
aprendizagem possuem entre 10 e 20 anos de exercício da docência.
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Tabela 13 - Correlação de Spearman entre o tempo de docência e a frequência que cria novas situações de aprendizagem para os alunos.
Frequência com que cria novas situações de aprendizagem para os alunos.
Tempo de docência. Rô de Spear,329**
man
Sig. (2 extremi,005
dades)
N
70
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).
Tabela 14 - Tabela cruzada do tempo de exercício da docência com a frequência que cria novas situações de aprendizagem para os alunos.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

A tabela 15 mostra o cruzamento da variável “tipo de vínculo com a IES campo
da pesquisa” e a “frequência com que eles afirmaram criar novas situações de
aprendizagem para seus alunos”. Tomando a escala 5,00, que representa a opção
“sempre” cria novas situações de aprendizagem, observa-se que 9 (nove)
respondentes que trabalhavam exclusivamente na instituição declararam “sempre”
criar novas situações de aprendizagem; esse número representa 60% de todos os
respondentes que afirmaram “sempre” criar novas situações de aprendizagem. Nesse
caso, o número de respondentes sem vinculação exclusiva à instituição (42) é maior
do que o número de respondentes com vinculação exclusiva (28). Portanto, podemos
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supor que a vinculação exclusiva dos respondentes à IES seja um aspecto que
favoreça a criação mais frequente de novas situações de aprendizagem.
Deste modo, dentre os 15 (quinze) respondentes que afirmaram “sempre”
criar novas situações de aprendizagem: 60% tinha vinculação exclusiva com a
instituição e 60% tinham entre 10 a 20 anos de experiência docente. Esses dados
sugerem um perfil dos respondentes que “sempre” criam novas situações de
aprendizagem como o de um professor com vinculação exclusiva que tem pelo menos
10 (dez) anos de experiência.
Tabela 15 - Tabela cruzada do tipo de vínculo com a instituição (campo da pesquisa) e a frequência
que cria novas situações de aprendizagem para os alunos.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Para identificar possíveis influências dos respondentes para o uso das TIC em
sala, eles responderam o quanto consideravam “imprescindível o uso das TIC em sala
de aula”: 76% dos respondentes declararam considerar “muito” ou “completamente”.
Além disso, 91% dos respondentes declararam considerar a “utilização das TIC em
sala como uma exigência do mundo contemporâneo”, com nível de concordância
“muito” ou “completamente”. Dentre os respondentes, 74% declararam acreditar
“muito” ou “completamente” que o “uso das TIC em sala de aula traz perspectivas
favoráveis ao próprio crescimento na instituição”. Também, 64% dos respondentes
disseram ter “muito” ou “completamente” o “incentivo das coordenações de seus
cursos para utilizar as TIC sala de aula”. E 40% dos respondentes indicaram ainda
que, “sempre” ou “frequentemente” o uso das TIC era assunto em pauta de reuniões
de professores (formais ou informais).
Os respondentes parecem impelidos a utilizar as TIC em sala, seja pela
influência da visão de que o uso das TIC é uma exigência do mundo contemporâneo
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ou pelo próprio contexto institucional. Como tais pressões se refletem no cotidiano das
salas de aula dos respondentes e se a política institucional incentiva os professores
que utilizarem as TIC em sala de aula, são questões que os dados qualitativos
ajudarão a compreender.
Os coeficientes de correlação mostrados na tabela 16 indicam um
relacionamento positivo entre o grau de concordância do respondente de que a
utilização das TIC em sala de aula é exigência do mundo contemporâneo e cada uma
de três diferentes variáveis que medem a frequências de uso das TIC (todos com p <
0,001): para estudo e aprimoramento pessoal (rs = 0,444), como recurso didático (rs =
0,373) e como forma de comunicação (rs = 0,390). Esses achados corroboram a
suposição da influência sobre os respondentes das pressões advindas de uma visão
de valorização das TIC.
Tabela 16 - Correlação de Spearman entre o grau de concordância que as TIC em sala de aula é exigência do mundo contemporâneo e as frequências de uso das TIC para estudo e aprimoramento pessoal, como recurso didático e como forma de comunicação (dois a dois).
Frequência
de uso das
TIC para estudo e aprimoramento
pessoal.
Grau de concordância que a Rô de Spearman ,444**
utilização das TIC em sala
Sig. (2 extremi,000
de aula é exigência do
dades)
mundo contemporâneo
N
70
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Frequência
de uso das
TIC como
recurso didático.
,373**

Frequência
de uso das
TIC como
forma de comunicação.
,390**

,001

,001
70

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Nesses últimos dados foram identificadas possíveis influências em relação ao
uso das TIC em sala, também possíveis motivações, como o anseio de crescimento
na IES, o incentivo da coordenação de curso e discussões sobre o assunto com
colegas.

4.4.1.3 Posicionamento em relação ao compartilhamento de materiais.

As questões propostas nesta seção tinham a intenção de coletar informações
sobre possíveis formas de compartilhamento realizadas pelos professores. Investigar
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aspectos sobre compartilhamento de materiais teve duas principais motivações.
Primeiro, porque o ES vem sendo fortemente influenciado pelo movimento de
abertura. Por isso, os professores foram questionados quanto ao uso de determinadas
plataformas de compartilhamento escolhidas, exatamente, por possuírem regras
flexíveis de acesso e de compartilhamento aos recursos. Deste modo, as plataformas
escolhidas e apresentadas aos professores possuem diferentes modos de acesso
possíveis, dentre eles; on-line, livre, aberto. Segundo, como caraterização de um uso
potencial das TIC que, no contexto desta pesquisa poderia refletir um uso mais
qualificado e diversificado das TIC em sala de aula.
Um parêntese necessário aqui, se refere ao fato de que, as plataformas
sugeridas para análise dos professores não esgotam aquelas existentes. Portanto,
caso o respondente utilizasse outra plataforma que não aquelas relacionadas no
questionário, o respondente poderia especificar o nome no campo “Outra”.
Dos dados coletados (figura 15), observou-se que dentre as plataformas de
compartilhamento sugeridas aquelas como maior frequência de acesso foram
YouTube e SciELO, as quais foram indicadas, respectivamente, por 70% e 54% dos
respondentes como acessadas “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente”.
Dentre as plataformas sugeridas, aquelas indicadas com menor frequência de acesso
foram Projeto Gutenberg, Unicamp OpenCourseWare e Banco Internacional de
Objetos Educacionais (BIOE), nunca acessadas por 73%, 67% e 67% dos
respondentes, respectivamente. Uma possível suposição é que os professores não
tenham conhecimento sobre essas plataformas.
Esses dados sugerem que o tipo de uso das TIC que caracterizou o perfil dos
respondentes, tomado como referência no contexto desta investigação, não pode ser
classificado como avançado, uma vez que os recursos das TIC utilizados em sala pela
maioria dos respondentes apesar de diversificados (conforme sugeriram os dados
analisados anteriormente), a indicação de uso das plataformas de compartilhamento
não foi expressiva. Esse indicativo deu subsídios para o planejamento das etapas
posteriores da pesquisa de campo, as entrevistas e a observação no minicurso de
formação.
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O posicionamento dos professores em relação a compartilhamento, bem
como sobre suas atitudes frente ao acesso a recursos de outros autores (professores)
foi proposto como parte do questionário. Observou-se que somente 49% dos
respondentes declararam “sempre” resguardar o direito autoral alheio, e, menos, 27%
deles afirmaram “sempre” ter preocupação em resguardar o próprio direito autoral
(figura 16). Mais especificamente, eles foram questionados se associavam aos
materiais de aula que disponibilizam na Web (sites, blogs, repositórios individuais ou
institucionais) licenças para definir as permissões de uso por terceiros, mas 54% dos
respondentes responderam “nunca” associar.
Figura 15 - Frequência de uso de determinadas plataformas de compartilhamento.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Sobre o compartilhamento, 49% dos respondentes afirmaram
“sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente” disponibilizar o material de aula,
criado por ele mesmo, na Web, para que outro professor utilizasse, ou seja, 51%
declararam “raramente” ou “nunca” fazer isso. Para análise desses dados, recorreuse também aos dados sobre utilização do repositório institucional, que 90% dos
respondentes afirmaram utilizar “sempre” ou “frequentemente” ou “periodicamente”
(figura 11). Desse modo, supomos ser pouco comum entre os respondentes a adesão
a uma perspectiva de aberta de acesso a recursos educacionais, apesar de que, os
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respondentes afirmaram compartilhar frequentemente materiais com seus alunos.
Assim, cabe indagar se o compartilhamento de materiais de aula é comum também
entre professores e para aqueles que compartilham, quais seus meios preferidos.
Além disso, cabe investigar se a falta de fluência tecnológica é empecilho para o
compartilhamento de recursos educacionais.
Figura 16 - Frequência que realiza ações de produção, publicação e uso de material didático disponível na Web.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

4.4.1.4 Síntese dos achados com dados do questionário
A partir dos dados obtidos com a aplicação do questionário, foi possível
caracterizar o perfil dos respondentes e classificar o tipo de uso que eles fazem das
TIC como pré-avançado, ou seja, eles afirmaram usar frequentemente recursos das
TIC em diversificadas situações do cotidiano e como recurso didático. Esse perfil foi
caracterizado pelos tipos de uso frequentes que os professores declararam em
relação ao: acesso à Internet, principalmente de casa, pelo acesso sem fio da IES e
pelo acesso 3G; uso frequente de variados tipos de equipamentos, por exemplo,
celulares, smatphones, tablets; uso frequente das plataformas de comunicação
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WhatsApp e Facebook; e uso frequente dos sistemas computacionais da IES, para
lançamento de frequências e notas e repositório de materiais.
Além disso, a análise de tabelas cruzadas indicou que a maioria dos
respondentes que declararam “sempre” utilizar as TIC como recurso didático: está na
faixa entre 30 e 50 anos; tem formação a área de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências da Saúde; não possui vinculação exclusiva com a IES campo da pesquisa;
e está envolvida com pesquisa. Também, a frequência de uso da TIC como recurso
didático se relaciona positivamente com a frequência de uso das TIC para
aprimoramento pessoal e como forma de comunicação.
Sobre as práticas de ensino desenvolvidas pelos professores, eles afirmaram:
frequentemente criar novas situações de aprendizagem para os seus alunos,
frequentemente registrar suas práticas de ensino, como forma de voltar a elas quando
necessitavam, ou como forma de repensá-las e frequentemente repensar suas
práticas de ensino de modo a acomodar novas expectativas dos alunos.
Complementarmente, a análise de tabelas cruzadas indicou que a maioria dos
respondentes que afirmaram sempre criar novas situações de aprendizagem: possuía
vinculação exclusiva com a instituição e tinha entre 10 a 20 anos de experiência
docente. Também, observaram-se correlações positivas entre a frequência com que
os respondentes declararam criar novas situações de aprendizagem e a frequência
com que disseram registrar suas práticas de ensino e entre e a frequência com que
afirmaram repensar suas práticas de ensino de modo a acomodar novas expectativas
dos alunos. Aparentemente, os respondentes utilizam as TIC como uma exigência
contemporânea e motivados (influenciados) pelo ambiente institucional, por exemplo,
quando a IES exige o uso de sistemas computacionais acadêmicos.
Uma comparação entre os resultados foi feita para elucidar o tipo uso das TIC
e as estratégias pedagógicas subjacentes às práticas de ensino dos respondentes,
com dados obtidos a partir de entrevistas, uma vez que, não se pode dizer que o
ideário pedagógico dos respondentes está desarticulado do tipo de uso que fazem
das TIC na sala de aula.
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4.4.2 Análise de conteúdo: temas e categorias

O grupo de 11 entrevistados era composto por professores que haviam
respondido ao questionário e incluiu 6 (seis) homens e 5 (cinco) mulheres. Sua faixa
etária estava entre 31 e 40 anos e o tempo de docência no ES entre 5 (cinco) e 10
(dez) anos. Além disso, 9 (nove) dos entrevistados exerciam, exclusivamente, a
profissão docente, dos quais 6 (seis) possuíam vínculo exclusiva com a IES campo
da pesquisa e 3 (três) lecionavam, também, em outra IES. Ou seja, somente 2 (dois)
deles exerciam outra profissão, além da docência. Isso torna a amostra
potencialmente diversa e rica para o objetivo da pesquisa de analisar as práticas
docentes.
Quadro 5 - Pseudônimos e respectivas formação, titulação e áreas de concentração das disciplinas
dos entrevistados.
PSEUDÔNIMO
Artur
Cecília
Cesar

Dário
Eduardo

Francisco
Lígia

Lúcia
Raquel
Rodrigo
Virgínia

FORMAÇÃO, TITULAÇÃO E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DAS DISCIPLINAS QUE LECIONA
Graduado em Direito, mestre, também leciona disciplinas relacionadas
às Ciências Jurídicas.
Graduada em Administração de Empresas, doutora, leciona disciplinas
relacionadas à Gestão e Negócios.
Graduado em Arquitetura, mestre, leciona disciplinas relacionadas à
na área da Ciência da Computação e também em curso de Arquitetura.
Graduado em Engenharia, mestre, leciona disciplinas relacionadas à
Gestão e Negócios.
Graduado em curso tecnológico na área da Ciência da Computação,
especialista, leciona disciplinas também em cursos na área da Ciência
da Computação.
Graduado em Engenharia, doutor, leciona disciplinas relacionadas às
Tecnologias da Informação.
Graduada em curso tecnológico na área da Ciência da Computação,
especialista, leciona disciplinas também em cursos na área da Ciência
da Computação.
Graduada em Biologia (licenciatura), pós-doutora, leciona disciplinas
relacionadas à Ciências da Saúde.
Graduada em Letras (licenciatura), mestre, leciona disciplinas, principalmente, relacionadas às Ciências Jurídicas.
Graduado em Direito, mestre, também leciona disciplinas relacionadas
às Ciências Jurídicas.
Graduada em Pedagogia e em Administração de Empresas, mestre,
leciona disciplinas relacionadas à Gestão e Negócios.
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os entrevistados foram identificados por pseudônimos para preservar seu
anonimato. No quadro 5, cada entrevistado é apresentado por seu pseudônimo, bem
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como sua formação de graduação, titulação e área de concentração das disciplinas
de leciona.
Observa-se, pela descrição acima, uma variedade de áreas do conhecimento
representadas pelas formações de graduação dos entrevistados e em relação à
titulação, a distribuição no grupo de entrevistados contou com 2 (dois) especialistas,
6 (seis) mestres, 2 (dois) doutores e um pós-doutor. Eles atuavam na IES campo da
pesquisa de formas diversificadas, além da docência presencial e on-line, também
como coordenadores de curso, exercendo cargos acadêmicos e administrativos ou,
ainda, atuando com pesquisa. Tal situação, caracteriza diferentes vínculos com a IES,
professor contratado como horista, tempo parcial e tempo integral.
A seguir, os achados da análise de conteúdo são organizados, segundo as
categorias definidas para análise: ingresso e influências para a profissão docente;
formação, experiências e vivências docente; métodos, estratégias e planejamento;
uso das TIC em sala de aula; compartilhamento de recursos; e inovação.

4.4.2.1 Ingresso e influências para a profissão docente

Na categoria “Ingresso e influências para a profissão docente”, analisamos os
depoimentos dos professores sobre as motivações e os incentivos dos entrevistados
para o ingresso na carreira docente, bem como sobre atitudes positivas e negativas
que os influenciaram, relacionadas às práticas de ensino de seus antigos professores.
Sobre a experiência anterior ao ingresso no ES, Lígia, Cecília, Virgínia e
Raquel afirmaram ter lecionado no ensino fundamental ou médio. Eduardo, Francisco,
Cecília, Dário, Artur declararam não ter experiência docente em outros níveis do
ensino formal, além do ES, mas atuaram como instrutores em treinamentos e cursos
técnicos de curta duração em empresas (ou encomendados por estas) para atender
demandas específicas de formação profissional. Ressaltaram, inclusive, que essa
experiência foi a “porta de entrada” para a profissão docente, pela identificação
pessoal e satisfação que tiveram com a experiência de ensinar.
Alguns entrevistados apresentaram opiniões que associam o exercício da
docência a um “dom natural” e que, portanto, pressupõe determinadas características
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pessoais. Nesse caso, cabe questionar o pensamento de que o professor nasce
pronto, ou seja, por possuir determinada característica pessoal é detentor de um dom,
assim, estaria apto ao exercício profissional docente, pois já traria consigo a “didática”.
Os posicionamentos de Artur e Dário deixam margem a esses questionamentos:
Na verdade é assim, você tem uma profissão e acorda dentro da sala de aula;
mas eu costumo muito dizer que didática você traz consigo. Eu não acredito
que você aprenda: eu acho que é uma coisa que é do teu sangue você traz,
você vem com isso. Eu tenho muito isso, assim, na minha cabeça, eu acho
que não se ensina as técnicas. Aliás, as técnicas sim, as teorias, eu acredito
que sim, claro! Tudo isso é perfeito, mas o termo didática, eu acho que ou
você tem, ou você não tem, né? Eu acho que não se constrói um professor
com didática, comunicativo, bacana. Eu acho que não se constrói (Artur).
[...] como eu sempre tive facilidade de comunicação... é uma característica
minha, facilidade de comunicação, de expressão. Eu sempre fui chamado
para exercer atividade de multiplicador e de instrutor; dentro da minha
atividade profissional, isso se tornou uma constante, dentro das empresas
que eu trabalhei (Dário).

Cesar ressaltou que alguns de seus professores pareciam possuir o “dom
natural” para a docência, pois não demonstravam ansiedade ao dar aula, segundo
ele, reflexo do conhecimento e da experiência. Isso, sugere uma questão relativa à
inconsistência de se associar conhecimento e experiência a dons naturais:
Eu ficava estudando o comportamento deles para saber porque eles eram
referências e o que fazia a aula deles diferente. Isso foi uma coisa... na
verdade, os caras sabem, eles têm o dom natural de passar as coisas, eles
não mostram muita ansiedade, não mostram. Enfim, você sente quando o
cara tem a experiência e sabe (Cesar).

Cecília e Raquel identificaram como influências positivas de antigos
professores o vasto conhecimento que possuíam em suas áreas de atuação. Raquel
teceu elogios aos seus antigos professores que, mesmo sendo grandes conhecedores
de suas áreas de atuação, ainda assim preservavam a simplicidade no agir no modo
de passar o conteúdo:
O principal aspecto, que é conhecer, quando a gente sentia a confiança de
que ele sabia o que estava dizendo (Cecília).
No mestrado tive sim, duas figuras que eu queria tomar como exemplo para
o ensino universitário: uma foi minha orientadora, Professor114, e o outro foi
o professor Professor2, que era uma pessoa muito simples e de uma
sabedoria tremenda. Ele sempre naquele jeitinho dele, naquela fala mansa,
mas detentor de um conhecimento imenso e uma forma muito simples de
passar os assuntos na sala de aula. E o Professor1, também, ela tinha uma
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Nas citações das entrevistas foram utilizados nomes genéricos para pessoas, instituições, cursos de
formação e disciplinas mencionados pelos professores.
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simplicidade muito grande, não tinha aquele rebuscamento todo, nem aquele
uso de palavra difíceis e complicadas (Raquel).

Dário também ressaltou o domínio do conteúdo por seus antigos professores,
mas pontuou a diferença entre aqueles que “transmitiam” seus conhecimentos
daqueles que não:
Nunca tive assim um professor que não soubesse nada, que não tivesse
conteúdo. Muito pelo contrário, os professores eles tinham um conhecimento
vastíssimo; a diferença é que uns tinham esse conhecimento e o transmitiam
e outros não (Dário).

Lúcia elogiou antigos professores que desenvolviam em sala abordagens que
permitiam ao aluno identificar a aplicação da disciplina e não se prendiam, apenas, à
teoria, revelando em seu depoimento o que considera “boa prática”:
Então, eu tive outras professoras que já me deram essa outra visão, que tanto
tinham uma prática docente muito boa, né? De passar, mas que também se
preocupavam com o aluno, procurava (sic.) ver outros aspectos e trazer para
a sala de aula uma visão de aplicação da disciplina dele na sua vida (Lúcia).

Outra característica identificada como positiva em antigos professores é o uso
de uma estratégia diferenciada de avaliação, influência enfatizada por Virgínia:
Positivamente, a professora Professor3 ainda é minha professora de
referência. [...] Eu ainda uso um instrumento que ela me cedeu, de sala de
aula. Ela fez uma avaliação, uma auto avaliação, que eu aplico nas minhas
turmas [...] que o aluno vai se auto avaliar em relação às leituras, aos estudos,
assiduidade, participação, interação e aí, eu utilizo como uma base para ver
o envolvimento dele (Virgínia).

Características como “metódico” e “organizado” aparecem associadas a um
“bom professor” na fala de Cecília:
Mas, é engraçado... um também que me marcou muito, foi um que era assim,
“Caxias”. No primeiro dia de aula, ele arrumava os alunos pelo número da
chamada, na cadeira, que era pra ele só olhar e saber quem tinha faltado [...].
Ele era bom professor, ele dava a matéria, todo metódico, bem arrumadinho,
apagava e escrevia com a letra bonita. Então, eu gostava desse método da
organização dele. Às vezes, na prova, eu até arrumo os alunos pela ordem
alfabética, para que eu saiba quem ainda está faltando. Foi uma referência
(Cecília).

Uma influência positiva destacada por Eduardo e Rodrigo é o estreitamento
da relação professor-aluno. A proximidade permite, para eles, a criação de laços de
respeito e admiração duradouros com certos professores:
Eu tenho, do professor que eu me espelhava, que eu queria ser parecido com
ele, é tanto na história de proximidade com os alunos, era uma coisa que eu
gostava muito. Assim, eu não acredito na história do professor inacessível
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que está em um pedestal, mas eu acredito nesse envolvimento e esse
professor tinha muito isso (Eduardo).
Teve a professora Professor4, da Disciplina14; foi uma referência. [...] Eu
tanto fui aluno dela, quanto fui monitor orientado por ela. Então foram 5
semestres juntos, o que dá uma caminhada bem grande (Rodrigo).

Dário também destacou o respeito que tinha pelos seus professores, atribuído
ao fato do seu pai ter sido professor; nesse caso, o exemplo é de um professor
comunicativo e acessível pelos alunos:
Eu tive também um exemplo muito grande, meu pai era professor. Uma
pessoa muito comunicativa, uma capacidade de se expressar muito boa [...]
e eu fui aluno do meu pai (na graduação). Então, eu tinha meu pai, assim,
como uma espécie de parâmetro de comportamento de sala de aula, de
relacionamento com o aluno, eu vi os alunos gostarem muito do meu pai. Ele
procurava não fazer aquela distância entre o professor, ser o professor,
aquela pessoa que, vamos dizer assim, é a detentora do saber, que conhece
tudo e o aluno está lá embaixo, não, ele sempre procurava trazer o aluno para
junto dele [...] as pessoas nunca tiveram nenhuma dificuldade de procurar
meu pai; meu pai estava sempre à disposição. Então, isso pra mim foi um
exemplo, quer dizer, o professor estar à disposição do aluno quando o aluno
precisa, então eu procurei trazer isso para a sala de aula (Dário).

Artur e Lígia relataram posturas negativas de seus professores, quando
demostravam apatia em sala, sentida até como desrespeito para com o aluno. Lígia,
especialmente, que foi aluna de curso noturno, ressalta demandas bem específicas:
Ela era uma pessoa muito apática, puxava a cadeira e sentava, abria o livro
a ficava lendo. Então, assim, isso é uma prática que eu não copiaria como
exemplo, jamais, enquanto docente, nunca, nunca, nunca (sic.) ... Era essa
professora (Artur).
Eu sempre quis fazer o que meus professores da graduação não fizeram,
porque eu achava muito ruim eu chegar na sala, cansada do trabalho e o
professor se sentar lá na frente da sala, ficar sentado para dar aula, eu não
suportava isso (Lígia).

Ainda dentre as práticas de antigos professores, as falas dos entrevistados
ressaltam como influência negativa a aula expositiva em que o professor faz a leitura
de slides (ou de outros materiais) sem incentivar a discussão e o debate. Lúcia
condenou esse tipo de comportamento, associando-o à falta de preparo do professor:
Então, eu já tive professores que foram para a sala de aula despreparados,
ficavam lendo os slides, ou professores que faltavam muito, na faculdade
pública a gente tem mais disso: - Ah, estudem isso aí.... Isso pra mim foi um
exemplo, muito negativo, de professor que lê slide, ou pega um livro e vai ler
e dar aula assim... Então, esse professor, esse é um exemplo que eu não
quero (Lúcia).
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Rodrigo enfatizou o uso de slides em sala como uma estratégia negativa de
antigos professores que acabou influenciando sua própria prática:
Enquanto aluno, eu não gostava da aula com slide; eu achava a aula chata,
aula enfadonha, me dava sono a aula com slide. Então, eu gostava de
esquema no quadro. Então, quando eu comecei, eu fazia muito esquema no
quadro, porque eu, particularmente, como aluno, gostava muito (Rodrigo).

Segundo o depoimento de Lúcia, uma atuação ruim do professor provocou
desestímulo e dificuldade no aprendizado de determinada disciplina, cuja temática
seria relevante, posteriormente, no desenvolvimento de seus estudos:
Eu fiz Disciplina13 durante a graduação; o professor de Disciplina13 era muito
ruim, e eu preciso demais, eu trabalho com pesquisa lá na Outra IES, eu uso
todos os dias. Então, essa foi uma coisa, eu criei aversão à disciplina (Lúcia).

Por outro lado, os depoimentos de Dário e Artur enfatizaram a satisfação com
a docência no ES. Ambos os professores ingressaram na profissão docente depois de
terem realizado treinamentos em empresas, mas a docência se tornou sua principal
forma de atuação profissional. Por sua vez, Virgínia e Lúcia destacam sua preferência
pela atuação no ES, mesmo depois de suas experiências no ensino fundamental e
médio:
Eu gostaria de colocar, assim, que essa experiência docente é única, é uma
coisa extremamente prazerosa. Eu não vou mentir, eu ensino muito mais
porque eu gosto (Dário).
Quando eu realmente iniciei no ensino superior e daí, hoje é quase que minha
atividade, exclusivamente, hoje, quase que exclusivamente é a docência, o
que eu mais gosto de fazer (Artur).
Nunca me identifiquei muito com ensino fundamental, nem médio. Então, na
própria Pedagogia, eu já direcionei pra o ensino de jovens e adultos e
comecei a estagiar no meu ensino na graduação (Virgínia).
Realmente, meu foco era ensino superior, o que eu queria (Lúcia).

4.4.2.2 Formação, experiências e vivências docentes

A categoria “Formação, experiências e vivências docentes” reúne as falas
sobre saberes da profissão docente. Mais especificamente, nessa categoria foram
agrupados depoimentos sobre: formação profissional (inicial e continuada), disciplinas
lecionadas, atividades concomitantes ao exercício da docência e lições extraídas da
experiência docente.
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Nas entrevistas, um dos assuntos tratados foi a formação inicial específica
para a docência, como formação profissional, por exemplo, em cursos de graduação
ou pós-graduação, que os “habilitaria” para atuação na docência em cursos de
graduação. Lúcia, Raquel e Virgínia declararam possuir formação de graduação na
área de Educação. Cesar, Lígia, Lúcia e Leonardo afirmaram ter cursado disciplinas
isoladas de formação para a docência no ES, em seus respectivos cursos de pósgraduação.
Todos os entrevistados demostraram ter conhecimento sobre o programa de
formação continuada da IES nacional, com oferta de cursos on-line. Os comentários
sobre os cursos ofertados foram tanto de elogios quanto de críticas. Na perspectiva
de Lúcia, os cursos de formação agregaram conhecimentos para o seu exercício
docente:
Fiz dois e eles foram muito proveitosos, o de Formação em Avaliação e o de
Formação Organização do Ensino na IES; realmente eu pude utilizar bastante
depois (Lúcia).

Por outro lado, Raquel teve dificuldades para concluir os cursos:
Só consegui fazer um curso, o de Formação Organização do Ensino na IES
na realidade, a vida está tão corrida que você não consegue parar para
realizar, acho que também se chamava Mediação e alguma coisa (Raquel).

Além do problema de falta de tempo, o formato on-line do curso e a percebida
falta de interação parecem ter frustrado as expectativas de Virgínia e Cesar em
relação aos cursos, comprometendo o debate e a troca de ideias:
Eles dão uma base e pelo menos você fica atualizado no que está
acontecendo. Também quando tinha os cursos presenciais aqui, nós
tínhamos uma programação, capacitação presencial, eu acho que agregava
mais valor, porque acaba você faz uma capacitação rápida demais e você
não tem muita [... ] O que eu acho dos cursos de capacitação on-line, o que
eu sinto é a falta de você trocar ideias, experiências (Virgínia).
Eu lembro que me frustrou totalmente o curso de Formação Organização do
Ensino na IES. Ele, tipo, apresentava outras questões sobre o plano de
ensino e tudo [...] e eu, na verdade, queria entrar era no fórum para poder
debater. Eu achei que foi... realmente, faltava isso aí (Cesar).

Paradoxalmente, Virgínia afirmou já ter realizado 11 (onze) diferentes cursos,
donde se supõe que a modalidade on-line não representou empecilho para que ela se
interessasse pelos cursos, ainda que os considerasse insuficientes.
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Lígia, Virgínia e Raquel exerciam, além da docência de disciplinas
presenciais, também docência on-line. Esta é uma forma de atuação docente com
presença significativa na IES, e a formação para docência na educação a distância
também estava contemplada no programa de formação continuada durante o período
de coleta de dados. As TIC na educação eram outro tema específico coberto nos
cursos:
Agora eu acabei de fazer um sobre tecnologia, tecnologia da informação e
das comunicações, voltado para o uso na área de educação. Fiz também o
Formação Avaliação, eu achei muito legal a proposta dos tipos de questões,
dos níveis de questões, são muito interessantes (Francisco).

O programa de formação continuada organizado pela IES pretende fomentar
o desenvolvimento e melhoria da prática docente, mas, cumpre também o objetivo de
disseminação da “cultura” institucional. Aparentemente, há resistência por parte dos
professores, manifestada pela crítica ao formato dos cursos e pela não finalização (ou
inscrição) dos cursos. Rodrigo afirmou não ter realizado nenhum desses cursos, e em
um tom de constrangimento aparente, disse que se tratava de uma situação
complicada, atribuindo a lacuna a um “descuido” de sua parte:
Não, nunca participei dos cursos, eu até tentei, mas não consegui. Eu acho,
assim, um pouco complicado. Confesso que talvez, até por descuido meu,
não cuidei em me informar, adequadamente, em saber direito como é que
funcionava e participar (Rodrigo).

Tardiff (2014) explica que a formação profissional docente que contempla os
saberes das ciências da educação e da ideologia pedagógica. Segundo o autor, esses
saberes compreendem aqueles transmitidos pelas instituições de formação de
professores. Desse modo, eles não provêm da prática pedagógica, muitas vezes, eles
até precedem a prática. Segundo o autor, os professores desenvolvem, para com
esses saberes, uma relação de exterioridade, e há uma tendência à desvalorização
dessa formação. As falas de alguns entrevistados são consistentes com essa posição,
como ilustra o posicionamento crítico de Raquel em relação à professora de um dos
cursos de formação e seu discurso pedagógico:
Esse curso que eu fiz, algumas perspectivas passadas entraram em choque
com a perspectiva que eu tenho. Quando eu fui olhar o histórico da
professora, eu observei que pela formação dela mesmo... aquela fala, aquele
discurso, condizia mesmo com a formação dela [...]. Quem lecionava era da
vertente da Pedagogia e nela tem algumas teorias que, eu acho que são
muito fechadas ainda, e você poderia ampliar, olhar outras perspectivas, para
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modificar, já que a gente vai construir algo para o bem do desenvolvimento
de um aluno (Raquel).

A fala de Cesar, a seguir, parece sugerir pouca deferência à formação
pedagógica:
Na verdade, sobre formação pedagógica tinham disciplinas da pós, que
tinham aquelas disciplinas básicas como Metodologia, Didática do Ensino,
não sei o que lá [...] (Cesar).

Os saberes disciplinares e curriculares, por sua vez, são específicos aos
diversos campos do conhecimento: não são o saber do docente. Eles lhes são
apresentados já (praticamente) determinados em sua forma e conteúdo e são
incorporados à prática docente através das disciplinas, matérias e conteúdos a serem
ministrados (Tardiff, 2014).
No ES, o professor, muitas vezes, se vê “equilibrando pratos”, pela
diversidade e quantidade de disciplinas ministradas, inclusive concomitantemente,
como ilustrado no depoimento de Dário, que, de certa forma, destaca sua
“versatilidade”:
Eu já dei: Disciplina1, Disciplina2, Disciplina3, Disciplina4, Disciplina5,
Disciplina6, Disciplina7, Disciplina8, Disciplina9... isso só na graduação. Aí eu
pergunto assim: - Puxa vida, será que eu tenho todo esse conteúdo? Eu tenho
toda essa experiência, esse conteúdo pra dar e ministrar tudo isso? Quer
dizer, é... eu sou uma verdadeira enciclopédia ambulante... não é isso, longe
disso. O que eu vejo que... eu procuro é o seguinte, eu procuro alinhar um
pouco do conhecimento. [...] eu já dei num semestre 7 disciplinas, todas as 7
diferentes (Dário).

Inevitavelmente, um questionamento vem à tona: como não comprometer a
ação docente em função dessa quantidade e diversificação de disciplinas. Esse é um
aspecto que impacta diretamente na prática. Idealmente, o professor não lecionaria
tantas disciplinas diferentes, pois isso requer tempo de planejamento, estudo,
pesquisa, além do tempo em sala de aula, propriamente dito. Provavelmente, lecionar
tantas disciplinas se justifica pela necessidade de horas-aula para remuneração e
complementação de renda. De fato, a maioria dos professores entrevistados exerce
outras atividades, cumulativamente à docência em disciplinas presenciais: docência
de disciplinas on-line, cargo administrativo na IES e (ou) pesquisa (na IES campo de
pesquisa ou em outra). Nesses casos, em algumas situações, trata-se de escolha (ou
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falta dela) pelo próprio professor, e talvez caiba à instituição desestimular tais
condições, pois elas afetam negativamente o trabalho docente.
Além dos saberes docentes descritos anteriormente, Tardiff (2014) descreve
os saberes experienciais como aqueles provenientes do exercício das funções
docentes e do trabalho cotidiano em sala de aula. Nesse sentido, aparentemente, o
exercício profissional possibilita aos professores o desenvolvimento de uma
percepção sobre o comportamento característico de alguns alunos ou turmas, bem
como, em alguns casos, uma tentativa de adaptar suas práticas levando em conta tais
particularidades, conforme sugerem as falas abaixo:
Eu leciono sempre à noite, também já peguei cadeira de manhã. Eu acho
que o pessoal da noite tem um problema grande de concentração, o pessoal
vem cansado do trabalho (Rodrigo).
Engraçado, uma turma nunca é igual a outra [...] (Virgínia).
Vou adaptando conforme o público que eu tenho e também o curso que ele
está [...] porque os meninos do CursoA diferente do pessoal da Disciplina15
lá do CursoB, que não têm problema com a criatividade, o negócio é com eles
mesmo, quando eu digo assim: - Eu quero que vocês realizem, construam
um texto pra mim repleto de variações linguísticas. Eles possuem criatividade.
- Qualquer coisa professora? Digo: - O que vier à sua mente, pode botar no
papel... Eles vão.... mas, se disser isso para o pessoal do CursoA, eles ficam
tudo assim, arregalados, olhando pra mim, porque eles estão acostumados
com aquele livro, aquela coisa... [...] eles não sabem sair daquele modo, eles
não sabem andar, ficam travados (Raquel).

Alguns depoimentos evidenciaram, mais enfaticamente, uma preocupação
dos entrevistados com a aprendizagem de seus alunos. Lúcia, por exemplo, ressalta
a necessidade do professor de fazer com que o aluno se dedique à sua disciplina:
Então você, muitas vezes, pode fazer com que o aluno se dedique à sua
maneira, na sala de aula. Fazer com que o aluno se dedique, ou não, à sua
disciplina, você tem que cativar o aluno (Lúcia).

Francisco revela uma visão centrada no aluno:
A minha aula só vai ter, assim, significado se os alunos aprenderem [...]
(Francisco).

Cesar e Virgínia também parecem preocupar-se com as expectativas dos
alunos:
[...] até porque, eu não trabalho com essa métrica (nota do trabalho), pra mim,
eu não acho bom pôr o trabalho como uma espécie de moeda de troca. Eu
vou desenvolvendo aos poucos com meus alunos, o que eles acham que é
valor para eles, para que no final eles possam chegar e evoluir (Cesar).
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Acho que é lúdico, trabalhar o lúdico é muito bom, eles gostam muito, eles
sempre elogiam (Virgínia).

Dário também demostra essa preocupação, ainda que associada ao exercício
profissional:
Na sala de aula eu procuro me comportar dessa maneira, em que o aluno
ele tem no professor, vamos dizer assim, um grande apoio, uma pessoa que
pode ajudá-lo no dia a dia profissional (Dário).

Lígia descreve vivências em sala de aula e demonstra satisfação com a
possibilidade de contribuir para uma atuação profissional dos seus alunos,
aparentemente, motivo de orgulho para ela:
O melhor quando estou desenvolvendo minha prática docente são dois
momentos: quando aquele cara que eu vi lá no primeiro semestre, ele entra,
está no local de trabalho... depois de muito tempo, está lá no mercado de
trabalho fazendo aquilo que eu ensinei. Outro momento é quando o cara que
já é da área, ele dizer pra mim que melhorou a ação dele, dentro do trabalho
dele, com aquilo que eu estou falando para ele ali, ou então, dizer assim: Caramba, eu não tinha pensado nisso! Caramba isso vai melhorar muito meu
trabalho (Lígia).

Eduardo, por outro lado, demonstra uma preocupação em relação aos anseios
dos alunos, que segundo o entrevistado, estão preocupados apenas com uma
colocação no mercado:
O cara vem procurar a faculdade, a meu ver, porque ele quer uma boa
colocação no mercado, ele tá procurando... o que é muito errado... mas ele
não está procurando a educação, ele tá procurando...: - Rapaz, eu quero é
ter um diploma, porque eu preciso e coisa e tal, ou: - Eu quero, porque eu
quero aprender a programar, eu quero ser um bom administrador em Redes.
Mas não é pela educação, é o resultado (Eduardo).

Chama atenção a excessiva preocupação dos alunos e dos professores com
uma formação para o mercado de trabalho. Isso se deve, em parte, às próprias
orientações da IES, de formação para o mercado profissional. Nesse sentido, parecem
estar alinhadas as expectativas dos alunos, a conduta dos professores e os
direcionamentos institucionais.
Ainda no espectro dos saberes experienciais, observa-se que as vivências em
sala e a reflexão sobre a prática ajudam a forjar o exercício profissional docente no
ES. Segundo as falas de Eduardo e Artur, ocorreram mudanças em suas respectivas
ações docentes, aparentemente, resultado da observação e adaptação da própria
prática:
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Uma coisa que eu mudei nos últimos dois anos, eu passava atividade e usava
todo o tempo da disciplina pra ministrar conteúdo (Eduardo).
Durante muito tempo a gente ficou na parte teórica... teoria, teoria, teoria (sic.)
e eu percebi que os alunos tinham uma dificuldade quando a prova vinha
(Artur).

O depoimento de Raquel sugere um diagnóstico, nada óbvio, sobre o nível de
cobrança adequado para cada turma, conforme a maturidade do aluno e seu
desenvolvimento no curso, para além do explicitado no plano de ensino:
[...] questão da maturidade, quando eles chegam, eles chegam ainda na
versão colégio, mas existe uma diferença imensa no CursoA, você pegar do
início e depois no quarto semestre, você já percebe a diferença de maturidade
e nesse meio do caminho, você vai trazendo complexidade (Raquel).

Francisco também comenta sobre o dilema de ter que decidir o que é melhor
para o aluno, uma abordagem de conteúdo generalista e superficial ou uma
abordagem específica e aprofundada:
[...] aí a gente vê claramente que existem uns dilemas, que talvez seja geral
entre as instituições, entre ensinar muita coisa e, superficialmente, ou então,
um pouquinho de cada coisa, já que é muita coisa, tá entendendo? Ou então,
aprofundar os assuntos, ensinar menos, mas mais profundo, qual seria
melhor para o aluno? (Francisco).

Lúcia comenta, como situação indesejada, quando o professor está inseguro
em relação ao assunto a ser abordado em sala, no caso, reflexo da falta de preparação
(planejamento):
Quando você não revisa a aula você não é capaz de dar aula em sala de aula
(independente do material) fica lá olhando (Lúcia).

Eduardo reforça o desconforto de ministrar aula sem ter feito o devido
planejamento, o que aconteceu, conforme sua fala deixa entender, quando ele foi
“colocado” em uma disciplina, aparentemente, à sua revelia:
[...], mas tive uma grande dificuldade, porque eu fui colocado na disciplina
sem fazer esse planejamento. Então, assim, é muito complicado, você andar
dessa forma, eu acho muito complicado (Eduardo).

Artur também descreveu uma situação difícil, mas causada por um aluno que,
apoiado em recursos das TIC, propôs uma pergunta como um teste ao conhecimento
do professor. Esse, parece ter representado um momento de certa apreensão em sala:
[...] alguns acompanham a aula com tablet ligado ou com o smartphone
ligado. Muitos, se utilizam disso e está buscando, pesquisando... eu costumo
dizer a ele, olha você não me pegou não, isso aqui eu sei tal, tal, tal [sic.]
(Artur).
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Esses comentários dão indícios sobre a relevância que os professores
associam ao “domínio” do conteúdo a ser ministrado, pois parece ser motivo para
“envergonhar” o docente no ES não o possuir completamente. Essa percepção fica
mais evidente a seguir, com o detalhamento das falas dos entrevistados em relação
ao planejamento de suas aulas, no qual se observa grande preocupação com esse
“domínio”.

4.4.2.3 Métodos, estratégias e planejamento

Os professores falaram sobre seus métodos e estratégias de aulas e
relataram suas principais ações de planejamento. Os principais aspectos destacados
para o planejamento foram o conteúdo, os objetivos e o tempo empreendido nesse
processo. A fala de Francisco expressa o papel de centralidade dado ao “conteúdo”:
[...] quando eu peguei Disciplina10, a primeira coisa que eu fiz foi olhar
realmente o conteúdo (Francisco).

A preocupação com o conteúdo a ser ministrado sugere uma identificação da
ação docente com “dominar” e “transmitir com segurança”, conforme sugere a fala de
Artur:
Então, quando vem uma disciplina, a primeira preocupação é o conteúdo, é
me apoderar e dominar esse conteúdo de forma a transmitir com segurança
para os meus alunos, responder aos questionamentos. Então, tenho muito
cuidado com isso, e a preocupação de como transferir isso, então o que vem
primeiro é o conteúdo (Artur).

Eduardo diferencia bem duas situações sobre planejamento, quando ele
ministra uma disciplina cuja matéria já tem conhecimento e quando se trata de uma
disciplina cujo conteúdo não “domina”, sintoma da valorização do conteúdo:
[...] se for uma matéria que eu já domino, eu vou distribuir para que tenha
tempo suficiente pra a gente ver, se for uma disciplina que eu não ministrei
ainda, aí, além disso, eu vou ter que me cercar de conhecimento [...]
(Eduardo).

Em um segundo plano, parece existir uma preocupação com o tempo
(quando), ou seja, com a relação conteúdo/tempo, conforme sugerem as falas de
Rodrigo e Eduardo:
Quando eu pego a disciplina, o que eu procuro fazer é ver a ementa, ver a
carga horária, qual a quantidade de aulas por semana [...] (Rodrigo).
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A primeira coisa que eu tento planejar é o seguinte: eu tento descobri qual é
o objetivo da disciplina, o que a gente tem que cobrir na disciplina, como é
que ela se encaixa no curso como um todo. E antes de fazer qualquer coisa,
eu tento ver qual é o planejamento pra essa disciplina frente o que eu tenho
de dias disponíveis (Eduardo).

Ainda que Eduardo, nesse depoimento, tenha mencionado os objetivos (por
que e para quê), de uma forma geral, nenhum dos entrevistados fez referência à ação
de organizar procedimentos ou de criar estratégias (o como), ou seja, os meios para
atingir os objetivos das aulas. Isso não significa que não o façam, mas, é sintomático
que o assunto não tenha sido sequer mencionado em suas falas.
Conforme já exposto, a instituição disponibiliza planos de aula pré-definidos
de forma consistente com a proposta de organização curricular institucional, e os
professores, de antemão, recebem esses planos prontos. Seu uso não é compulsório,
mas os professores buscam, pelo menos, os planos de ensino de suas disciplinas
para orientá-los no planejamento das aulas. As falas de Lígia e Dário indicam
diferentes formas como os professores veem esses materiais institucionais:
Eu vou olhar a ementa da disciplina, o que a universidade exige? Entendendo
o que a universidade exige [...] (Dário).
Eu planejo o seguinte: quais são os conceitos que ele tem que saber? Os
conceitos... isso tem que bater com meu plano de ensino (Lígia).

A existência de planos de aula institucionalizados, de alguma forma, desobriga
o professor da elaboração dos seus próprios. A fala de Dário demostra certo
afastamento, enquanto a fala de Lígia sugere uma aceitação maior do plano
institucional. O professor não é impedido de criar suas próprias estratégias, pois
aquelas previstas nos planos de aula oficiais são sugestões que pretendem ampliar o
leque de opções do professor. Ainda assim, nenhum dos entrevistados expressou
preocupação com estratégias para alcançar seus objetivos de aula, ou seja, não foi
possível depreender das falas uma reflexão sobre meios considerados “bons” para
concretizar as intenções de aprendizagem. Supostamente, a preocupação maior com
o que ensinar causa uma menor preocupação do que as questões metodológicas
(como ensinar).
Uma estratégia mencionada por Cesar e Dario é procurar colegas que já
tenham ministrado a mesma disciplina:
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Consulto primeiro o professor mais experiente no assunto; procuro o
coordenador e digo: - Olha qual é... Então, aí eu deixo que o professor fale à
vontade o que ele tem a dizer. [...]. E aí, eu assimilei isso daí e depois fui
procurando perguntar para ele quais eram as referências bibliográficas que
ele tinha e se tinha material de aula disponível na Xerox (sic.) para poder eu
pegar e fazer uma leitura pra me atualizar, basicamente é isso que eu procuro
(Cesar).
Eu comecei, a primeira coisa que faço é perguntar quem foi o professor que
deu a disciplina, pra eu poder pegar o material dele, justamente pra poder me
ajudar também [...] (Dário).

O principal tipo de recurso mencionado pelos entrevistados são os slides.
Segundo os professores, slides não somente possibilitam roteirizar, resumir, ilustrar,
ajudando-os na organização das suas próprias falas, mas, também, constituem o
produto final do planejamento: dele se parte para a prática. Os depoimentos de Cecília
e Eduardo retratam tal noção:
De uma maneira geral, eu penso me abastecer de informação daquele
conteúdo e daquele profissional, deixo ali à mão e faço o PowerPoint, aí
quando eu vou organizando o PowerPoint15 de acordo com o conteúdo aí eu
vou enxertando essa coisa mais [...] (Cecília).
[... ] que eu procuro fazer as apresentações que são a base, um slide resumo
(Eduardo).

Curiosamente, Artur e Rodrigo afirmaram criar slides para suas aulas mesmo
quando não utilizam projeção por meio de datashow. No caso de Artur, parece que os
slides servem para seu uso próprio, como forma de orientação na condução das aulas,
conforme sugere sua fala a seguir. Já Rodrigo, apesar de afirmar que não é adepto
do uso de slides (isso, desde a época em que era aluno de graduação, como sugerido
anteriormente), parece ter se rendido ao uso deste recurso em sala, como indica sua
fala:
Tenho slides de todas as minhas aulas, mas não uso um Powerpoint... eu
tenho tudo na minha cabeça... é mais como uma ferramenta de orientação
(Artur).
Não era muito adepto a slides, mas hoje em dia eu até faço, eu faço slides,
até para mim, mesmo que eu não apresente [...] (Rodrigo).

Como o modus operandi para preparação de uma aula parece ser “fazer
slides”, supomos que planejar, para os professores, significa colocar o conteúdo da

15
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aula em slides, em vez de elaborar e criar meios orientados para um fim. As situações
de uso de slides descritas, configuraram, principalmente, aulas expositivas.
Os professores destacaram a explanação oral (ou variações) como estratégia
mais usada em sala. Francisco assumiu, explicitamente, sua preferência pelas aulas
expositivas, enquanto Artur declarou acreditar que ganha tempo com a explanação
oral e não escrevendo no quadro. No entanto, Artur não deixou claro, se a discussão
desenvolvida em sala incluía os alunos:
Minhas aulas, normalmente, são expositivas [...] (Francisco).
Então, eu evito escrever, primeiro porque eu quero ganhar tempo e falando
eu acho que sou mais rápido, eu digo pessoal nosso ponto de hoje é isso,
nós vamos concentrar a nossa discussão hoje em cima disso [...] (Artur).

Virgínia e Lígia, por sua vez, expuseram suas tentativas de diminuir o uso
dessa estratégia:
[...] tento diminuir essa aula expositiva [...]” (Virgínia). “[...] eu primeiro falo um
pouco, aí depois vejo que já está cansando [...] (Lígia).

Os professores descreveram situações que objetivavam estimular o debate
com os alunos por meio de associações dos conteúdos a situações da vida real. Essa
estratégia foi defendida de modo enfático por alguns dos entrevistados, conforme
ilustram as falas a seguir:
Você tem esse exemplo aqui na Fisiologia, como seria... como ficaria o
coração? Também trago vários exemplos de Patologia para o pessoal da
CursoE, eu tento trazer para a realidade deles para não ficar uma coisa
teórica (Lúcia).
Eu procuro colocar exemplos e situações que elas vivenciam e como eu
coloco isso, eles ficam: - Ah, professor, eu vi isso na empresa! Aprendem
muito mais fácil. Quando você começa a trabalhar com o princípio da
analogia, com o princípio da similaridade (Dário).
Eu gosto muito de conversar com os alunos, principalmente com aqueles que
trabalham na área, eu acabo relacionando, trazendo para sala [...] (Lígia).

A fala de Cesar, a seguir, descreve uma estratégia com aula expositiva que
contempla, também, o debate e troca de ideias na sala, bem como, ao final, reflexão
construída em conjunto:
Eu gosto de dar é a (aula) expositiva, discursiva e com reflexão no final. É
aquela que a gente apresentou o conteúdo, eu dou o insumo daquilo ali, as
referências, as imagens, os modelos, os fatos e aí, em cima disso, a gente
vai estabelecendo juntos um discurso, para no final chegar a uma reflexão
daquela aula de determinado assunto (Cesar).
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Cecília e Rodrigo propõem outras adaptações do método tradicional de ensino
pela aula expositiva de modo a reduzir o tempo de explanação.
Às vezes, eu dou a aulinha tradicional e explico... às vezes, faço texto,
procuro variar esse estilo (Cecília).
Eu vou ministrar um conteúdo da maneira tradicional, aí eu peço para o aluno
quando a gente vai avançando no conteúdo, pessoal façam os casos número
tais e tais (Rodrigo).

Os cases 16 foram referenciados pelos entrevistados como a descrição de um
exemplo da aplicação prática de determinada teoria. São também chamados de casos
concretos. Trata-se de uma estratégia de ensino, aparentemente, institucionalizada,
que tem o propósito de ajudar os alunos na associação entre teoria e prática. Rodrigo
faz outra referência ao uso de cases, agora, em vez de associado à aula expositiva,
apoiado pelo trabalho em grupo:
[...] como é que eu costumo fazer: eu trago o caso pra a gente analisar, separo
em pequenos grupos, deixo eles discutirem um tempinho em grupos, depois
eu trago a discussão para o grupo geral. Às vezes, eu peço para um pequeno
grupo dizer o que eles concluíram e outro falar de outro caso, é o que a gente
faz (Rodrigo).

Rodrigo discorreu sobre a realização em sala de um debate, parecido com um
“júri simulado”, e Francisco comentou sobre a proposição de projetos aos seus alunos.
Essas estratégias parecem bem características das respectivas áreas de formação
dos entrevistados (Direito e Engenharia), e, talvez, representem estratégias que
conheceram e vivenciaram quando alunos:
[...], mas, vamos supor, um projeto que significa assim, que... eu acho que é
interessante porque elenca, liga todos os conhecimentos que eles receberam,
mais ou menos até a Unidade1, apesar de continuar um pouco depois,
Unidade2, mas eles fazem como se fosse a síntese do negócio, tá
entendendo? (Francisco).
Já procurei também fazer uma coisa que eu acho que eles até gostam, aquela
coisa da disputa que é, por exemplo, colocar uma situação, que com o Direito
dá para fazer muito bem... tipo assim, um vai ter que defender uma visão, um
lado, outro vai ter que defender a outra, mais ou menos um julgamento
simulado, ou algo do tipo e aí colocar eles no embate. Eles acham bacana,
até participam bastante (Rodrigo).

16

Um case é um relato de um problema, ou situação, de uma organização real ou imaginada. Além da
descrição de um problema específico, um case pode incluir informações adicionais, necessárias para
colocar um cenário em contexto e para a análise das possíveis soluções ou ações decorrentes da
situação (ROPER e MILLAR, 1999).
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A utilização de filmes em sala de aula foi uma estratégia também citada pelos
entrevistados. Entretanto, houve divergência de opiniões sobre a melhor forma de
utilizar esses recursos:
Eu peguei duas aulas, parti o filme e a gente levou pipoca e tudo, aí eu botei
um roteiro de pergunta, direcionado ao conteúdo que eles captassem do filme
[...] (Virgínia).
[...] às vezes o professor, até assim, querendo diversificar, passava um filme
inteiro, aí você assiste o filme inteiro, é a aula todinha para assistir o filme. Às
vezes, duas horas para assistir o filme e aí depois você vai querer discutir
alguma coisa do filme, é meio complicado. Eu acho que você focar, estou
falando desse assunto, o filme aborda esse assunto, nesse ponto, mesmo
que eu tenha que contextualizar, pessoal para quem não assistiu, o filme fala
disso e disso [...] (Rodrigo).

Algumas estratégias descritas destacam-se pela experimentação e pela
disponibilidade do professor em adaptar-se às necessidades dos alunos, conforme
sugerem as seguintes falas de Cesar e Lígia:
[...] a gente vai falar sobre a influência de determinadas tatuagens no
personagem e na cultura das pessoas, aí a gente pega imagens, referências,
que tem a ver com o universo dos alunos, pra fazer esse discurso... aí pronto:
- Agora você vai criar um personagem [...] (Cesar).
[...] eu acho que se realmente ficar só 100% é a questão do exagero, a mesma
coisa se eu fizer o inverso, 100% só teórico, só conceito, também não resolve.
Agora eu vou só escrever no quadro, não, tem que mesclar quadro, slide,
simulador, máquina virtual, momentos de uma avaliação em sala, um
exercício em sala (Lígia).

4.4.2.4 Uso das TIC em sala de aula

Como discutido anteriormente, os entrevistados mencionaram utilizar
comumente, em suas aulas, slides criados com ajuda de software de apresentação,
principalmente o Powerpoint. Como já exposto, o processo de planejamento de aulas,
por vezes, se confundia com a simples elaboração de slides. As falas de Cesar e Dário
sugerem, de maneira contundente, uma relação de dependência em relação a esse
recurso das TIC:
Eu pelo menos, sou totalmente refém do Powerpoint [...] (Cesar).
Obviamente, que a maior parte de minhas aulas, certo?, são em cima de
materiais, são em cima de projeção, slides tudo mais. Realmente, eu não
consigo dar uma aula sem um projetor multimídia, um Powerpoint (Dário).
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Por outro lado, a fala de Artur, abaixo, ilustra uma aversão ao recurso, ainda
que o professor tenha declarado, em outro momento, que todas as suas aulas eram
organizadas na forma em slides:
Powerpoint, tenho horror, tenho horror a Powerpoint, não sei dar aula preso
a Powerpoint, isso aí nem pensar, eu pego tópicos, Powerpoint para mim,
nem pensar [...] (Artur).

Outro recurso das TIC utilizado pelos entrevistados eram os vídeos,
principalmente aqueles disponibilizados pelo site de streaming YouTube. Cesar,
Eduardo e Virgínia assim se expressaram sobre o uso desse recurso:
Passar alguma coisa do YouTube, pra mim o YouTube é um grande, grande
parceiro. É impressionante, você encontra de tudo tranquilo [...] (Cesar).
[...] e eu tenho muito comigo essa história de vídeo-aulas a posteriori e,
normalmente, eu uso esse tipo de coisa nas minhas aulas (Eduardo).
[...] uma coisa que faço, eu tenho uma pasta só de filmes rápidos que eu baixo
do YouTube [...] (Virgínia).

O tipo de uso descrito é caracteristicamente norteado por uma abordagem
transmissão: o professor “passa” o vídeo para o aluno assistir ou recomenda como
portal de acesso a vídeo-aulas. Não foram citados outros usos possíveis, como
aqueles associados a funcionalidades de criação e edição dos vídeos
Na tentativa de identificar usos diferenciados de recursos das TIC, os dados
mostram que os professores de cursos da área da Computação acabavam utilizando
tais recursos como fim, como temáticas estudadas em suas aulas. Por exemplo,
ferramentas de modelagem são necessárias para ensinar certas etapas da criação de
softwares ou de banco de dados. Por isso, a ideia foi investigar separadamente os
tipos de usos que eles declararam fazer das TIC, comparando-os aos usos apontados
pelos entrevistados que lecionam disciplinas em outras áreas.
Os entrevistados que não lecionavam disciplinas na área da Computação
também utilizavam, além de slides (Powerpoint) e vídeos (Youtube), busca em sites
Web, pelo Google ou diretamente, em sites especializados. Artur, Virgínia e Rodrigo
descreveram este tipo de uso para obtenção de informação em sala e aplicação da
visão BYOD (Bring Your Own Device), caracterizada pelo uso dos dispositivos dos
próprios alunos:
Durante a aula, também, por exemplo, hoje eu pedi que eles fizessem uma
consulta na Internet, eu precisei da súmula [...] (Artur).
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[...] já pedi pesquisa no Google [...] (Virgínia).
Peço pesquisa na Web, principalmente jurisprudência, quando eu peço
pesquisa on-line é mais jurisprudência (Rodrigo).

Lúcia indicou aos seus alunos um aplicativo específico e alguns livros de
conteúdo interativos, para uso fora da sala de aula. Em relação ao tipo de uso proposto
pelo Artur, Virgínia e Rodrigo, o uso descrito por Lúcia tem mais especificidade:
Já indiquei para eles um aplicativo de iPad (smartphone), livros de Fisiologia,
que eles podem acessar um conteúdo bem interativo, não utilizei em sala
mesmo... – Ah, gente vamos abrir o aplicativo... Não fiz isso (Lúcia).

Outro tipo de uso de recurso da TIC comumente descrito pelos entrevistados
foi o acesso em sala do LMS institucional. Também, nesse caso, os alunos utilizavam
para obtenção de informações, principalmente, pelo acesso a materiais e atividades
(planos de ensino, slides, exercícios, texto de cases) para acompanhamento da aula,
como ilustram as falas a seguir:
Eu tenho turma que tem o tablet, usa assim pra acompanhar, né?
Acompanhar a matéria, porque tem os slides, os slides estão no LMS
institucional [...] (Cecília).
Os alunos acessam o LMS institucional, postam no sistema as respostas dos
casos (Rodrigo).
Em sala de aula eu utilizo o LMS institucional, eu utilizo com muita frequência
[...] (Artur).
Uso também o LMS institucional, porque agora a gente tem as atividades
estruturadas, aí tudo está sendo feita através dele (Francisco).

Pelas observações de campo, percebemos que existe um direcionamento
institucional para o uso desse sistema para apoio ao ensino presencial.
Os usos das TIC por docentes da Computação são, caracteristicamente,
instrumentais, e referem-se às demandas específicas em termos profissionais, que
acabam se sobrepondo às questões dos usos dos softwares para fins didáticos. As
falas de Cesar e Eduardo ilustram tais usos:
Os softwares que uso nas disciplinas totalmente práticas, eminentemente, o
AutoCad, que é o programa de desenho gráfico, para CursoB. No curso de
CursoC, o pacote Adobe de design gráfico, Adobe Photoshop, Flash, os
programas de manipulação [...] (Cesar).
[...] ferramentas de modelagem Visual Studio, para ferramentas de banco de
dados, código e teste documentação, faz tudo, PostgreSQL, o editor de texto
como o Sublime, SQL, que está no Visual Studio (Eduardo).
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Nesse sentido, um exemplo de uso diferenciado dos recursos das TIC em sala
é o uso de simulações, as quais possibilitam uma forma alternativa de ensinar. O uso
das TIC descrito abaixo por Lígia parece combinar o uso instrumental (por exemplo,
máquinas virtuais e analisadores de pacotes17) e o uso de softwares para fins
didáticos:
No caso dos softwares que eles usam tanto de diagramação de redes (Visio),
quanto de simulador, analisador de pacotes (Wireshark) e as máquinas
virtuais (Virtual Box - Oracle), para a questão dos servidores [...] (Lígia).

O depoimento de Cesar sugere uma total dependência de recursos
multimídia, segundo ele, pela possibilidade que esses recursos oferecem de fornecer
certo dinamismo e flexibilidade às aulas. Cesar é arquiteto, mas leciona tanto em
cursos de Arquitetura, com em cursos da área da Computação. Desse modo, os
recursos das TIC parecem ser não apenas facilitadores do seu fazer pedagógico, mas,
também, determinantes:
E aí é sempre partindo desse princípio (aula expositiva com participação e
reflexão com o aluno), eu tenho uma massa de conteúdo, meus Powerpoints,
eles não têm ordem, necessária, específica, tem só os volumes. Volumes de
conteúdo da aula 1, tem uma quantidade imagética de conteúdo e dados, tá
semiestruturada...[...]. Eu só trabalho com recurso áudio visual, vídeo, o que
eu puder botar de coisas animadas, com som, eu coloco nos trabalhos [...].
Todos já estão embarcados na máquina, no desktop, o aluno vai acessar, têm
recursos visuais que emulam a tela dele... [...]. E eu tô sempre com meu 4G
ligado, que sempre, sempre, sempre tem uma diferença enorme, que se eu
não tiver acesso a essa imagem, aí a gente pode perder o conteúdo e aí eu
já acesso direto... [...] (Cesar).

Observamos, pelos depoimentos, que os professores com atuação na área da
Computação realizavam usos dos recursos das TIC, principalmente como um requisito
das disciplinas de formação profissional nessa área. Em contrapartida, os
entrevistados de outras áreas, quando questionados sobre sua expertise ou fluência
no uso dos recursos das TIC, qualificaram seu próprio uso como não especializado.
Por exemplo, Artur assumiu não ter fluência e realizar o “básico”:
Não me considero fluente tecnológico, de jeito nenhum, o básico eu manuseio
sem o menor problema, o básico [...] (Artur).

De maneira consistente com a fala de Artur, Raquel afirmou utilizar tablets
para fazer leitura a partir de sites diversos, como de jornais na Web, e ressaltou a
17

Software capaz de interceptar e registrar o tráfego de dados em uma rede de computadores (Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sniffing).
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utilização de leitores digitais. A professora parece não distinguir bem os dispositivos,
mas nitidamente se interessa pelos artefatos das TIC:
Eu uso smartphone, iPad, computador pessoal, eu uso... não gosto muito, por
exemplo, de mexer em redes sociais, não sou do tipo que fica ali vidrada,
direto. Mas eu gosto de fazer leituras, gosto de consultar sites, gosto de ler,
meus jornais são todos pela Internet. Eu já faça uso de livros digitais, eu tenho
também é o tablet, o leitor digital, o Kobo, vou até comprar outro da Kindle,
também, porque às vezes tem um livro que quero […] (Raquel).

Lúcia disse preferir agora o uso do tablet em vez de computador pessoal, por
causa da portabilidade:
Mais ou menos, eu uso iPad, tenho computador, agora estou passando as
coisas mais para o iPad, porque é mais fácil de carregar [...] (Lúcia).

Alguns entrevistados admitiram buscar ajuda de outras pessoas, inclusive dos
próprios alunos, quando necessário, conforme ilustram as falas a seguir:
Eu tenho um marido que é analista de sistemas, então ele me ajuda muito [...]
(Lúcia).
Eu tento, o básico é tranquilo, mas eu tenho meus consultores, eu tenho meus
amigos da área da informática [...] (Rodrigo).
Assim, para montar as aulas eu vou aprendendo com os próprios alunos que
vão me ensinando como encaixar um vídeo, como fazer isso, aquilo outro,
engatinho, tô engatinhando (Raquel).

Para além das dificuldades técnicas, Virgínia expressa sua percepção quanto
ao comportamento que observa em alguns colegas, ora com pouco traquejo, ora
resistentes, mesmo, à tecnologia:
Então, você tem aquele professor mais antigo, tradicional, que ele tem
vontade de aprender, reaprender a trabalhar com os novos recursos que tem
em sala de aula e têm outros que, realmente têm muita dificuldade, têm medo
da tecnologia, do novo, não deixa o professor... coisa simples ele não
consegue [...] (Virgínia).

Além das questões inerentes ao manuseio, em si, de recursos das TIC,
Francisco e Cecília relataram a dificuldade de integração dos mesmos às práticas de
ensino. Eles ressaltaram a problemática de transpor o uso cotidiano das TIC para a
sala de aula e o anseio de conhecer possibilidades de usos:
A gente já usa, já faz parte do dia a dia, mas... que é a própria Internet, são
as tecnologias da Internet, mas como é que você vai transpor pra aula... que
não são tecnologias difíceis de serem aplicadas, mas de todo jeito tem que
preparar material e tudo mais [...] (Francisco).

130

Não usei aplicativo não... até porque, eu acho que eu precisava muito fazer...
era isso que eu queria que tivessem cursos que a gente pudesse fazer para
conhecer, estou aberta [...]. Eu queria que tivesse um debate pra a gente criar
novas coisas, sabe? De práticas, de linguagem, de coisas que apareceu, de
jogos [...] (Cecília).

Observa-se que a própria criação de estratégias diversificadas, independente
das TIC já é complexa, não seria diferente com o uso das tecnologias. Para além da
questão das tecnologias (uso instrumental), o grande problema é a abordagem
pedagógica: a tendência é a integração de artefatos que supram funções já existentes
(por exemplo, o Powerpoint e datashow ao invés do quadro).
O uso de TIC em sala de aula depende da infraestrutura e os professores
elencaram dificuldades no acesso à Internet (sem fio, principalmente), bem como
indisponibilidade de datashows nas salas. Seus comentários sugerem que, por vezes,
contornaram o problema adquirindo e transportando, eles mesmos, seus próprios
apetrechos:
[...] eu, independentemente da instituição dar infraestrutura, dar tudo bem
direitinho, mas eu tenho um mini datashow, tenho caixa de som, tenho cabo,
tenho tudo pronto para, se eu tiver numa situação de problema, já resolvo lá,
porque eu preciso do recurso audiovisual sempre [...] (Cesar).
Mas, nem sempre tenho salas que comportem datashow, hoje tenho meu
datashow e levo [...] (Raquel).

Outra limitação citada por Francisco relaciona-se às restrições de tamanho e
formato dos arquivos que podem ser postados no LMS institucional, o que causa
problemas para professores e alunos. Nesse contexto, o requisito institucional de
disponibilização dos trabalhos dos alunos no LMS acaba sendo cumprido com base
em estratégias alternativas:
Alguns alunos também reclamam, porque, vamos supor, por causa do projeto
que a gente fez, projeto é grande, né? São dois meses de projeto, aí quando
vai carregar não pode colocar as figuras, vai capenga o projeto. Entendeu?
Alguns alunos já trazem o CD ou DVD que custa R$1,00, eles já trazem ou,
então, o pendrive e eu coloco no meu laptop, aí tem uma versão oficial e a
oficiosa (Francisco).

Os professores comentaram, também, sobre dificuldades com uso do tablet
entregue a alunos e professores (de alguns cursos selecionados). Essas dificuldades,
apesar de associadas ao equipamento em si, podem estar, também, relacionadas à
própria forma de manipulação dos materiais digitais, por exigirem um tipo de leitura à
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qual professores e alunos não estavam acostumados e que não favorecia seu uso em
sala, instigando o uso de material impresso, conforme se pode supor das falas a
seguir:
O próprio tablet em si, ele, às vezes, emperra um pouco, porque a passagem
de páginas tudo isso [...] (Raquel).
[...] no tablet quando você abre uma apostila é muito difícil você ficar indo e
voltando, então no impresso... porque é lento, você voltar e ir, então estou
observando que, mesmo os que têm tablet estão tirando cópia do impresso,
em todas as minhas turmas eu observei isso (Virgínia).

De uma maneira geral, os posicionamentos dos entrevistados foram
favoráveis ao uso das TIC em sala de aula. Um argumento em defesa do uso das TIC
em sala foi apresentado por Francisco, que ressaltou a possibilidade das TIC
oferecerem uma aproximação da sala de aula daquilo que o aluno já utiliza no seu dia
a dia, num discurso que reproduz a perspectiva dos “nativos digitais”:
[...] eu acho que é interessante a proposta, eu acho interessante, não é só
porque uma tecnologia nova, porque eu acho que vai trazer coisas que
realmente vai tornar mais lúdico o aprendizado, o ensino, por que... talvez vá
aproximar mais daquilo que o aluno já tem no dia a dia dele. Porque ele já
navega na Internet, já tem aquele... as figurinhas todas para interação,
principalmente a interação, então foi isso (Francisco).

Também, nesse sentido, a fala de Cesar reforça o uso das TIC em sala de
aula como “arcabouço” de diferentes formas possíveis para atender as supostas
necessidades dos alunos (“nativos digitais”). O professor demonstrou a crença nas
TIC como promotoras eficientes de um tipo de “linguagem” que, segundo o
entrevistado, favorece a experiência que é desejada pelo aluno:
[...] a tecnologia, ela veio para o mundo educacional, pra mim, no meu modo
de ver, pra dá eficiência, mas eficiência nessa linguagem, na linguagem que
o rapaz... ele tá procurando uma experiência diferente... [...] e a tecnologia
permite atenção multicamadas, entendeu? Multidimensão, layers e formas
diferentes, compartimento, joga na nuvem, todo um arcabouço para isso, para
servir você nisso (Cesar).

Rodrigo, entretanto, não associava ao uso das TIC em sala tanta relevância.
Apesar de utilizar o próprio tablet em sala, não sabe se seus alunos receberam o
dispositivo que é fornecido pela IES:
Eu vou lhe confessar, eu recebi o tablet da IES campo da pesquisa e um
pecado meu, eu nunca usei. Eu uso o meu próprio em sala. Mas, não peço
aos alunos para usarem o deles [...]. Assim, eu também não sei te dizer se
os meus alunos têm... porque, até bem pouco tempo atrás eles recebiam

132

aquele impresso, aquele conteúdo impresso, eu não sei se eles têm tablet
(Rodrigo).

Dário, por sua vez, parece relacionar, necessariamente, o uso da tecnologia
em sala com uma abordagem pedagógica. Ele vê as TIC como coadjuvantes no
processo ensino-aprendizagem, não como fim e, sim, como meio. O professor associa
a pesquisa de novas tecnologias para a sala de aula (aparentemente, no sentido de
conhecimento científico) e a pesquisar de novas formas de dar aula (num sentido de
criar métodos que usem as tecnologias) como tarefas exclusivas dos pesquisadores
da Educação:
[...] a tecnologia não é para ganhar o Oscar de melhor ator, a não ser na
empresa que venda tecnologia. Também, eu uso a tecnologia em sala de
aula, como meio ...[...]. Eu não fico pesquisando novas tecnologias, novas
formas de dar uma aula, não, não, não (sic.) [...] (Dário).

Os

professores foram

convidados a opinar sobre duas possíveis

desvantagens associadas ao uso das TIC em sala: que as TIC acabam distraindo os
alunos em sala e que elas limitam as fontes de pesquisa dos alunos aos resultados
obtidos em sites de busca, como o Google.
Sobre as TIC distraírem os alunos, os entrevistados declararam que isso
dependerá muito da condução da aula. Raquel explicou que, depois de concluída uma
atividade que fez uso da Internet, seria de se esperar que alguma distração ocorresse,
como parte mesmo do processo de descoberta dos alunos:
Não, vai depender da perspectiva. Porque quando você chega realmente
focado, por exemplo, em fazer uma pesquisa na Internet para determinado
conteúdo, quero esses assuntos... óbvio que depois que ele achou, ele vai
dar uma olhada naquele hipertexto ali e naquele ícone dali, vai andar um
pouquinho, mas daí tem até a ver o que seria dispersão [...] (Raquel).

Virgínia, por sua vez, acredita que essa distração se deve em grande parte à
novidade, de modo que, quando o uso de recursos da TIC deixa de ser novidade,
acaba não sendo mais motivo de distração:
Eu notei isso quando, assim que eles ganharam o tablet, no primeiro
semestre, no primeiro ano em que o tablet foi lançado, era Facebook direto.
[...]. Aí muito no Facebook... eu digo: - Olha o tablet não é para o Facebook.
Adoravam tirar foto com o tablet durante a aula, hoje eu já vejo que não tem
muito isso, mais quando era novidade, quando eles ganharam [...] (Virgínia).
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Artur, no entanto, parece não concordar, sugerindo que, pelo perfil do aluno,
pelo fato dele constantemente acessar redes sociais, é necessário ter cuidado, ou
seja, o aluno deve ser monitorado:
[...] depende muito do foco do aluno, você vai ter os dois universos. Eu acho
que o universo da possibilidade da utilização, pelo perfil do alunado atual,
pelo perfil dele... então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque
pra ele tá nas redes sociais, para ele tá naquilo que talvez seja mais
agradável, naquele momento para ele, é muito rápido [...] (Artur).

Cesar discordou da perspectiva de que o uso das TIC em sala distrai,
argumentando que o comportamento comum, atualmente, por parte dos alunos, é a
experimentação, o que é consistente com sua fala que revela uma crença nas
capacidades diferenciadas dos “nativos digitais”. Assim, para ele, o comportamento
do aluno é mais de experimentação do que de distração:
Eu discordo pelo simples motivo de que na verdade a linguagem ajudou a
melhorar ou potencializar a linguagem do aluno. Na verdade, assim, pelo que
eu compreendo, eu já fui até visitar alguns colégios, que eu tenho muita
vontade de saber, como é que tá o modelo hoje de ensino desses grupos. Eu
fiquei assim pasmo com a capacidade desses meninos de exigirem uma
mídia que ela tenha algo que os faça experimentar, do que simplesmente uma
coisa lá estática [...] (Cesar).

Em relação à discussão sobre a uso limitado de fontes de busca por materiais
acadêmicas pelos alunos, os entrevistados concordam que o uso das TIC não
favorece a diversificação de fontes de busca. Eles não exploram opções mais diversas
e algumas fontes não são confiáveis. Os comentários de Lúcia e de Rodrigo ilustram
essa perspectiva:
[...] que os alunos acabam não diversificando as fontes de pesquisa [...]
(Lúcia).
Isso é preocupante, eu tenho um... assim, nem sei... que hoje em dia Internet
é complicado, né? Você tem muita coisa que não é confiável [...] (Rodrigo).

Contraditoriamente à ampla e fácil possibilidade de acesso à informação, pela
percepção dos entrevistados, para realização de trabalhos e pesquisas escolares, os
alunos se limitam ao uso de sites de busca genéricos como Google. A fala do Artur
descreve a estratégia adotada pelos alunos, que, segundo o professor, encoraja a
existência de trabalhos idênticos:
[...] eu chamei em minha sala de dicionário Google: - Vocês vão buscar no
dicionário Google e tenha muito cuidado com ele... E tem mais um problema,
eles vão ao primeiro arquivo que eles encontram, eles não têm a preocupação
de abrirem outros, de fazer um comparativo, não... e aí se você pega uma
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pesquisa vem quase tudo igual, porque eles vão ao primeiro arquivo que eles
abrem. Então isso, eu percebo demais (Artur).

Se as estratégias de busca seguidas pelos alunos fomentam o plágio,
implicação lógica da fala de Artur, Francisco sugere outros problemas:
[...] cabe talvez direcionar para outras fontes e tudo mais. E não permitir só
uma fonte porque, realmente, hoje em dia eu vejo assim que Internet,
inclusive eles dizem o seguinte, que a Internet, como tem informação demais
e a facilidade, pode levar o aluno a refletir menos (Francisco).

Em outra perspectiva, Cesar analisa esse comportamento de não diversificar
as fontes de busca como associado a uma tendência ao imediatismo e à rápida
obsolescência das coisas, muito presente na contemporaneidade, segundo ele:
[...] o imediatismo da tecnologia é de resolver, a tecnologia veio para resolver
e acabou-se. Se eu comprar e não resolver não presta, não vou pagar, eu
não vou usar mais. Rapidamente, as coisas se tornam obsoletas, sem
precisar se tornar obsoletas, porque poderia durar mais um ano aí. Então,
esse comportamento cultural, pra mim é o fator determinante nisso [...]
(Cesar).

Cesar também destacar, na fala seguinte, essa caraterística imediatista, de
obter respostas rápidas e com a menor dificuldade possível como associada a um
comportamento de experimentação, comum em seus alunos, como um tipo de
linguagem. O professor, de certa forma, parece compor suas percepções, com
preconcepções forjadas por discursos como os dos “nativos digitais”: os jovens, mais
aptos no manuseio das TIC, estão melhor preparados para usos diferenciados das
TIC. Demonstra, assim, certa “naturalização” quanto ao comportamento dos alunos
em não empreender grande esforço em suas experimentações. Segundo o professor,
[...] porque assim, o que eu percebo, eles querem as coisas... experimentar
muitas coisas. Mas essa experiência não pode ser assim muito longa não,
tem que ser fácil, não pode ser muito pauleira não.... Se não, ele: - Ah achei
muito chato, vou fazer outra coisa. Os jovens de hoje, que estão entrando na
faculdade, já estão aí no curso de quatro anos de aprendizagem, já de tablet,
já com smartphone e tudo, eles não são, eles podem até despertar para a
procura da informação, mas a linguagem na qual eles foram formados é
aquela de experiências, de viver com uma experiência, deixa eu viver a
experiência para eu entender o que é.... e depois de entender o que é, eu vou
estabelecer um diálogo com você e compreender isso e te dá uma reflexão
[...] (Cesar).

Cecília expôs uma percepção diferente de Cesar em relação ao
comportamento de imediatismo manifestado pelos alunos, pois segundo ela, a
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consequência é que acabam dando preferência à leitura de textos curtos e imagéticos,
assim não exercitam a interpretação, pois não leem textos mais longos:
E, assim, o que eu tenho percebido é que eles são imagéticos mesmo, eles
não são capazes de lê o período, eles querem que aquele período... é assim
eles vão direto e tuff (sic.). Olha e pega a mensagem como é no.... nas redes,
né? Que não tem, assim, não tem necessidade de pensar, porque a imagem
fala tudo ou então, a frasezinha já disse tudo. Quando é um texto maior no
próprio Facebook, eles não leem, acham legal, mas você vê que eles curtem
imagem, texto maior, que tem mais informação, eles não abrem e isso dificulta
a interpretação [...] (Cecília).

4.4.2.5 Compartilhamento

de recursos

A categoria “Compartilhamento de recursos” agregou os seguintes temas:
atribuição de licenças pelos entrevistados a seus materiais de aula, compartilhamento
destes recursos com seus alunos e com outros professores, formas de acesso e uso
de materiais disponíveis na Web.
Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que compartilhavam os materiais
de aula com seus alunos. Dário compartilha com alunos materiais como slides e
exercícios, principalmente, por meio de sistemas da própria da IES campos da
pesquisa:
Compartilho todos os meus materiais com meus alunos, tudo no repositório
da IES, tudo, tudo [...] (Dário).

Outros professores utilizam meios alternativos, conforme sugerem as falas a
seguir:
Sim, disponibilizo para os alunos pelo repositório da IES, pelo Facebook
também (Lúcia).
[...] eu coloco no repositório da IES e no meu site, eu disponibilizo todo esse
conteúdo pra eles, exercício... pra fazer exercício resolvido, projeto [...]
(Eduardo).
A forma que eu disponibilizo para os meus alunos o material é praticamente
meio físico de pendrive, nem por e-mail costumo passar, só alguns relatórios,
ou esquemas de modelos para determinadas avaliações (Cesar).

Os materiais mais comumente disponibilizados são os slides das aulas,
exercícios e orientações para trabalhos. Dário afirmou colocar no repositório
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institucional também sugestões de materiais de pesquisa, complementares,
adicionados de modo cumulativo de um semestre para outro:
[...] às vezes, eu cato muitos materiais, isso é uma coisa dinâmica, né? Quer
dizer, a disciplina vai sendo enriquecida com o tempo. Eu me lembro que...
disciplina que eu dei a 5 anos atrás, quando eu vou olhar, eu tenho que ir lá
no on-line e dar uma limpeza, porque tem coisa demais, porque você vai
acumulando, acumulando... aí o aluno é que, às vezes, chega pra mim e diz:
- Professor, eu fui baixar o conteúdo é tanta coisa que eu fiquei perdido. Eu
digo: - Vixe Maria! Eu preciso limpar.... Que vai acumulando o conteúdo, você
tem que manter isso aí, como uma coisa mais atualizada (Dário).

O compartilhamento de materiais entre professores foi também mencionado
como prática usual pelos entrevistados. Rodrigo foi uma exceção: “Não costumo
compartilhar muito com professores [...]” (Rodrigo).
Os demais entrevistados foram enfáticos ao dizer que compartilham materiais
com colegas, de modo que, podemos supor, pelos depoimentos, existir o costume da
troca mútua, principalmente, de slides das aulas. As falas de Cecília e Francisco
reforçam essa percepção:
[...] quando a gente sabe que algum vai dá aquela disciplina ou, então, eu vou
dá aquela disciplina que alguém já deu, a gente troca, tem esse cuidado
(Cecília).
[...] eu já compartilhei de outros tantos professores, herança de outros e eu
estou passando pra frente, do mesmo jeito (Francisco).

Cesar deixa claro que, ao utilizar o material do colega, ele preserva o nome
do autor nos materiais:
Já usei material de outro professor em sala de aula, deixando completo o
nome do colega, inclusive, explicando. Isso aconteceu em Disciplina11, o
Fulano de Tal era professor daqui e eu peguei o material dele para dar aula
[...] (Cesar).

Artur alegou não utilizar nem o repositório, nem o LMS institucional como
meios para compartilhar materiais com os alunos. Esses sistemas possibilitam que
outros professores que lecionam a mesma disciplina tenham acesso aos materiais.
Apesar de afirmar que acha “legal” compartilhar e que já cedeu materiais para colegas
próximos, o professor ressaltou ter feito aos colegas explícitas recomendações de não
os compartilhar com terceiros (exceto alunos):
[...] eu me sinto incomodado de outros professores utilizarem o meu material,
que fica lá publicizado. Então, hoje eu tenho evitado publicar por conta disso.
Eu acho que pode existir algum colega que esteja muito apressado e encontra
o material todo pronto e é muito cômodo para ele isso... [...]. Eu acho legal
compartilhar, isso eu faço sem o menor problema, só peço para que não
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passe da pessoa... para os alunos, tudo bem, não tem problema, para os
alunos dele [...] (Artur).

Todavia, nem todos os entrevistados pareciam conscientes de que o
compartilhamento de materiais por meio do repositório institucional permitia que
qualquer outro professor da IES, que lecionasse a mesma disciplina, tivesse acesso
ao material para download, conforme declara Raquel:
Não sei se no LMS institucional já fica disponibilizado, mas quando um
professor me pede material de disciplina, alguma coisa, eu realmente
encaminho (Raquel).

Virgínia relatou, exatamente, a utilização, pela remixagem, do material de
outro professor que estava disponibilizado em repositório institucional, o (professor)
autor era desconhecido:
O que eu fiz dois semestres atrás, eu baixei todos os slides, dei uma
remodelada, botei um pouco da minha cara e utilizei eles como base... e a
Beltrana disse assim: - Mas você está usando de outro professor... aí eu digo:
- Não, se está lá disponibilizado para o professor e para o aluno é muito
melhor nós usarmos esse material que, às vezes... meio padronizado da IES
nacional. Boto exemplo, aí você muda um pouco, você acaba dando... eu
botei algumas coisas que eu acho minha... mesclei o meu material particular,
que eu tinha feito, com o dele [...] (Virgínia).

Aparentemente, um hábito de planejamento dos professores é mesclar
materiais próprios com o de colegas, de modo que, ao material original de um
professor, sejam feitos “enxertos”. A fala de Cesar também remete a essa
interpretação:
[...] no CursoC, a professora é jornalista, não é dá área, pediu meu material
para fazer uma simbiose e aí tá bem [...] (Cesar).

Lúcia afirmou buscar material de outro professor para auxiliar na construção
do seu próprio material. Porém, declarou não utilizar o material dos colegas na íntegra:
A sequência que ele abordou. Gosto muito de ver isso, principalmente se você
pega disciplina nova. Você pede a um colega que já fez, gosto muito de ver a
sequência... [...]. Eu não consigo pegar uma aula de alguém e dar a aula do
jeito que ele deu, eu sempre vou mudar. Mas, às vezes, tem uma imagem
interessante, né? (Lúcia).

Rodrigo, que havia afirmado não ter o costume de compartilhar seus materiais
com outros professores, declarou também ter usado material de autoria de outro
professor, mas ressaltou ter explicitado a autoria:
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[...] eu usei na Disciplina12, um caso de um professor, aí eu coloquei lá
embaixo, caso sugerido pelo professor Cicrano. O pessoal foi reclamar com
ele, professor o senhor está influenciando negativamente o professor
Rodrigo, aquele caso estava muito difícil... Ele veio me contar: - A raiva foi
para cima de você [...]. Eu acho que é algo que a gente também ainda tem
pouco cuidado, no geral, o pessoal tem pouco cuidado com isso [...]
(Rodrigo).

Raquel e Rodrigo declararam ter o costume de pesquisar em site cujo
conteúdo esteja em domínio público, tanto materiais de aula, como para leitura
própria:
Já busquei material em repositório público, já li livros do domínio público
(Raquel).
Uso repositório público, mais artigos mesmo. Às vezes, tem uma dissertação
que está publicada no site da universidade, tese tá lá no site [...] (Rodrigo).

Cesar, por outro lado, afirmou que apesar de buscar materiais em repositórios
públicos, não disponibiliza seus próprios materiais em repositórios públicos:
[...] não costumo publicar meu material em Slideshare também, em nada. Não
compartilho em repositórios públicos. Mas, busco de repositórios públicos, eu
busco de lá e cito a referência do colega que fez (Cesar).

Uma observação, nesse caso, refere-se à compreensão de questões relativas
a direitos autorais. Pela fala de Eduardo, fica a dúvida se, de fato, os sites pesquisados
possuem conteúdo com licença aberta:
Uso muito material de domínio público, aqui não, porque essa questão de
acesso é complicada, mas quando eu faço minhas preparações de aula em
casa, eu uso muito, mas uso muito, muito mesmo. Repositório de outras
faculdades, outros professores, vídeos do Youtube. Já usei material de outros
professores... eu não pequei consentimento expresso porque era de domínio
público, então estava liberado (Eduardo).

Cecília, Lúcia e Dário disseram que costumavam utilizar materiais disponíveis
na Web para compor suas aulas, os entrevistados afirmaram utilizar esses materiais
(slides, imagens, vídeos) para ajudar a compor os próprios. Isso, aparentemente,
independente do autor ter cedido licença aberta ou flexível ou do material possuir
restrições de uso e reuso:
Sim busco material desses... copio. Já usei, assim da Internet, de tirar, de ter
os slides prontos [...] (Cecília).
[...] pego imagens na Web para utilizar [...] (Lúcia).
[...] mas eu respeito a fonte, de onde foi, eu sempre cito a fonte, eu não apago
o nome de professor [...] (Dário).
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A percepção dos entrevistados parece ser de que, se o material está
disponibilizado na Web é porque o autor cedeu o direito de livre acesso e alteração
por terceiros, ou seja, parecem ignorar que nem todo material publicado na Web pode
ser livre e abertamente baixado e reutilizado. Ao enfatizar a prática de citar o nome do
autor, Dário sugere realmente confundir questões relativas a direito intelectual:
[...], se por acaso eu pego uma aula que tá pronta na Internet, que eu achei
muito interessante a aula toda, eu uso o material todinho, mas eu não tiro o
nome do professor que deu a aula, esse eu deixo lá, certo? [...]. Se eu uso a
informação, pra mim, eu parto do pressuposto do seguinte: tá na Internet é
de uso público, se alguém colocou algum material na Internet é para todo
mundo compartilhar, pra todo mundo usar. Mas eu respeito à fonte de onde
foi, eu sempre cito a fonte, eu não apago o nome de professor nenhum [...].
Agora, existem sites na Internet em que você paga uma assinatura e você
pode fazer o download do material; agora, se eu paguei pelo material, eu
posso usar, parto do princípio que se eu paguei pelo material, posso usá-lo
da maneira que me aprouver (Dário).

4.4.2.6 Inovação

Para a categoria “Inovação” analisamos o posicionamento dos entrevistados
quanto ao que consideram “inovação” nas práticas de ensino e como eles
caracterizam suas próprias práticas nesse sentido. Assim, eles foram convidados a
exemplificar, dentre as práticas que desenvolviam, quais consideravam inovadoras.
As opiniões dos entrevistados foram diversas sobre o que consistia “inovar”
nas práticas de ensino. Emergiram, assim, perspectivas pessoais sobre inovação
pedagógica, conforme Raquel sugere:
Sim, mas inovação é.... é diferente, uma visão diferente para cada um
(Raquel).

Cesar exemplificou uma atitude de um antigo professor que, segundo ele, não
ministrava aula e não estimulava o engajamento dos alunos, como falta de interesse
em “inovar”:
[...] eu tive professores que, simplesmente não davam aula e aí a gente
pensava... eu imaginava, puxa vida, esse cara deveria trabalhar de um jeito,
de outro jeito, pra gente poder pelo menos se engajar mais, né? [...]. Puxa, o
cara poderia dar uma inovada tal, não sei o que... tudo isso é lição (Cesar).
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Alguns entrevistados foram enfáticos em dizer que não inovavam em suas
práticas. A fala de Lúcia, a seguir, classifica sua própria aula como tradicional, mas
não explicita o que consideraria como “técnicas” que caracterizam a “inovação”:
Não, não me acho tão inovadora assim não, pelo contrário, eu me acho uma
professora bem tradicional. Não tenho tanto desenvoltura nesse aspecto....
Não, não me considero, minha aula em sua maioria, ela é formal. Chego, né?
Claro, pego esses aspectos e dou a minha aula de maneira formal, mas
realmente ser inovação, de aplicar muitas técnicas, não (Lúcia).

Dário, tampouco se considerava “inovador” dentro de sala de aula, associando
a inovação em sala com o papel do pedagogo:
Olha, inovar... eu penso o seguinte, talvez eu não seja, exatamente, um
grande inovador, certo? Eu não me considero exatamente um grande
inovador dentro de sala de aula. Por que eu não me considero um grande
inovador de sala de aula? Porque eu não sou exatamente um pesquisador,
um pedagogo, tá certo? Eu não sou um pesquisador, eu não fico... eu não
(Dário).

Artur, que lecionava disciplinas da área das Ciências Jurídica, aparentemente,
classificou como inovação as práticas que se diferenciavam do método tradicional de
ensino, ou seja, da aula expositiva. A fala seguinte exemplifica o que o professor
considera como inovação:
Inovo sim, por exemplo, Disciplina16 [...]. A gente tem a figura dos casos
práticos no CursoB, eles (os alunos) tinham a dificuldade de transportar essa
teoria para a prática [...] (Artur).

Por outro lado, a fala de Rodrigo, que também é da área das Ciências Jurídica,
apesar de reconhecer ter dúvidas, propõe “inovação” em função da condução de
“aulas dinâmicas”:
Se eu inovo? Não sei professora, se eu inovo. Pergunta interessante. Eu
procuro, olha. Eu procuro fazer uma aula dinâmica [...]. Então, eu procuro ao
máximo fazer uma aula que seja dinâmica, que tenha participação, para que
chame atenção para uma situação concreta, uma situação real. Às vezes,
pego até uma notícia que aconteceu, tal, tal, tal (sic.) ... para que eles possam
trazer aquilo para a contextualização, enfim conseguir absorver (Rodrigo).

A fala de Cecília, a seguir, ilustra uma concepção de “inovação” como o uso
de recursos das TIC:
[...] eu acho a coisa mais legal do mundo se tivesse aquele... que tivesse
jogos e eu já tive lendo né? Às vezes, na Exame aparece jogos... que eles
pudessem fazer.... Pegava o tablet deles ali ou pegava lá na Internet, fazia do
conteúdo... - Vamos lá, vamos fazer, esse, esse plano de cargos e salários.
Tá aqui a empresa, olha, você chegou na empresa. Ele vai andando feito um
bonequinho, aí tá aqui: -Olha, fale com esse... olhe, você passou e não deu
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bom dia para essa pessoa, essa pessoa ficou lá olhando... Uma coisa que
fosse a linguagem deles, porque essa nossa linguagem... pegasse o
conteúdo, né? Isso que ele precisa aprender? É. Então, vamos botar na
linguagem que ele entende, sabe? Tinha que ter isso (Cecília).

Nessa perspectiva, a inovação nas práticas seria naturalmente concretizada
por professores atuantes na área da Computação. Eduardo, professor atuante nesta
área, reflete sobre essa perspectiva:
Eu não considero mais inovação, o que eu faço, eu acho que eu ainda tenho
que encontrar... eu acho que fujo do padrão, mas eu acho que eu não inovo.
Eu não sei nem se isso está correto essa afirmação. Mas, assim, eu não estou
dentro do padrão, mas…. Porque, assim, nós docentes, a gente é muito
avesso, à exceção o pessoal de tecnologia, mas é muito avesso a inovar. Se
bem que, eu posso exemplificar... não, mas eu não considero inovação...
enfim, não sei direito [...]. Uma grande maioria do que seria inovação para os
demais, já é o nosso dia a dia. Por isso que eu digo, pra gente não é inovação,
porque faz parte do nosso dia a dia. Mas, esse lag, esse hiato que existe aqui,
pra maioria dos docentes das outras disciplinas é um quebra de paradigma
muito grande (Eduardo).

Ainda na perspectiva de que inovar nas práticas de ensino é utilizar as TIC
em sala, Francisco associou sua dificuldade em inovar a problemas de infraestrutura
institucional:
Sei não, poderia ser mais, vamos supor agora essa tecnologia aí... algumas
vezes, também eu sinto falta da rede. Algumas vezes, eu procurei inovar e o
ambiente não permite, faltavam algumas... eu preparei as aulas, né? Pra
poder usar a Internet, como professor se não tem rede, se o acesso é lento,
essas coisas, então... Algumas tentativas de inovação foram... não
avançaram porque hoje eu dia, a gente precisa de redes de computadores
[...] (Francisco).

Alguns entrevistados mencionaram, como exemplos de práticas inovadoras
aquelas associadas a abordagens em sala que se adaptam às circunstâncias da aula,
conforme a turma, o conteúdo, o tempo. O aluno, nesse caso, ajuda a definir o ritmo
da aula, de modo que “inovar” seria não fixar os percursos da aula a priori. Cesar e
Lígia declararam que inovam a partir dessa perspectiva:
Eu acho que sim, todo dia, porque eu não deixo a aula... eu tenho um script
da aula, mas eu sei... a única coisa que eu sei do meu script é onde eu quero
chegar, os caminhos que eu vou levando, eu vou junto com a turma. Eu acho
que isso, todo professor, na hora de montar o seu conteúdo, precisa entender.
Ele não tem mais que começar no quadro aqui e terminar ali, não existe essa
linguagem mais, não existe [...] (Cesar).
Durante a aula sim... eu não faço isso durante meu planejamento, o meu
planejamento é sempre igual, só que durante a fala, na aula, que eu percebo
que naquela turma tem um cara mais esperto, eu já me lembro da história, já
conversei com ele... aí, eu procuro trazer aquela realidade dele, para cá... Se
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eu vejo que na turma tem um cara que é o inverso, que ele não tem a ação,
eu procuro trazer uma analogia, acaba que a aula, ela é sempre alterada, em
relação ao que eu planejei, como é uma mesma disciplina para turmas
diferentes, só no momento da aula que eu percebo (Lígia).

O depoimento de Cecília relaciona inovação nas práticas de ensino com certa
flexibilidade para se comunicar com o perfil de aluno contemporâneo. Nesse sentido,
ela reclama por novas práticas e inovação no modo de se comunicar com o aluno,
diferentes da aula expositiva:
Eu sou muito preocupada e já tive até discussões com colegas aqui que
acham diferente. Mas eu penso assim, o aluno mudou mesmo, o tipo de aluno
mudou, não é como eu, você, não é como nossas mães, não. Esse nosso
aluno independente daqui da Outra IES... até da pós, tem outro tipo de
postura, toda a formação. Eu queria, eu quero novas práticas... inovar na
maneira de comunicar com eles, não aquela história da gente ficar só falando
[...] (Cecília).

Como um exemplo de inovação em sala, Raquel descreveu uma estratégia
com um viés criativo que, segundo ela surpreendeu os alunos:
Mas, por exemplo, inovo quando, de repente, eles estão esperando um texto
jurídico em sala de aula e eu chego com um Guimarães Rosa e ali, do
Guimarães Rosa a gente acaba discutindo algo relacionado, dentro do âmbito
jurídico. Outra, eu fiz agora a pouco um debate sobre.... Aliás, eu fiz um júri
simulado em cima de cordéis, dividi a sala em 4 equipes, uma ficou para
defender outra para acusar [...] (Raquel).

4.4.3 Semana Pedagógica: minicurso

Ainda que o tempo do curso tenha sido curto e, consequentemente, a
observação dos professores uma ação restrita a esse tempo, a análise dos frutos
dessa observação, quando comparada ao que se obteve com o questionário e as
entrevistas contribuiu para elucidar questões específicas da prática pedagógica. As
impressões extraídas pela observação do minicurso são apresentadas a seguir.
A primeira parte do minicurso, de apresentação dos dados do questionário,
gerou discussões sobre a falta de uma infraestrutura na IES para acesso à Internet
nas salas de aula. O debate, suscitado por dois dos grupos, defendeu que, apesar de
existir na IES um sistema de acesso sem fio à Internet, esse não atendia
satisfatoriamente a todos os locais de aula. Não pude deixar de questionar se, naquele
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momento, alguns cursistas não pretendessem identificar culpabilidades, já que a
apresentação indicou que as TIC estavam sendo usadas em sala por colegas da
mesma instituição, em particular, associadas a estratégias de explanação oral com o
uso de slides e datashow.
Durante a segunda atividade, observei que alguns cursistas tiveram
dificuldade no acesso aos materiais do curso compartilhados “em nuvem”. Nesse
momento, apoiados por colegas do seu grupo, eles pareceram sentir-se mais
confiantes com orientações individualizadas, realizadas pelas facilitadoras.
Na

terceira

atividade,

os

participantes

criaram

suas

respectivas

apresentações pessoais. Não demonstraram qualquer dificuldade em realizar a
atividade, pois tratava-se apenas de inserir informações no site. Houve interesse e
empolgação; alguns cursistas, inclusive, fizeram postagens de suas criações na rede
social Facebook. A figura 17 ilustra um exemplo que criei para demonstração.
Contudo, novamente, eles tiveram dificuldade em colocar suas produções no diretório
compartilhado e foram auxiliados pelas facilitadoras.
Figura 17 - Exemplo criado para demonstração da estratégia “Apresentando-se para a turma” usando
template do site www.recite.com.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Na atividade (quatro) de criação de uma “história digital”, os participantes
experimentaram as ferramentas propostas, todas acessadas pela Web e sem
instalação no computador local. Esse acesso, entretanto, exigiu mais largura de banda
da rede sem fio da IES. Alguns professores reclamaram de lentidão da rede. Ainda,
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para uso de algumas delas, era necessário criar um breve cadastro, para acesso livre
(ou gratuito por um período de tempo). Alguns cursistas demostraram embaraço na
criação de cadastros, aparentemente, porque alguns deles exibiam formulários em
inglês. Nessa atividade houve dificuldade na exploração das possibilidades das
ferramentas: por causa da língua inglesa nas instruções de uso das ferramentas, pelas
restrições de banda e o próprio desafio em desvendar uma ferramenta desconhecida.
As interações em grupo ficaram mais evidentes, nesse momento. Os cursistas
estavam divididos em 6 (seis) grupos, o número de integrantes por grupo variou entre
2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) integrantes. Na maioria dos grupos observei ações de
colaboração, com divisão de tarefas, ora implícitas ora explícitas; por exemplo, em um
dos grupos, enquanto um membro testava as possibilidades das ferramentas, outro
buscava materiais extras para compor a história.
Em um dos grupos, a emergência de um líder ficou mais evidente. Um cursista
assumiu o papel de distribuir as tarefas e deu a “palavra final” sobre a ferramenta
utilizada pelo grupo. Um comentário desse professor no início da atividade foi: “Já está
tudo organizado, já escolhemos a ferramenta”. Entretanto, um colega do grupo
pareceu adotar uma atitude de resistência a essa liderança, pois desenvolveu sua
atividade individualmente, optou por não utilizar a ferramenta indicada pelo líder e
contou somente com o apoio das facilitadoras. Em dois outros grupos, um único
membro ficou responsável por compilar a história e exerceu, assim, uma liderança
mais implícita. Nos demais grupos, cada membro quis ter a experiência individual de
criar a história e de manusear a ferramenta; com evidentes atitudes de colaboração,
todos os membros utilizaram a mesma ferramenta e compartilharam entre si
dificuldades, descobertas e materiais produzidos. Mesmo nesses casos, as
facilitadoras foram constantemente requisitadas para ajudar na manipulação das
ferramentas.
Merece destaque o comentário de um participante: “Passa logo o que é para
fazer”. No desenvolvimento da atividade, ele regularmente incentivou o grupo a
finalizar a atividade, o mais rapidamente possível. Assim, o grupo concluiu a atividade
antes de todos os outros e ele se retirou do minicurso. Entretanto, antes de sair, teceu
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um comentário curioso: “Eu não sabia dessas coisas, que existiam essas coisas, muito
legal, gostei muito! ”.
Na segunda parte do minicurso, as histórias digitais foram apresentadas para
toda a turma. Todos os 6 (seis) grupos concluíram a quarta atividade, com a criação
de histórias, em formato diversos: quadrinhos, vídeos, pôsteres e apresentações.
Durante a apresentação, o problema da disponibilidade de banda novamente se
evidenciou, pois houve lentidão para acessar as histórias. Mas todos apresentaram,
inclusive expuseram dificuldades específicas de manuseio das ferramentas e
trocaram dicas entre si.
Depois dessa vivência, a quinta atividade foi iniciada com a apresentação da
taxonomia de Bloom (revisada). Utilizei o planejamento do próprio minicurso para
exemplificar as associações entre o domínio cognitivo desejado e os objetivos,
estratégias e atividades planejadas. Alguns dos cursistas, que atuaram como
elaboradores de planos de ensino e planos de aula na IES, já haviam utilizado essa
taxonomia (a versão não revisada). Na realização dessa atividade, os cursistas
ficaram reticentes, inseguros, sem saber o que fazer ou por onde começar. Pareciam
aguardar um roteiro, ou um passo a passo detalhado para elaboração dos planos.
Todos, então, buscaram em seus materiais, planos de aula da própria IES, criados
anteriormente (por eles próprios ou por outros professores). De posse desses planos
de aula, sentiram-se mais confiantes e usaram como estratégia a reformulação desses
planos para realizar a atividade.
Um aspecto relevante nesse momento foi o pouco tempo que os cursistas
tiveram para realizar uma atividade que demandava reflexão e criatividade. Também,
alguns deles já demostraram cansaço e desânimo para concluir a tarefa. Apesar dos
planos terem sido disponibilizados no Google Drive, não houve tempo para discussão
e comentários sobre os planos de aula construídos.

4.4.3.1 Autoavaliação
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Depois de realizado o minicurso, todos os cursistas presentes receberam por
e-mail um convite para preencher um questionário de autoavaliação (APÊNDICE G).
No total, o questionário foi enviado para 27 (vinte e sete) cursistas, dos quais 11 (onze)
responderam. Os dados dessa autoavaliação, apresentados a seguir, contribuem para
caracterizar as participações nas atividades propostas.
A figura 18 ilustra, em valores absolutos, o nível de completude das atividades
propostas no minicurso, segundo avaliação dos cursistas. A atividade que previa a
realização de uma apresentação pessoal (terceira) teve o maior número de cursistas
que realizou completamente. A atividade que previa a elaboração dos planos de aula
(sexta) teve o menor número de cursistas que realizou completamente. Esses dados
são consistentes com a percepção de insegurança no desenvolvimento da atividade.
Os cursistas indicaram o modo de organização dos grupos durante o
minicurso. A figura 19 ilustra as diferentes organizações dos trabalhos em grupo. Para
responder essa questão, os professores tinham a opção “Outras:” para descrever
formas diferentes daquelas relacionadas. Eles afirmaram ter desenvolvido as
atividades em trios, principalmente. De fato, conforme discutido anteriormente, as
atividades no minicurso foram ricas em interação, e as situações de atuação individual
foram pontuais.
Figura 18 - Níveis de completude das atividades propostas no minicurso.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 19 - Modos de organizações dos trabalhos em grupo.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Os professores indicaram aspectos da própria prática docente impactados
pelas atividades desenvolvidas no minicurso. Nesse caso, a quantidade total de
escolhas não corresponde ao total de cursistas, pois cada cursista pôde escolher mais
de um aspecto. A figura 20 ilustra como aspectos mais impactados, segundo as
respostas obtidas: “estratégias de ensino” e “recursos didáticos para o ensino”.
Consistente com os objetivos esboçados para o minicurso.
Ainda, a “elaboração dos objetivos para o plano de ensino” e o “acesso à
Internet” foram indicadas como as principais dificuldades encontradas no
desenvolvimento do minicurso (figura 21). Comparativamente, a atividade “elaboração
do plano de aula” teve o menor índice de realização completa, ilustrado na figura 18.
Possivelmente, relacionadas à dificuldade indicada pelos cursistas quanto a criação
de objetivos para o plano de ensino. As limitações de acesso à Internet durante o
minicurso foram particularmente sentidas durante o desenvolvimento da atividade de
criação da história digital.
Figura 20 - Diferentes aspectos da prática docente impactada pelo minicurso.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).
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Figura 21 - Principais dificuldades sentidas durante o curso.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

As respostas dos cursistas18 às questões abertas revelaram impressões
gerais sobre o minicurso. Opinaram sobre a principal descoberta que o minicurso lhes
proporcionou e algumas respostas ressaltam modos de melhorar a própria prática, por
tornar as aulas mais interativas e despertar o interesse dos alunos:
O modo como posso tornar minhas aulas mais iterativas. Até o Curso
somente utilizava o Prezi e o Powerpoint (C1).
Novas estratégias de intervenção no ensino (C6).
Como fazer uso de técnicas inovadoras e que possam despertar o interesse
dos alunos nas aulas (C10).

Outras respostas demostraram demasiada valorização das tecnologias para uso em
sala e, também, uma percepção de relativa simplicidade das ações envolvidas no uso
de ferramentas das aulas:
Que é possível fazer o uso da ferramenta com ações simples da aula” (C9).
A grandiosidade dos recursos tecnológicos disponíveis para a prática
docente” (C11).

Uma resposta ressaltou, ainda, que a principal descoberta que o curso havia
proporcionado foi em relação à Taxonomia de Bloom.
Os cursistas indicaram exemplos de como as TIC poderiam ajudá-lo a
melhorar suas próprias aulas, como na seguinte resposta:
Uso de smartphones nas trocas de conceituações, a partir do
www.recite.com, e uso de outras ferramentas em grupo para apresentar
doenças e estratégias de avaliação e tratamento [...] (C6).

18

Identificados, nesse caso, pelo acrônimo C (cursista) e um número para diferenciação entre eles, por
exemplo, C1.
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O professor afirmou ainda que construirá histórias para os alunos, pois
acredita que viabilizará uma forma de interação do aluno com o conteúdo:
Irei desenvolver histórias que contemplam os assuntos trabalhados em sala
de aula e disponibilizar no LMS institucional para que os alunos possam ter
acesso e assim, interagir melhor sobre o assunto, mais especificamente
através de fóruns (C4).

Exemplos apresentados por dois cursistas destacaram o uso das TIC como
uma forma de chamar a atenção dos alunos, ou por permitir que eles troquem ideias
em sala e não se prendam só a conceitos ou, ainda, pela possibilidade deles utilizaram
os recursos que possuem em mãos, como ferramenta didática:
Acredito que pode melhorar ao mobilizar a atenção dos alunos, não apenas
por prendê-los ao teor da disciplina, mas por permitir que eles realmente
troquem ideias em sala e com o professor (C1).
Especialmente na estratégia de prender a atenção dos alunos durante a sala
de aula, bem como utilizar os recursos de que dispõem em mãos, a exemplo
do celular, como ferramenta didática (C10).

4.4.3.2 Reflexões

Em certo sentido, atuar e observar o minicurso, concomitantemente, foi um
complicador, pois eu atentava para os vários aspectos das situações e, ao mesmo
tempo, acompanhava como facilitadora, inclusive, dando suporte aos cursistas, o que
demandou certo grau de esforço. Durante o minicurso, em vários momentos, as
preocupações inerentes ao papel de pesquisadora, como a obrigação de atentar para
aspectos gerais e a expectativa em obter dados para a pesquisa concorreram com as
ações de facilitadora. Nesse sentido, as gravações em vídeo ajudaram a revisitar
aquele momento com outro olhar.
Por outro lado, pelo fato de estar desenvolvendo uma pesquisa entre colegas
de trabalho, certos dilemas surgiram: Até que ponto o cursista estava ali interessado
no minicurso ou “por amizade”, para “dar uma força”? Como lidar com o colega
cursista que se ausentou parte do tempo? Também chamou atenção um professor
que não parava de usar seu celular (e não o estava utilizando em atividades do
minicurso) e outro que saiu várias vezes da sala. Tais situações despertaram
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questionamentos sobre o interesse desses professores, que em certos casos,
pareciam apenas querer “marcar presença” no evento institucional. Essa percepção
foi reforçada, por dois comentários: “Que curso é esse mesmo? Do que ele trata? ” e
“Pra que esse curso o dia todo? Deveria fazer só pela manhã. ”
Em relação ao planejamento e desenvolvimento do minicurso, algumas
situações suscitam reflexão sobre a abordagem utilizada. Na atividade de criação das
histórias, um cursista preferiu utilizar uma ferramenta diferente daquelas propostas no
plano do minicurso. Para criar sua história, ele utilizou um aplicativo disponível na
Apple Store, com o qual já possuía familiaridade. Outro comentou que utilizar o Movie
Maker (@Microsoft) seria mais fácil que utilizar as ferramentas propostas. Contudo, a
intenção no planejamento do minicurso era propor ferramentas que fossem
desconhecidas e que desafiassem os participantes. Além disso, a diversidade de
recursos disponíveis traz desafios para o planejamento desse tipo de situação,
inclusive na identificação daquele mais adequados para o contexto/atividade.
Ainda assim, acreditamos que a realização do minicurso tenha sido elucidativa
no sentido fornecer insights para outras formações que pretendam trabalhar a
construção de práticas de ensino que façam uso das TIC. Supomos ainda, que os
cursistas tenham desenvolvido uma melhor compreensão quanto planejamento e ao
desenvolvimento de estratégias para suas aulas.
Os próprios cursistas indicaram, no questionário de autoavaliação, suas
expectativas não satisfeitas em relação ao minicurso. Essa questão era aberta e
muitas respostas afirmaram simplesmente “nenhuma”, mas alguns deles estenderam
suas respostas para destacar, em geral, satisfação com o curso, conforme
apresentado a seguir:
O curso foi extremamente proveitoso e já elegi uma das disciplinas que
ministro para fazer uso de uma das ferramentas apresentadas. Eu realmente
gostei da metodologia e da leveza como as aulas foram ministradas. Espero
ter a oportunidade de voltar a participar de novas iniciativas como essa (C1).
O Curso foi ótimo, nos mostrou várias alternativas que não conhecíamos em
termos de ferramentas (C2).
Eu aproveitei o curso na sua integralidade. Informações e ferramentas
extremamente úteis para o incremento das minhas aulas (C10).
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A carga horária do minicurso, contudo, não atendeu às expectativas, conforme
indicam os depoimentos:
O curso ultrapassou as minhas expectativas. Gostaria apenas de uma carga
horária mais extensa (C6).
Achei muito interessante, conheci ferramentas bastante úteis, só acho que
poderíamos ter mais tempo para discutir e planejar o uso das mesmas em
sala de aula (C7).
Gostei muito do curso, ampliou meu olhar com relação às TIC. Deveria ter
uma carga horária maior e ser realizado em laboratório de informática (C8).
Gostaria que houvesse mais tempo para o exercício das técnicas e
monitoramento por parte do orientador da oficina (C10).

Os participantes fizeram elogios, críticas e contribuições acerca do minicurso.
Dentre os elogios, o mais emblemático foi do professor que afirmou ter saído do
“analfabetismo digital”. Além disso, algumas sugestões foram no sentido de maior
aprofundamento sobre o planejamento das aulas e reconhecimento da relevância e
complexidade dessa atividade:
Durante o curso foi abordado o Plano de Aula, entretanto, acho que seria
bastante enriquecedor se tivéssemos um curso exclusivo sobre o assunto,
pois sabemos da importância e complexidade (C4).
O momento foi bastante produtivo. Uma pena que o tempo tenha sido curto
para expor tantas modalidades tecnológicas que podem contribuir para a
prática de ensino. A elaboração do plano de aula foi bastante interessante,
uma vez que não nos atentamos para muitos aspectos inerentes a essa
prática (C11).
Estar mais detalhado quanto à necessidade de uso da ferramenta digital com
o planejamento de ensino (C9).

Uma crítica sugeriu que, durante o minicurso, menos atividades deveriam ter
sido propostas:
A iniciativa foi excelente!!! Porém, poderia ser mais objetivo, com menos itens
a serem desenvolvidos. Às vezes, fiquei perdida em sala sobre o que deveria
ser feito (C9).

As sugestões dadas pelos professores, para a oferta de novos cursos de
formação na IES, pretendiam possibilitar maior segurança para uso das TIC em sala:
Falar do celular, o que podemos fazer para direcionar o aluno viciado nas
redes sociais, a estar mais linkado (sic.) em aula. Também como usar o
Facebook como uma ferramenta colaborativa, sem termos medo de expor
nossa prática docente lá. Ainda tem o receio de sermos desrespeitados em
rede, e não termos como controlar as informações (C2).
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A continuação dos programas, treinamento, capacitação para que
tivéssemos, de fato, condições de pôr as ideias advindas com o curso em
prática (C6).

Durante o desenvolvimento do minicurso, destacou-se a dificuldade do
planejamento de estratégias de ensino para do uso de recursos das TIC. Contudo, os
participantes tiveram a oportunidade de exercitar o trabalho em equipe, a autoria e a
criatividade. Por isso, acreditamos que os objetivos do curso tenham sido alcançados,
pela percepção da relevância associada ao plano e à criação de estratégias
diferenciadas para melhorar suas aulas.
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5

PRÁTICAS DE ENSINO E USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO NO CAMPO

Neste capítulo, os achados das análises realizadas são agrupados para possibilitar uma visão holística dos dados e permitir o diálogo com a literatura discutida
nos capítulos iniciais. A intenção do capítulo é, a partir dessa análise combinada, elaborar considerações, observações, suposições e inferências sobre os dados em contraponto com o conhecimento da área. Durante a sistematização dos achados decorrentes desse diálogo, três grandes temas emergiram - Formação, Vivências e Concepções – e esses temas constituem os eixos principais segundo as quais as discussões do capítulo estão estruturadas.
Formação

Pimenta e Anastasiou (2008) afirmam que muitos iniciantes na docência no
ES são deixados à própria sorte. Os achados desta pesquisa são consistentes com
essa observação, pois mostram que o ingresso na docência por parte dos participantes ocorre como consequência de suas atuações anteriores como pesquisadores em
seus campos do conhecimento (depois de realizados cursos de pós-graduação stricto
sensu) ou como profissionais de diferentes áreas (inclusive, conduzindo treinamento
profissional). Desse modo, a formação profissional inicial para a docência no ES, à
exceção de professores oriundos da área da Educação, caracteristicamente, parece
ser feita em disciplinas isoladas na área pedagógica em cursos de pós-graduação.
Alternativamente, os profissionais, simplesmente, adentram a sala de aula sem qualquer processo de formação inicial.
Na constituição da identidade do professor do ES, destaca-se o fato de que o
exercício da profissão não exige formação pedagógica, aparentemente fundamentado
na ideia de que o docente universitário “se faz com o tempo” ou de quem sabe, sabe
ensinar. Em decorrência da falta de uma formação específica para a docência no ES,
identifica-se uma forte tendência à reprodução de modelos vivenciados, e as concepções e práticas docentes acabam sendo, fortemente influenciados por seus próprios
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referenciais de ensino conforme aprendidos. Se a instituição que recebe um docente
iniciante na profissão não oferece um forte programa de formação continuada, o problema tende a se acentuar e os professores acabam dependendo apenas da vivência
profissional para aprimorar sua prática pedagógica.
Para os participantes desta pesquisa, os referenciais de “bom professor” associados a antigos professores revolvem em torno da percepção de domínio/posse de
conhecimento em sua área do conhecimento, confiança aparente ao ministrar aulas e
experiência. Também, organização e método, flexibilidade e fluência para associar teoria e prática e o uso de estratégias diferenciadas de avaliação. Ainda, proximidade e
criação de laços entre professor e aluno e, mesmo em casos de docentes com vasto
conhecimento, simplicidade no agir e no modo de abordar o conteúdo. Esses achados
são comparáveis àqueles encontrados por Cunha (1989), sobre as influências na maneira de ser um bom professor: “aspectos relacionados a domínio do conhecimento,
organização metodológica da aula e relações democráticas com os alunos” (CUNHA,
1989, p. 80). Merece destaque, como exemplo de influência, a do pai-professor, cujo
referencial de professor comunicativo e acessível pelos alunos foi adotado pelo filho
entrevistado.
Como referências de professores “ruins”, os dados revelaram avaliações baseadas nos perfis de antigos professores que não conseguiam “transmitir” seus conhecimentos para os alunos, ministravam aulas sentados e demonstravam apatia, que
estavam despreparados, que davam aulas expositivas com leitura de slides, sem incentivar discussão e debate. Os dados sugerem que certas situações com antigos
professores “ruins” podem se refletir na ação docente na forma de aversão a um método de ensino, ou pelas sequelas deixadas na aprendizagem de determinada disciplina.
Após o ingresso como docente na IES pesquisada, os professores devem
cumprir um número mínimo de cursos dentro do programa de formação continuada
da instituição, organizado em uma coleção de cursos on-line que contempla tanto aspectos pedagógicos para atuação na docência do ES quanto aspectos da “cultura”
institucional. Acredita-se que essa formação possibilite aos seus cursistas reflexões
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sobre a atuação docente no ES, para além dos seus próprios referenciais e do pragmatismo de seu cotidiano. Contudo, os depoimentos sobre a realização desses cursos, além de satisfação e adesão, evidenciam considerável resistência por parte de
alguns professores. A alegada falta de tempo pode, de fato, mascarar uma falta de
interesse, e a evasão, associada nas falas a críticas ao formato on-line e à forma de
condução dos cursos, pode ser decorrente de uma variedade de outras questões, inclusive o descaso por questões pedagógicas identificado em várias falas coletadas.
Como ocorre na formação continuada docente para o ensino básico (GATTI,
2012), também no ES, uma formação ancorada na realidade talvez possa surtir efeitos
mais significativos. Entretanto, o formato on-line do programa da IES em questão parece contribuir para uma forma de certificação em escala, ao invés de servir ao propósito de uma formação continuada de docentes que supere os problemas causados
por ações isoladas de formação contínua, como cursos, seminários, palestras, etc.
Com base na análise da organização e implementação de um programa de formação
de professores da Universidade de São Paulo, Almeida e Pimenta (2009), sugerem
várias formas de incrementar esses processos formativos, destacando a importância
institucional atribuída à formação, a diversidade de linhas de formação, os novos modelos de formação, por exemplo, pela articulação pedagógica entre campos disciplinares e a aposta na dimensão coletiva da formação docente. A formação oferecida
pela IES pesquisada, ainda que integre tais elementos em sua proposta, parece carecer de uma significância mais abrangente, no olhar dos professores participantes.
Observou-se, nos depoimentos de alguns participantes, uma resistência ao
discurso pedagógico. Apesar de não se tratar de um posicionamento geral, dentro do
grupo de participantes, não se pode deixar de considerar o possível impacto de uma
desvalorização de questões pedagógicas. Boa parte desses professores exercem, simultaneamente, tanto uma profissão em área específica quanto a profissão docente,
e muitos acabam privilegiando a primeira, enquanto relegam a segunda ao papel de
fonte de complementação de renda. Essa situação pode contribuir para que esses
docentes prestem menos atenção às questões pedagógicas, se comparados a professores que atuam em outros níveis e que, inclusive, recebem uma formação pedagógica mais sistemática.
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Ainda que muitos dos depoimentos colhidos apoiem a noção que os professores têm interesse em aprimorar suas práticas, inclusive considerando de forma mais
central, em seu planejamento, as necessidades específicas e experiências dos alunos, há muito nesses depoimentos que sugere a predominância de uma visão de
aprendizagem como um processo que habilita à reprodução de informações. Essa
visão é consistente com o descaso pela pedagogia e, em particular, pelo planejamento
do encontro que se constitui na sala de aula, fortemente defendido por Masetto (2010).
Vivências

O trabalho cotidiano em sala de aula pode proporcionar aos professores o
desenvolvimento de certos questionamentos, por exemplo, entre abordar conteúdos
de forma mais generalista ou mais aprofundada. Os depoimentos sugerem que algumas questões parecem ter resultado de reflexão sobre a prática, por exemplo, a diferenciação entre aulas no turno da manhã e no turno da noite, e a proposta de flexibilização de níveis de exigência conforme a maturidade das turmas. Assim, encontramos alguma evidência de reflexão sobre a prática no corpo de dados coletados. Porém, nos dados provenientes do questionário, a maioria absoluta afirmou frequentemente repensar suas práticas de ensino de modo a acomodar novas expectativas dos
alunos, enquanto que, nas entrevistas, de uma forma geral, não ficou evidente que
esse repensar acontece de modo frequente.
De modo a evitar o processo de culpabilização dos docentes, já discutido, é
preciso considerar as muitas dificuldades próprias da profissão, bem como possíveis
especificidades do contexto analisado. Questões como a insegurança em relação ao
assunto a ser abordado em sala, seja como reflexo da falta de preparação, ou de uma
situação em que um aluno, apoiado por recursos das TIC, testou o conhecimento do
professor, não são, necessariamente, idiossincrasias da instituição pesquisada, ou
mesmo de outras IES privadas. O relato acerca do “teste” posto pelo aluno, em particular, ao ressaltar que seria uma grande falta não saber responder e assumir o próprio
desconhecimento, evidencia a relevância atribuída pelos professores ao “domínio” do
conteúdo. Uma possível explicação para isso é que o ingresso na docência no ES por
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parte da maioria dos participantes decorreu de atividades exercidas como profissionais de várias áreas (inclusive como instrutores em treinamentos nas empresas) e/ou
pelo desenvolvimento de pesquisa científica, com a conclusão de pós-graduação
stricto sensu. Assim, podem estar reproduzindo a perspectiva que tais conhecimentos
são essenciais na formação da identidade docente no ensino superior, um aspecto
criticamente discutido por Pimenta e Anastasiou (2008), bem como Cunha (2010). A
preocupação com o “domínio do conteúdo” está relacionada com uma percepção, socialmente concebida e amplamente aceita, de que o professor é o detentor, o “dono”
do conhecimento. Especificamente, o professor do ES, diferentemente de outros níveis de formação, em geral, lida com temas de grande especificidade e complexidade
em sala, e, talvez, daí decorra, também, o “destaque” para conteúdo.
O relato do professor que enfatizou sua própria versatilidade ao ministrar um
grande número de disciplinas diferentes, concomitantemente, é particularmente interessante, pois, de certa forma, é contrário à concepção predominante centrada no
conteúdo. Não há como pensar que tal situação não tenha um impacto sensível no
trabalho docente e, obviamente, na qualidade do processo ensino-aprendizagem conduzido. Esse tipo de situação ocorre em IES privadas, tipicamente, para complementação da carga de trabalho do professor-horista. Diferentes formas de atuação na IES
campo da pesquisa foram relatadas, além da docência presencial e on-line, também
coordenação de cursos, atuação em atividades administrativas, em pesquisa científica, dentre outras, o que pode resultar em maior envolvimento dos professores com
seu lócus de atuação profissional, mas pode significar sobrecarga de trabalho. Talvez
caiba à instituição, principalmente, desestimular tais condições, que resultam no comprometimento do trabalho docente. Porém, trata-se de questão bastante complexa,
pois, afinal, está ligada a situações trabalhistas e, fundamentalmente, ao sustento de
uma boa proporção de profissionais, incluindo, potencialmente, docentes em cargos
permanentes em instituições públicas, cuja remuneração tem sofrido significativamente.
Lessard e Tardiff (2011), ao refletirem sobre a atual situação do ensino, tentam
caracterizar cenários evolutivos para representar o que poderá acontecer com a profissão docente. Segundo os autores, para o ensino como ofício, fenômenos como a
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orientação das políticas educativas, a transformação do papel do Estado, a ascensão
de um modelo mercantil (e a globalização) e o desenvolvimento das TIC, constituem
contingências que implicam consequências profundamente controversas. Segundo os
autores, há denúncias de que o ensino estaria em processo de proletarização, pela
intensificação do trabalho, precarização do emprego, deterioração das condições de
trabalho, privatização e mercantilização de ferramentas curriculares, para citar alguns
fatores. Por outro lado, ponderam que o ensino estaria em transformação, pois
emerge um profissionalismo que incorpora à sua identidade as novas realidades do
mercado, caracterizando assim, um “management” educativo.
Segundo Bertolin (2009), a mercantilização do ES introduziu o managerialismo (modelos gerenciais empresariais) tanto no ES privado quanto no público, mas,
talvez, impactos da cultura associada sejam sentidos de forma mais clara no ES privado. A existência de planos de ensino e planos de aula institucionalmente pré-definidos vai de encontro a práticas autônomas a fundamentas no julgamento profissional
do docente. Nos relatos sobre planejamento de aulas, todos os professores declararam buscar os planos institucionalizados, mas demonstraram diferentes visões em relação a esses planos, desde certo distanciamento até a apropriação aparente. Ainda
que os planos de aula não sejam restritivos em relação às estratégias de ensino, eles
refletem uma expectativa em relação ao papel dos professores de ensinar, com eficácia, conhecimentos regulados institucionalmente. Frente a esse tipo de situação, Kazamias (2012) argumenta que o professor tem, cada vez mais, deixado de ser um
profissional intelectual e autônomo para se tornar um tecnocrata. Essa é uma das
críticas que o autor faz como sendo um dos efeitos desumanizadores da globalização
e do paradigma das tecnologias da informação para a educação. Hargreaves (2004)
discutiu questões relativas a sistemas educacionais (exemplos dos Estados Unidos e
Canadá) que se tornaram obcecados por regulamentação das rotinas e padronizações, inclusive de currículos, para atender a exames gerais. Como consequência, segundo o autor, no trabalho do professor, em vez de profissionalismo se via prescrição,
pois eles estavam cada vez mais preocupados em treinar seus alunos para exames
padronizados e obrigados a ensinar como mandavam, sacrificando sua criatividade e
inventividade.
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Os depoimentos colhidos no campo sugerem, realmente, que já existem processos encorajando a transformação de docentes em “instrutores”, mas a reticência
com a qual aspectos do processo são tratados sugerem a existência de pontos de
resistência por parte dos profissionais. Apesar da existência de planos de aula prescritos e da forte sugestão institucional para que sejam utilizados, a maioria absoluta
dos professores afirmou frequentemente criar novas situações de aprendizagem para
os seus alunos. Contudo, as declarações nas entrevistas revelam ambiguidades com
relação a esse posicionamento. Nas ações de planejamento descritas, a criação de
estratégias não foi explicitada ou destacada pelos professores, sugerindo que essa
não consiste em etapa imprescindível do seu planejamento. A preocupação com o
planejamento parece se restringir, principalmente, a “dominar” e “transmitir com segurança” conteúdos para grandes grupos de alunos. De forma consistente, durante as
atividades do minicurso, quando desafiados a criar seus próprios planos de aula,
tendo como base a taxonomia de Bloom, os professores lidaram com sua insegurança
em responder a um novo desafio recorrendo à mera adaptação de modelos prontos.
Essa estratégia de recorrer a algo pronto ou previamente formatado emerge,
também, nos relatos de uso de slides criados com ajuda de software de apresentação,
principalmente o Powerpoint, utilizado por alguns em uma relação de dependência.
De modo consistente, o principal tipo de uso das TIC como recurso didático indicado
na quase totalidade de respostas ao questionário foram exatamente os softwares de
apresentação. Somam-se a isso indícios de que a elaboração de slides se confunde
com o próprio processo de planejamento, no qual os professores entrevistados, em
sua maioria, preparam suas aulas criando slides que servem para roteirizar e organizar a aula e constituem o produto final do planejamento. A extensão do interlace desses processos aparece simbolizada no depoimento do professor que alegou não utilizar projeção em sala e, ainda assim, criar slides no planejamento de suas aulas. Adicionalmente, como mais da metade dos participantes indicaram frequentemente registrar suas práticas de ensino para poder voltar a elas quando necessário, e diante
dos depoimentos reticentes acerca de como os registros eram efetivamente feitos,
supõe-se que, os slides também constituem uma das formas de registro de práticas.
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Essas práticas, no entanto, parecem restritas à aula expositiva. A explanação
oral (ou variações delas) emerge dos depoimentos como uma preferência ou estratégia para ganhar tempo de aula. Alguns professores explicaram que tentavam diminuir
o tempo de explanação estimulando o debate com base em situações da vida real e
enriquecendo a aula, com exemplos de vivências profissionais próprias. Apesar dos
relatos conterem várias possibilidades de contrabalancear a aula expositiva, por
exemplo, com o uso de recursos como textos e cases, a aula expositiva pontua praticamente todas as falas. As exceções como os cases, “júri simulado” e a proposição
de projetos, podem ser vistas como reflexos de um “saber pedagógico que vem do
campo profissional e da tradição com que os próprios atores foram formados” (CUNHA, 2010, p. 27).
Parece permanecer corrente o cenário descrito por Cuban (2001): muitos docentes continuam a acreditar que o propósito central do ensino é “transmitir” conhecimentos acumulados para os alunos, ou seja, eles se vêm como disseminadores de
conteúdo, e essa descrição parece adequada às constatações no campo desta pesquisa. A pedagogia é vista como um sistema de entrega de conhecimento, no qual
aqueles que conhecem podem ensinar. Essa perspectiva remete a uma abordagem
pedagógica de transmissão que, raramente, permite que o conhecimento seja redescoberto ou reelaborado pelo aluno. Entretanto, como o autor sugere, a aula expositiva
prevalece, em parte, por ser o modo mais eficiente de transmitir os assuntos de uma
disciplina para grandes grupos.
Desse modo, as ações empreendidas em sala de aula pelos professores caracterizam-se pela visão da sala de aula como um espaço e um tempo privilegiados
para uma ação do professor, que transmite conhecimentos e experiências aos seus
alunos. Estes, copiam, ouvem, até perguntam, mas, essencialmente, repetem o conteúdo transmitido. Em casos raros, existem aulas práticas que possibilitam demonstrações ou aplicações de conceitos teóricos pelos alunos, como em disciplinas específicas da Computação, por exemplo. Desafiando esse cenário, Masetto (2012) reclama uma mudança de perspectiva, de forma que a sala de aula possa ser um espaço
e um tempo para a aprendizagem por parte dos alunos. Conforme sugere o autor, os
sujeitos de um processo de aprendizagem se encontram, no espaço e tempo da sala
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para realizar interações, incluindo ler, debater, pesquisar, consultar a biblioteca, redigir
trabalhos, solucionar dúvidas, desenvolver diferentes formas de expressão e comunicação, realizar oficinas, trabalhos de campo, dentre outras atividades. Essa mudança
de perspectiva é desafiadora, mas essencial para o planejamento de práticas pedagógicas consistentes.
As constatações no campo relativas aos usos feitos das TIC sugerem a necessidade de outras mudanças de perspectiva. O uso frequente, em sala, de sites
Web acessados por meio de busca pelo Google sugere a predominância de tarefas
relativas à simples obtenção de informações. Mesmo a utilização de materiais multimídia disponíveis em sites de streaming como Youtube aparece associada a atividades de mera recepção: vídeos “passados” em sala e, também, vídeo-aulas recomendadas para serem assistidos em casa pelos alunos. Não foram relatadas propostas
de outras atividades em torno de tais recursos (por exemplo, a escrita de um resumo
ou resenha), nem foram mencionados outros usos possíveis (por exemplo, a remixagem de materiais audiovisuais pré-existentes). Assim, apesar da menção de usos de
dispositivos dos próprios alunos, smartphones ou tablets com acesso à Internet pela
rede sem fio institucional, o que caracteriza um exercício de BYOD (Bring Your Own
Device), uma das tendências indicadas no Relatório Horizonte (JOHNSON et al.,
2015), em geral, não se pode caracterizar tais usos como “inovadores” de formas significativas.
Os próprios usos pelos alunos do LMS e do repositório institucional, conforme
relatados, refletem práticas relativamente empobrecidas: baixar materiais para acompanhar as aulas e postar trabalhos. Esses sistemas, contudo, representam também,
uma tentativa institucional de estender o ambiente de estudo dos alunos, para além
do campus físico, inclusive pela oferta de disciplinas on-line. Eles compõem um conjunto de sistemas institucionais que integram tecnologias para comunicação, disponibilização de recursos, e acompanhamento e gestão de informações acadêmicas.
Ainda que disponibilizem seus materiais e mantenham atualizadas as informações
relativas a notas e frequências, que são exigências institucionais atreladas à avaliação
para fins de remuneração variável, tanto os dados dos questionários quanto os relatos
sugerem que tais ações representam os usos predominantes e, de fato, restritos, de
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um sistema com potencialidades bem mais extensas. Essa observação, tomada em
justaposição à predominância de uma abordagem pedagógica transmissiva, ratifica
um aspecto já mencionado: que novos artefatos são, na realidade, adaptados para
usos consistentes com práticas já estabelecidas, ou seja, os artefatos em si, independentemente de suas funcionalidades, não determinam usos nem, tampouco, fomentam práticas diferentes ou “novas”.
Como se depreendeu dos dados, os principais tipos de usos das TIC elencados pelos professores incluem ministrar aula com apoio do slide, sugerir busca de
informação pela Web, passar vídeos em sala e disponibilizar materiais de aula para
os alunos. Esses usos refletem pouca sofisticação didática e reforçam uma rotina de
aquisição e reprodução dos conhecimentos transmitidos. Os usos empreendidos pelos alunos, pelo menos segundo os relatos dos docentes, são limitados ao acesso
informações e não concretizam as prescrições de entusiastas sobre o potencial educativo das tecnologias digitais, que enumeram como possíveis benefícios pedagógicos desenvolvimento da criatividade, colaboração e incentivo a práticas de ampla participação coletiva.
O estudo desenvolvido por Henderson, Selwyn e Aston (2015), acerca dos
usos de TIC por alunos no ES e fundamentando em dados de alunos em duas universidades da Austrália (numa amostra com 1.658 alunos), mostra que os estudantes
indicaram como principalmente úteis tecnologias digitais que dão suporte a seus estudos universitários, especificamente, aquelas usadas para organização e gerenciamento da logística dos estudos, para flexibilizar sua localização e para economizar
tempo. Segundo os autores, os benefícios educacionais sugeridos pelos alunos, relacionados a essas tecnologias, são a organização de prazos e tarefas concorrentes
e a flexibilidade para, remotamente, engajarem-se em atividades e tarefas no campus.
Isso sugere que as tecnologias digitais têm ajudado os estudantes universitários de
várias formas, mas de modo pouco significativo em questões de ensino e aprendizagem. Disso supõe- se que o uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas
vivenciadas por esses alunos não lhes pareceu particularmente relevantes, a ponto
de serem destacadas como úteis em seus estudos universitários.
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Os tipos de uso de TIC identificados, no contexto desta investigação, por meio
do questionário sugeriram a caracterização da fluência dos professores respondentes
como pré-avançada. Porém, durante o minicurso, os participantes claramente demostraram dificuldades, principalmente, na postagem de material compartilhado em nuvem, usando o Google Drive e no manuseio de ferramentas, para eles, desconhecidas. É interessante o dado de que alguns professores que qualificaram a própria fluência como básica admitiram já ter solicitado ajuda de outras pessoas, familiares e
amigos. Em particular, destaca-se o depoimento do professor que afirmou ter buscado
ajuda dos próprios alunos, quando necessitava inserir vídeos às suas apresentações.
O participante mencionou usar as TIC em uma perspectiva de “descobrir juntos”, sugerindo um contexto no qual as TIC possibilitaram ressignificar as relações de poder
o que favorece uma perspectiva de aprendizagem conjunta, conforme sugere Zuin e
Zuin (2011).
Apesar das dificuldades inerentes ao uso instrumental das TIC e problemas
de infraestrutura, o principal obstáculo identificado nesta pesquisa foi em relação à
integração das TIC às práticas de ensino. Como se observou, a própria criação de
estratégias de ensino, independentemente das TIC, já é complexa no contexto do ES.
Por que seria diferente a integração das TIC às práticas em sala de aula? Sem dúvida,
existem oportunidades de mudar a forma como as disciplinas são ministradas e de
“tirar proveito” das TIC, mas não se pode subestimar os obstáculos e as dificuldades
para atingir esse intento. Inclusive, alguns professores manifestaram um anseio em
conhecer usos mais diversificados das TIC em sala, pela realização de cursos de formação, voltados a esse fim. Esses resultados coadunam-se com os estudos de Cuban
(2001), que sugere que professores do ES, apesar do amplo acesso as TIC tanto em
casa, como no campus e do uso que eles fazem dessas tecnologias para aprimoramento pessoal, para comunicação e preparação de aulas, têm dificuldade em aplicálas em suas práticas de ensino. A tendência observada nas falas dos professores é a
de integrar as TIC a estratégias de ensino já comumente desenvolvidas. Mesmo entre
os professores que lecionavam disciplinas da área da Computação, o uso de recursos
das TIC foi discutido em termos de inserção diretamente determinada segundo as
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temáticas das aulas. Ou seja, o uso instrumental, como requisito aos assuntos ministrados, se sobrepunha ao uso dos recursos da TIC para fins didáticos.
Conforme ressaltado por Barreto (2012a), vários são os modos de objetivação
das TIC no conjunto das práticas sociais, e, quando essas são trazidas para a educação, podem ser usadas fora dos fins para as quais foram criadas. Por isso, impõe-se
a necessidade de sua recontextualização aos usos educacionais, pois sua simples
presença em sala não revoluciona o processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido,
Zuin (2010) afirma que a alfabetização digital não é suficiente, ou seja, não basta ter
o conhecimento de como operar um computador e acessar informações pela Internet.
Não se trata, tampouco, apenas da capacidade de selecionar e relacionar conteúdos
apreendidos por meio das tecnologias digitais: faz-se necessário ressignificar as práticas pedagógicas e levar os alunos a conhecer criticamente. Segundo o autor, essas
ressignificações podem colaborar para uma participação mais ampla e democrática
no uso dos recursos das redes sociais, comunidades virtuais, blogs, dentre outros.
Thomas (2011), por sua vez, contemporiza que, posições polarizadas que exageram
(ou minimizam) o potencial das TIC em sala, não evidenciam as oportunidades e os
desafios associados ao uso dessas tecnologias. Nesse sentido, uma abordagem equilibrada seria envolver alunos e professores, bem como mover o foco das amplas generalizações sobre o comportamento dos jovens, para ambiguidades mais sutis relacionadas ao uso das TIC.
O compartilhamento de recursos aparece como uma das vivências presentes
nos depoimentos dos professores, em relação à disponibilização de seus materiais,
porém, primordialmente para seus próprios alunos. É interessante notar que o “desprendimento” e o conhecimento demostrado pelos docentes em relação ao uso das
TIC para acesso/disponibilização de materiais em plataforma de compartilhamento é
limitado. Os dados do questionário sinalizam o uso de somente duas plataformas de
compartilhamento com relativa frequência, YouTube e SciELO. Supõe-se que essas
plataformas são usadas, principalmente, para baixar materiais, pois mais da metade
dos respondentes afirmaram nunca disponibilizar material de aula na Web. Assim, o
cenário analisado parece consistente com o que discute Jenkins (2009), que pondera
estarmos longe de concretizar o potencial da cultura participativa e realizar o intento
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de amplo envolvimento. Conforme o autor, a existência de plataformas abertas, como
YouTube, não garante diversidade, e a promessa de participação democrática acaba
comprometida por uma realidade de participação desigual.
Outra questão analisada pelos entrevistados foi a atribuição/respeito de licenças associadas a materiais educacionais, tanto próprios, quanto de outros autores.
Observou-se que menos da metade dos respondentes declarou sempre resguardar o
direito autoral alheio e somente cerca de um quarto deles sempre resguardava o próprio direito autoral. Em relação a associar aos materiais de aula que disponibilizam na
Web (sites, blogs, repositórios individuais ou institucionais) licenças para definir as
permissões de uso por terceiros, pouco mais da metade dos respondentes nunca associou. Consistentemente, os entrevistados, também não associavam qualquer licença aos materiais de aula que criavam e costumavam compartilhar com alunos e
outros professores, não configurando uma adesão dos respondentes a uma perspectiva de abertura de acesso a recursos educacionais.
Os entrevistados pareciam não distinguir materiais em domínio público, pois
eles não diferenciaram permissões abertas, daquelas mais restritivas na disponibilização de conteúdo na Internet. De fato, essa temática é confusa e está sujeita a compreensões diversas. Alguns professores disseram utilizar materiais (slides, imagens,
vídeos) disponíveis na Web para compor os próprios. Isso, independente do autor ter
cedido licença aberta ou flexível, ou ainda, de existir restrições de uso ou reuso. A
percepção da maioria deles era de que, se o material estava disponibilizado na Web
é porque o autor havia cedido o direito de acesso a terceiros, tendo estes, apenas,
que atribuir o crédito ao autor. A Web 2.0 criou um contexto onde acesso “aberto” e
“livre” são vistos de modo indissociável, como padrões característicos de material online. Talvez, por isso, os professores tenham essa expectativa de que, o conteúdo que
eles encontram on-line tem acesso aberto e livre.
De fato, o termo “abertura” esconde uma multiplicidade de interpretações e
motivações. Nesse sentido, licenciamentos como Creative Commons19 (CC) podem
ajudar a diferenciar “aberto” de “livre” e a possibilidade, ou não, de reuso de um material. Licenças são o meio principal para que iniciativas baseadas em políticas de
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mais ampla abertura sejam realizadas, especialmente em relação às práticas acadêmicas. Weller (2014) discute definições diversas para abertura, por exemplo, aquela
que contempla: reusar, rever, remixar, redistribuir, reter (essa última ação, relacionada
ao direito de fazer, possuir e controlar cópias do conteúdo). Porém, uma concepção
mais aprofundada de abertura não ficou aparente nos dados coletados.
Por exemplo, em relação às possibilidades de acesso ao conteúdo do site
SciELO, um dos critérios para que uma coleção seja certificada é a adoção das licenças de acesso aberto CC. No caso do YouTube, a um conteúdo disponibilizado pode
ser atribuída licença aberta ou protegida. A maioria dos livros disponibilizados pelo
projeto Gutenberg20 possuem acesso aberto, ou seja, são materiais cujos direitos de
reprodução já expiraram. Também é esse o caso do repositório Domínio Público21,
que disponibiliza os recursos (ou as obras) já em domínio público ou que possuem as
licenças cedidas por parte dos titulares dos direitos autorais. O conteúdo do Unicamp
OpenCourseWare22 é aberto, em geral, e aos recursos estão associados licença CC.
O Portal do professor23 e o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)24 são
iniciativas do Ministério da Educação, que também disponibiliza os recursos para utilização livre, exceto comercial. O reuso de tais recursos, no entanto, demanda uma
medida de experimentação e risco.
Entretanto, o grupo de professores entrevistados, aparentemente, demostrou
se arriscar muito pouco em aventuras de teste e experimentação de estratégias que
pudessem contrabalancear a aula expositiva. Entre o grupo, impera o paradigma tradicional de transmissão de conhecimento, sem, contudo, existir uma racionalidade no
sentido da capacidade do professor de explicitar justificativas para suas ações. Talvez
seus saberes sejam empíricos e se esgotem no espaço da prática, do “aprender fazendo”, os quais, idealmente, poderiam ser incrementados com uma base consistente
de reflexão teórica para o exercício da condição intelectual do professor (CUNHA,
2010). Por outro lado, talvez a explicação para essa falta de experimentação seja bem
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mais mundana e contingencial: remuneração limitada, excesso de trabalho, falta de
tempo.
Concepções

O ingresso na docência no ES para alguns participantes foi uma decisão sustentada pela crença do “dom natural”, ou seja, pela confiança de que determinadas
características pessoais são suficientes para o exercício profissional docente, o que
reflete uma visão arraigada da profissão. Nesse sentido, reforça-se uma tendência de
alguns participantes em considerar que basta ao professor “dominar” bem a sua matéria de ensino e ter uma certa aptidão para a comunicação, para o trabalho com os
alunos. O resto parece ter menor importância. Nóvoa (2002) adverte que essas posições levam, inevitavelmente, à perda de prestígio da profissão. Ou seja, a complexidade das atividades profissionais da docência acaba reduzida ao status de coisa simples e natural.
Crucialmente, o discurso da docência como “dom” parece permear muitas das
concepções e julgamentos de valor do “bom/mau” professor, segundo os dados coletados. Esse achado vem ao encontro das constatações de Campos (2010), que tece
uma crítica consistente à naturalização da docência no ES e à noção associada de
que se trata de atividade que se “aprende fazendo” ou simplesmente reproduzindo
modelos vivenciados.
Conforme explicam Lessard e Tardif (2011), durante muito tempo, o ensino foi
apresentado como vocação e seu exercício baseava-se em qualidades que um “bom
mestre” tinha que possuir. Entretanto, com a massificação da educação e a consequente burocratização dos sistemas educacionais, os sindicatos e associações insistiram, com razão, no reconhecimento do ensino como ofício, e na legitimação do status dos docentes como trabalhadores qualificados. Mais recentemente, estudiosos e
formadores de professores defendem a seguinte concepção de profissão docente:
[...] uma lógica da profissionalização, sendo esta entendida, ao mesmo
tempo, no sentido de um reconhecimento de status pela sociedade e também
como desenvolvimento, pelo próprio corpo docente, de um repertório de
competências específicas e de saberes próprios que contribuem para o
sucesso educativo do maior número de jovens e adultos (LESSARD E
TARDIF, 2011, p. 255).
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No caso específico dos participantes da pesquisa, ficou evidente que seus
saberes experienciais sobrepujam os saberes da formação profissional. Além disso,
se os professores acreditam que os alunos consideram importante uma formação direcionada para o mercado de trabalho, conforme identificado nesta pesquisa, delineiase um direcionamento e forma de conduzir aulas na tentativa de atender esse requisito. Dentre os entrevistados, apenas um professor questionou e refletiu criticamente
sobre as possíveis consequências de um direcionamento exclusivo para a formação
requerida pelo mercado. De um modo geral, o viés de uma formação para atender as
exigências do mercado de trabalho parece alinhar as expectativas dos alunos, a conduta dos professores e as diretrizes da IES de formação para o mercado profissional.
Nunes (2012) explica que, no Brasil, predomina uma concepção de ensino
superior profissionalizante, resultado da reprodução do modelo luso-francês e importação de profissões universitárias. Desse modo, discute o autor, a pedagogia para o
terceiro grau brasileiro acaba preparando profissionais para um número de profissões
que deixarão de existir (ou já não existem), o que traz desafios à qualificação no país.
Segundo ele, nossos alunos conduzidos à formação profissional (em geral, provenientes de um ensino médio precário) ainda se deparam com o problema de escolher
uma profissão precocemente. Esse contexto, necessariamente, remete à discussão
sobre a formação mais especificamente voltada para demandas do mercado. Ao se
atrelar a formação no ES ao mercado, os estudantes acabam tendo seus estudos
direcionados a um conhecimento mais instrumental, direcionado à vida do trabalho e
das múltiplas ocupações. Uma perspectiva diferente dessa seria uma formação de
três ou quatro anos, pós-secundária, direcionada para uma educação genérica, que
poderia ser complementada por uma formação profissional em nível de pós-graduação. Nunes (2012) acredita que esse problema deve ser discutido em âmbito nacional,
idealmente, por pessoas altamente capacitadas em gestão universitária, pois acredita
que várias opções complementares de formação podem coexistir, mas, como resultado de uma ampla discussão, pautada na preocupação com a massificação associada à equidade e igualdade de oportunidades no ES.
Os dados da entrevista sugerem que alguns professores creem no poder das
TIC de melhorar as práticas em sala de aula, no sentido de que elas atendem as atuais
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demandas dos alunos. Pelos dados do questionário observou-se que a maioria dos
participantes concorda ser imprescindível o uso das TIC em sala de aula. Dentre as
possíveis influências para o uso das TIC em sala, destacadamente, quase a totalidade
deles concordou que utilizar as TIC em sala é uma exigência do mundo contemporâneo. Nesse sentido, os professores parecem reproduzir os discursos da “sociedade
do conhecimento”, como partidários da ideia entusiasta das TIC como promotoras de
transformações no ES. Contudo, seus depoimentos, em geral, ratificaram duas implicações no uso das TIC em sala de aula: elas podem ser fonte de distração para os
alunos e os alunos não diversificam suas fontes de busca de informação acadêmicas
na Web.
Os professores entrevistados, em geral, concordam que as TIC distraem os
alunos em sala de aula, mas acreditam que o professor tem papel fundamental na
condução do processo. Zuin e Zuin (2011) destacam que a capacidade de concentração se tornou mais fugidia diante da ampla disponibilização de informação. Ressaltam
os autores, ao defenderem o potencial emancipatório que a tecnologia traz consigo,
que, talvez, a intervenção do professor nunca se fez tão necessária, frente ao desafio
de trabalhar a concentração dos alunos e transformar informação em formação cultural. Por outro lado, talvez se trate não de dispersão, mas sim de um comportamento
de experimentação. Um dos entrevistados nesta pesquisa, apesar de concordar que
os alunos acabam não diversificando suas fontes de pesquisa na Web, também associa o comportamento dos alunos no processo de busca por informações acadêmicas
à experimentação. Segundo ele, os alunos querem obter respostas rápidas e com a
menor dificuldade possível, e a não diversificação das fontes de busca pode ser um
sinal de imediatismo por parte dos alunos e rápida obsolescência das coisas. As observações desse professor evidenciam preconcepções forjadas pela retórica dos “nativos digitais”, ou seja, que os alunos ingressantes no ES são digitalmente mais adeptos e possuem capacidades diferenciadas. Assim, demostra uma “naturalização” do
comportamento dos alunos que não empreendem grande esforço em suas supostas
“experimentações”. Pesquisas empíricas (THOMAS, 2011) têm contrariado os pressupostos, “tomados como certo”, de que os mais jovens falam uma linguagem dife-
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rente com as TIC e aprendem de forma diferente que gerações anteriores. Esses estudos sugerem que os chamados “nativos digitais” não são, necessariamente, exímios
entusiastas, hábeis solucionadores de problemas e inventores de novos processos.
A percepção de que o uso das TIC em sala não favorece a diversificação de
fontes de busca por informação acadêmicas foi, de fato, sugerida pela maioria dos
entrevistados. Segundo alguns deles, para realização de trabalhos e pesquisas escolares os alunos limitam suas fontes ao “motor” de busca Google. As percepções dos
professores são consistentes com os achados de Kennedy e Judd (2011) sobre o
comportamento associado à busca de informações acadêmica do ES. Esse estudo
revela que os estudantes preferem utilizar ferramentas de busca mais simples e fáceis, como Google e Wikipédia, mesmo sabendo que esse uso conduz a resultados
menos confiáveis. As evidências desse estudo sugerem que os alunos não vão além
do uso dessas ferramentas em suas buscas de informações acadêmicas. A preferência por conveniência e familiaridade, em vez de esforço e precisão, é indicativa de
uma estratégia de busca por “satisficing”, uma cultura de tomada de decisão, na qual
um indivíduo opta por uma decisão aceitável (que não é a melhor), que requer menos
esforço e que, no caso do ES superior, remete a uma aprendizagem superficial. Kennedy e Judd (2011) sugerem que os estudantes acostumados a desenvolver pesquisas na Internet, acabam valorizando a velocidade e facilidade que, no contexto acadêmico, rapidamente pode desencadear decepção e frustração. Assim, eles acabam
expressando impaciência com relação as suas próprias capacidades de busca.
As TIC estavam também implicadas nas concepções que os professores demostraram sobre inovação nas práticas de ensino, pois para alguns deles, inovar significa, simplesmente, usar TIC em sala. Essa concepção sustenta que a inovação é
comum entre professores atuantes na área da Computação, pois eles utilizam artefatos tecnológicos rotineiramente. Por outro lado, emergiram opiniões sobre inovação
nas práticas pedagógicas como adoção de abordagens diferente daquilo compreendido como método tradicional de ensino, ou seja, a aula expositiva. As concepções
alternativas de práticas inovadoras referem-se a: aplicação de “técnicas” didáticas;
desenvolvimento de aulas dinâmicas; participação e possibilidade de engajamento
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dos alunos; flexibilidade no sentido de maior fluência na comunicação com o perfil de
aluno contemporâneo; apresentação em sala de situações reais e uso de cases.
“Inovação” no ensino é construída institucionalmente com referência ao processo de implantação de serviços (ou produtos) novos ou melhorados, o que reflete
as políticas institucionais que incentivam o uso de tecnologias digitais representadas
em sistemas para gestão acadêmica, LMS, jogos educativos, kit para apresentação
das aulas, ambiente de realidade virtual para aulas on-line, para citar alguns exemplos. Em um contexto que explicitamente encoraja a meritocracia, tais políticas aparecem representadas nas falas dos professores, cuja maioria absoluta concorda que
usar as TIC em sala de aula traz perspectivas favoráveis ao seu crescimento na instituição.
Além disso, os discursos institucionais direcionam o foco do processo ensinoaprendizagem para o aluno, o que também se reflete nas falas relativas à ação docente. Os direcionamentos institucionais – foco no aluno, aprendizagem para além da
sala de aula e uso das TIC para ensino e aprendizagem – parecem contribuir para
forjar as percepções dos entrevistados sobre inovações pedagógicas.
O problema se torna crítico quando essas recomendações chegam como verdades inquestionáveis, pois acabam motivando e exercendo pressão para que todos
se adaptem às mais “extraordinárias” novidades na educação, independentemente de
uma análise sobre reais benefícios e condições de apropriação. Essas mudanças,
quando impostas, impedem um processo de decisão conjunto sobre os rumos e desafios no âmbito de cada realidade institucional, não só em termos do aparato tecnológico existente, mas também na forma das inciativas de formação docente e dos benefícios reais para os alunos, dadas as especificidades e diversidade de seus perfis.
Ainda assim, tal processo não se conduz sem resistência. Nesse sentido, um
depoimento se apresenta como emblemático:
Olha, inovar... eu penso o seguinte, talvez eu não seja, exatamente, um
grande inovador, certo? Eu não me considero exatamente um grande
inovador dentro de sala de aula. Por que eu não me considero um grande
inovador de sala de aula? Porque eu não sou exatamente um pesquisador,
um pedagogo, tá certo? Eu não sou um pesquisador, eu não fico... eu não
vou mentir, eu não fico pesquisando novas tecnologias, novas formas de dar
uma aula, não, não, não (sic.). Na verdade, eu não sou... se alguém chega
pra mim e diz: - Você quer uma metodologia nova, uma forma nova, você quer
aprender? Tudo bem, mas eu não sou pesquisador disso, não é meu viés,
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pesquisador da área pedagógica, para ser um professor que desenvolva
novas metodologias, não, não é meu perfil (Dário).

Ainda que o professor tenha uma visão arraigada do seu próprio exercício
profissional como docente do ES, sua concepção sobre como inovar em sala de aula,
como resultado da ação de um “pesquisador da área pedagógica”, tem relação com a
perspectiva de Schön sobre o ensino prático reflexivo como elemento-chave para educadores profissionais (ALARCÃO, 1996). Contudo, não se pode deixar de destacar tal
posicionamento, que leva o docente a buscar uma “receita” que seja uma solução para
seus problemas da prática, mas sem uma reflexão própria. Talvez, sua perspectiva
seja, ainda, uma forma de resistência às prescrições institucionais associadas ao processo de ensino e de aprendizagem.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira questão de estudo diz respeito às influências, formações e
experiências dos professores que contribuem na caracterização que fazem das
próprias práticas de ensino. A partir da análise dos dados, observou-se que os
professores caracterizam suas práticas pedagógicas com relativamente pouca
diversificação nas estratégias de ensino-aprendizagem adotadas. Como principal
ação de planejamento, os professores parecem preocupar-se em “dominar” o
conteúdo, sem forte inquietação sobre suas estratégias de ensino durante o
planejamento. As aulas parecem permanecer predominantemente expositivas,
ministradas com o apoio de slides e baseadas em uma concepção de ensino como
transmissão de conteúdo aos alunos. As variações a esse tipo de aula consistem em
tentativas de intercalar verbalismos puramente teóricos ou explanações baseadas em
exemplos situadas na atuação profissional, primordialmente porque os professores
acreditavam ser relevante um direcionamento da formação para o mercado de
trabalho. Alguns professores mencionam utilizar, também, para contrabalancear a
exposição em sala, textos, cases, exercícios e projetos, ou seja, técnicas e
dispositivos pertinentes a práticas pedagógicas específicas a diferentes áreas do
conhecimento.
O “domínio” do conteúdo caracteriza uma visão do professor como principal
fonte de informação, ideia que parece subsidiar, também, os referenciais de
professores “bons” e “ruins” construídos, essencialmente, pelas suas próprias
vivências como alunos. Juntamente com a percepção de falta de ansiedade ao
ministrar aulas, parece perpetuar-se o mito de que a docência é um “dom”. Uma
crença arraigada no “dom natural” acaba por desvalorizar a formação específica para
a profissão, ou seja, sugere ser suficiente para o exercício docente possuir
características pessoais como, facilidade de expressão e comunicação,
Assim, o cenário encontrado corrobora o que a literatura na área indica: a
existência de poucos professores no ES com formação inicial na área da Educação,
alguns com formação a partir de disciplinas na área pedagógica cursadas na pósgraduação e muitos que iniciaram a carreira docente no ES sem qualquer formação
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na área pedagógica. Os participantes, em média, realizaram dois ou três cursos online, parte do programa institucional de formação continuada da IES nacional. Porém,
a formação continuada oferecida não parece atender os requisitos mínimos para que
os professores possam aprimorar suas práticas de ensino, em parte porque esses
cursos on-line não focalizam apenas aspectos pedagógicos e incluem elementos que
tem o propósito de disseminação da “cultura” institucional.
Dessa forma, as práticas pedagógicas dos professores parecem ter sido
forjadas, principalmente, pelo fazer docente, o que também é consistente com o
cenário nacional de falta de requisitos pedagógicos específicos para a atuação no ES.
A maioria absoluta dos participantes possuía pelo menos 5 (cinco) anos de exercício
profissional docente e suas práticas, desenvolvido no dia a dia da sala de aula, por
tentativas, erros e acertos que, inevitavelmente, resultaram em reflexões sobre a
ação. Contudo, sem uma base pedagógica para fundamentar suas análises,
aparentemente, essas reflexões parecem surtir pouco efeito em suas práticas de
ensino, pois encontramos fracas evidências de mudanças ou adaptações nas práticas
como resultado dessas reflexões.
O contexto institucional parece exercer influência também sobre o tipo de
prática desenvolvida: o fato de já existirem planos de aula prontos, de certa forma,
desobriga os professores a elaborarem os seus próprios planos. Além disso, o
trabalho como horista, pode acabar por limitar o tempo para a atividade docente
extraclasse. De fato, quando os professores exercem, simultaneamente, além da
docência, outras ocupações na própria IES (ou mesmo fora dela), a sobrecarga de
trabalho desvia sua atenção dos desafios da docência e o esforço intelectual para o
desenvolvimento das práticas fica relegado ao segundo plano.
Para analisar as formas como os professores (re)pensam a integração das
TIC em suas práticas, cabe destacar que a maioria absoluta dos participantes indicou
utilizar com frequência as TIC como recurso didático. Entretanto, o tipo de uso das
TIC em sala de aula evidenciado pelos professores reflete pouca experimentação.
Neste estudo, as TIC aparecem mais associadas às práticas de ensino já comumente
desenvolvidas pelos professores. Os usos são, primordialmente, adaptações às
práticas estabelecidas (por exemplo, slides ao invés de projetor ou quadro, no
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contexto de uma aula expositiva). Ou seja, elas não alteraram radicalmente a forma
como essas práticas eram desenvolvidas, nem a forma como os alunos já aprendiam.
Apesar da aceitação generalizada de que as TIC são capazes de melhorar a
educação, essas suposições, quando trazidas para a realidade da prática, expõem a
complexidade associada ao seu uso no contexto educacional.
Acerca das concepções, atitudes e dificuldades em relação ao uso das TIC
em sala de aula, os professores não demostraram qualquer tipo de inclinação
tecnofóbica. Além disso, a fluência tecnológica dos participantes, aparentemente, não
representa grande barreira de acesso aos recursos das TIC, pelo menos em relação
ao uso cotidiano. Em sala de aula, contudo, as dificuldades foram mais evidentes. Em
parte, por problemas de acesso à Internet e indisponibilidade de equipamentos
datashows nas salas na IES, mas, principalmente, pela dificuldade em planejar
estratégias de ensino para utilização das TIC. Ainda que, entre os professores, pareça
haver uma crença de que o uso das TIC é uma exigência do mundo contemporâneo
e que elas são imprescindíveis em sala de aula, em geral, os participantes concordam
que as TIC distraem os alunos em sala e que os alunos não diversificam suas fontes
de busca de informações de estudo na Web.
As concepções dos professores sobre compartilhamentos de materiais
evidenciaram pouca preocupação em resguardar o direito autoral alheio e, menor
ainda, em resguardar o próprio direito autoral. Não parecem distinguir entre materiais
em domínio público, daqueles com permissões mais restritivas, entre conteúdos
acessados pela Internet. Além disso, o compartilhamento de recursos aparece como
uma prática comum entre os professores, mas apenas em relação à disponibilização
de materiais para seus próprios alunos, não em uma perspectiva de ampla abertura.
Contudo, talvez a maioria dos participantes nunca tenha parado para estudar sobre
direitos autorais e seus modos de licença.
Duas principais concepções sobre inovações nas práticas emergiram das
opiniões dos professores. Na primeira, a inovação nas práticas pedagógicas pode ser
descrita como qualquer abordagem diferente do método tradicional de ensino. Em
relação a essa concepção, as práticas ditas inovadoras colocam o aluno como sujeito
ativo no processo de ensino e de aprendizagem. Na segunda concepção, inovação
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nas práticas de ensino está associada ao uso rotineiro das TIC. As visões expostas
pelos professores alinham-se com aquelas divulgadas institucionalmente. Além disso,
a maioria dos professores concordou que usar as TIC em sala de aula trazia
perspectivas favoráveis ao seu crescimento na instituição.
Por fim, o presente estudo de caso, cujo campo de pesquisa foi uma IES
privada, possibilitou uma melhor compreensão das concepções e práticas docentes
no ES com o uso das TIC. Desse modo, uma contribuição desta investigação foi
questionar os discursos por mudança no ES, bem como, elucidar as formas de
apropriação e os desafios das TIC para fins pedagógicos no ES.
A perspectiva assumida, de questionamento dos discursos por mudança no
ES, não significa dizer que não existam problemas nos sistemas de educação
superior. Entretanto, aponta para a necessidade de desconfiar dos argumentos por
mudanças sustentados pela defesa das inovações e pela crença de que as TIC vêm
criando uma compreensão mais profunda de conceitos complexos e preparando
assim, os estudantes para ambientes de trabalho futuro e, teoricamente, pouco
previsíveis. Os achados aqui apresentados mostraram que, na melhor das hipóteses,
tem havido um impacto bem modesto das TIC sobre as estratégias de ensino
comumente utilizadas, uma vez que a integração de novos artefatos parece ser feita
de modo a possibilitar a continuidade de práticas pedagógicas já estabelecidas.
Apesar das falas dos professores não indicarem, explicitamente, forte
resistência ao uso das TIC, há indícios de resistência a mudança pedagógica, em
parte explicáveis por contingências tais como falta de tempo e, talvez, falta de uma
formação específica para a docência no ES que desenvolva sujeitos críticos e
reflexivos. Por outro lado, as falas representam ações de resistência pontuais aos
discursos corporativos e dispositivos técnicos a eles associados, que impingem
diretamente na autonomia profissional dos docentes, sugerindo sua enorme
adaptabilidade e comprometimento com seus alunos, seu trabalho e com a própria
instituição. Assim, o trabalho contribui para preencher a enorme lacuna referente a
questões mais sutis acerca da relação entre as TIC e as práticas docentes no ES,
reiterando a necessidade de estudos empíricos que possam, com base na
contingência, desafiar os discursos generalistas e essencialmente doutrinários que
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predominam na área, discursos marcados por um maniqueísmo que opõe, de maneira
simplista, "resistência" a "adesão" às TIC.
Muitas lacunas ainda existem no âmbito das tecnologias educacionais e do
desenvolvimento de práticas no ES. Essas temáticas merecem investigação mais
aprofundada. Uma possibilidade de continuidade para esta pesquisa é o
desenvolvimento de um estudo longitudinal mais amplo, que possa acompanhar
professores e alunos em um número de IES e identificar os reais impactos das TIC no
aprendizado dos estudantes, ao longo dos seus estudos universitários.
Apesar das pressões em diferentes sentidos, dos problemas e das críticas,
esta pesquisa sugere que, mesmo em um contexto tão específico quanto uma IES
privada, há ações de professores do ES que demonstram tentativas de ensinar para
a compreensão e desenvolvimento dos alunos, para além da simples transmissão de
conhecimentos. Suspeitamos que “criatividade” seja um aspecto que merece atenção.
O que caracterizaria uma prática criativa? Como se formaria um professor criativo?
Que tipo de ambiente institucional favoreceria o desenvolvimento de práticas
criativas? Acreditamos que essas também sejam questões para estudos futuros, pela
possibilidade de evidenciar autonomia e singularidade da ação pedagógica no ensino
superior.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
- Aceite pelos participantes da entrevista
Prezado (a) Senhor (a),

Eu, Rejane Cunha Freitas, solicito sua colaboração como participante no curso
de formação criação de práticas pedagógicas com uso das tecnologias de informação
e comunicação (TIC), parte integrante de minha pesquisa de campo do projeto de tese
intitulado PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR E AS TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO. O objetivo geral da
pesquisa é investigar concepções e práticas de ensino com as TIC no ES. Por meio
de um estudo de caso que tomou como campo uma instituição de ensino superior
(IES) privada. Esta investigação utilizou como abordagem metodológica o estudo de
caso, e combinou coleta de dados quantitativos e qualitativos para registrar as
percepções dos docentes sobre suas práticas de ensino e o uso das TIC em sala de
aula. Espera-se com essa pesquisa uma melhor compreensão dos percursos e ações
para a construção das práticas inovadoras e uso das TIC no ensino superior.
As informações extraídas desta entrevista, pela gravação, não serão
publicadas diretamente, para evitar qualquer inconveniência. Pela técnica de
observação serão analisadas e sintetizadas para utilização na pesquisa de doutorado,
e em outras formas de publicações e apresentações de caráter científico; sendo
tratadas de forma sigilosa, a fim de garantir seu anonimato e privacidade. A presente
investigação não apresenta qualquer risco ao participante.
Cabe ressaltar que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a)
senhor (a) não é obrigado (a) a colaborar com as atividades solicitadas pela
pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolva, a qualquer momento,
desistir do mesmo, não haverá qualquer prejuízo para o participante. Estou à inteira
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disposição para maiores esclarecimentos antes, durante ou depois do curso, para isso
coloco a seguir meus dados institucionais e meus contatos de e-mail e telefone

Pesquisadora: Rejane Cunha Freitas.
Doutorado em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA).
Orientadora: Profa. Dra. Giselle Martins dos S. Ferreira.
E-mail: rejanecunhafreitas@gmail.com.
Telefone: (85) 96299400.
Fortaleza – CE _____ de ______________________ de 2014.

_____________________________________________
Assinatura da Pesquisadora – Rejane Cunha Freitas

================================================================

Declaro que, após os devidos esclarecimentos a respeito do estudo, e ciente de que
minha participação é voluntária, e que minha aceitação ou recusa não acarretará em
nenhum tipo de prejuízo e que, mesmo aceitando posso, a qualquer momento, desistir
de participar.

Eu, ___________________________________ concordo em participar da pesquisa.
Fortaleza – CE _____ de ______________________ de 2014.

______________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
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APÊNDICE B
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) –
Aceite pelos participantes minicurso
Prezado (a) Senhor (a),

Eu, Rejane Cunha Freitas, solicito sua colaboração como participante no curso
de formação criação de práticas pedagógicas com uso das tecnologias de informação
e comunicação (TIC), parte integrante de minha pesquisa de campo do projeto de tese
intitulado PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO SUPERIOR E AS TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO. O objetivo geral da
pesquisa é investigar concepções e práticas de ensino com as TIC no ES. Por meio
de um estudo de caso que tomou como campo uma instituição de ensino superior
(IES) privada. Esta investigação utilizou como abordagem metodológica o estudo de
caso, e combinou coleta de dados quantitativos e qualitativos para registrar as
percepções dos docentes sobre suas práticas de ensino e o uso das TIC em sala de
aula. Espera-se com essa pesquisa uma melhor compreensão dos percursos e ações
para a construção das práticas inovadoras e uso das TIC no ensino superior.
As informações extraídas deste curso, pela filmagem e gravação, não serão
publicadas diretamente, para evitar qualquer inconveniência. Pela técnica de
observação serão analisadas e sintetizadas para utilização na pesquisa de doutorado,
e em outras formas de publicações e apresentações de caráter científico; sendo
tratadas de forma sigilosa, a fim de garantir seu anonimato e privacidade. A presente
investigação não apresenta qualquer risco ao participante.
Cabe ressaltar que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a)
senhor (a) não é obrigado (a) a colaborar com as atividades solicitadas pela
pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolva, a qualquer momento,
desistir do mesmo, não haverá qualquer prejuízo para o participante. Estou à inteira
disposição para maiores esclarecimentos antes, durante ou depois do curso, para isso
coloco a seguir meus dados institucionais e meus contatos de e-mail e telefone
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Pesquisadora: Rejane Cunha Freitas.
Doutorado em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA).
Orientadora: Profa. Dra. Giselle Martins dos S. Ferreira.
E-mail: rejanecunhafreitas@gmail.com.
Telefone: (85) 96299400.
Fortaleza – CE _____ de ______________________ de 2015.

_____________________________________________
Assinatura da Pesquisadora – Rejane Cunha Freitas

================================================================

Declaro que, após os devidos esclarecimentos a respeito do estudo, e ciente de que
minha participação é voluntária, e que minha aceitação ou recusa não acarretará em
nenhum tipo de prejuízo e que, mesmo aceitando posso, a qualquer momento, desistir
de participar.

Eu, ___________________________________ concordo em participar da pesquisa.
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APÊNDICE C
Roteiro entrevista semiestruturada
Apresentação da pesquisa
Identificação do entrevistado
Sobre profissão docente


Como chegou à docência no ensino superior? Qual foi o percurso profissional?



Teve algum professor seu lhe marcou positivamente ou negativamente? O que ele
fazia?



Qual sua área de formação e de atuação com docente?



Qual o tipo de vínculo com a IES campo da pesquisa? Tem envolvimento com
pesquisa?
Sobre formação pedagógica



Teve alguma formação pedagógica antes de iniciar na docência do ensino superior?



Os cursos que tem recebido em forma de capacitação na instituição têm ajudado na
sua atuação em sala? Quais cursos você fez? O que achou?
Sobre planejamento e estratégias de ensino



Como você cria sua sequência de atividades de aprendizagem e como as concretiza:
Como você planeja suas aulas? Como costumam ser suas aulas? Você inova em suas
práticas em sala de aula? Como?
Sobre fluência tecnológica



Como se considera fluente no uso das tecnologias de informação e comunicação
(TIC)?



Que tipo de uso costuma fazer delas no seu dia-a-dia? E em sala de aula?



Possui tablets (ou outro dispositivo)? Já utilizou em sala? Em que situação? Seus
alunos possuem tablets?



Qual as dificuldades no uso das TIC em sala?



Você concorda que as TIC desencorajam o uso de outras fontes de pesquisa? Ou que
elas não favorecem a obtenção de fontes confiáveis? Ou ainda que elas mais distraem
que ajudam?
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Compartilhamento e licenças


Quais práticas de compartilhamento você costuma ter? Costuma compartilhar seus
materiais de aula com alunos? Com outros professores? Ou para qualquer pessoa?
Como age em relação a questões de compartilhamento, licenças, abertura na
educação.



Busca materiais em repositório públicos?



Já usou material cedido por outro professor? Usou sem que houvesse consentimento
explícito?
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APÊNDICE D

Plano do Curso Construção de Práticas com uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC)
Contexto: O curso de criação de práticas de ensino com uso de TIC tem uma proposta
que inclui o desenvolvimento de atividades práticas realizadas em grupos. Espera-se
promover o desenvolvimento profissional docente para o planejamento de práticas de
ensino apoiadas em estratégias com a participação dos alunos e uso dos recursos
das TIC. Assim, os professores terão oportunidades de desenvolver habilidades de
trabalho em equipe, autoria e criatividade.
Ementa: Planejamento de práticas de ensino que façam uso das TIC, apoiado na
taxonomia de Bloom.
Objetivo geral do curso de formação: construir práticas de ensino usando recursos
das tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Objetivos específicos e atividades (os objetivos propostos e uma breve descrição
das atividades previstas para o minicurso):


Objetivo 1: Reconhecer diferentes tipos de usos dos recursos das TIC em sala de
aula, conhecendo os tipos de usos de um grupo de professor do ensino superior.
Atividade 1: Discussão sobre os tipos de usos das TIC em sala de aula (conforme
resultados obtidos com a aplicação do questionário em outra etapa desta
pesquisa).



Objetivo 2: Entender a proposta do curso, interpretando o plano de aula do curso.
Atividade 2: Acesso ao plano de aula e demais materiais do curso através de
compartilhamento pelo Google Drive.



Objetivo 3: Aplicar recursos das TIC em sala de aula, executado a estratégia
“Apresentando-se para turma”.
Atividade 3.1: Elaboração de uma apresentação individual usando um dos
templates disponíveis em www.recite.com;
Atividade 3.2: Compartilhamento pelo Google Drive por cada cursista do seu
próprio template para visualização de toda a turma.

195



Objetivo 4: Aplicar um recurso das TIC, executando a estratégia “Criação de uma
História Digital. ”
Atividade 4.1: Produção de uma história a partir de textos propostos e com uso de
ferramenta (s) das TIC;
Atividade 4.2: Experimentação de ferramentas para criação de uma história em
formato de infográfico, mapa mental, imagem, pôster, painel, apresentação, vídeo,
animação, ou outro formato desejado;
Atividade 4.3: Apresentação da história digital para toda a turma.



Objetivo 5: Avaliar as práticas utilizadas no próprio curso, checando as relações
entre os domínios cognitivos e as estratégias planejadas.
Atividade 5.1: Discussão sobre a Taxonomia de Bloom revisada;
Atividade 5.2: Discussão sobre as estratégias utilizadas no minicurso e a
associação destas ao uso de ferramentas das TIC.



Objetivo 6: Criar um plano de aula, planejando domínios cognitivos e respectivas
estratégias que façam uso das TIC.
Atividade 6.1: Criação de um plano de aula que faça uso da Taxonomia de Bloom
(revisada) para definição dos objetivos e contemple estratégias que façam uso das
TIC;
Atividade 6.2: Apresentação e compartilhamento pelo Google Drive dos panos de
aula para acesso toda a turma.

Público-alvo: professores de diversas áreas do conhecimento de uma instituição de
ensino superior privado.
Recursos: Ferramentas de apresentação, manipulação de imagens, vídeos, mapas
conceituais, animações, equipamentos dos próprios particpantes.
Infraestrutura: Sala organizada para trabalho em grupos. Disponibilidade de acesso
à rede sem fio institucional. Equipamentos para os participantes (desktops, notebooks,
tablets, smarthphones). Datashow para projeção.
Avaliação: Todos as produções do minicurso serão analisadas pelos próprios grupos,
que poderão sugerir adaptações.
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Alguns links das ferramentas sugeridos:
http://www.easel.ly/ - infográficos.
https://infogr.am/ - infográficos.
https://realtimeboard.com/ - pôster digital.
https://www.canva.com/ - criação e edição de imagem.
http://www.powtoon.com/ - apresentação animada.
http://www.toondoo.com/ - animação.
http://www.pixton.com/br/ - animação.
https://www.wevideo.com/ - vídeo.
http://www.recitethis.com/ - pôster digital.
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APÊNDICE E
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APÊNDICE F
Questionário proposto aos professores da IES campo da pesquisa
Caro (a) professor (a),
Me chamo Rejane Cunha Freitas, sou também professora da IES campo da pesquisa e
peço sua colaboração no preenchimento de um questionário relacionado à pesquisa que desenvolvo no Programa de Pós-graduação em Educação da UNESA.
O objetivo dessa investigação é analisar como docentes do ensino superior utilizam as
tecnologias de comunicação e informação (TIC) em sala de aula. Interessa-nos entender
como você, professor (a) repensar a sua prática, tendo as TIC como aliadas no processo.
Esta pesquisa está sob a chancela do Programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá – UNESA, sob a orientação da professora Giselle Martins dos
Santos Ferreira.
Caso tenha dúvidas e queira mais informações, me coloco à sua disposição através
do e-mail: rejanecunhafreitas@gmail.com.
Gostaria de destacar que os participantes desta pesquisa não serão identificados, isto
é, será mantido o anonimato dos respondentes.
Peço preencher o questionário apenas uma vez.
Por sua participação, muito obrigada.
Todos os seus comentários são bem-vindos!
Rejane.
*Obrigatório

Seção 1 – Seu perfil.
Instruções de preenchimento: Para cada questão da seção 1 marque a alternativa que melhor se
refere ao seu perfil.
1.1 Gênero: *
(clique na seta para ver as opções)
Marcar apenas uma opção.
Opções
Masculino
Feminino
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1.2 Idade: *
(clique na seta para ver as opções)
Marcar apenas uma opção.
Opções
18 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
61 a 70 anos
1.3 Formação: *
(clique na seta para ver as opções)
Marcar apenas uma opção.
Opções
Graduação completa Especialização completa
Mestrado completo Doutorado completo
Pós-doutorado completo
1.4 Qual a sua área de formação? *
Marcar apenas uma opção.
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas Linguística, Letras e Artes
Outro:
1.5 Quais funções você exerce na IES campo da pesquisa? *
Marque mais de uma opção, caso necessário.
Marque todas que se aplicam.
Professor(a) de disciplinas presenciais
Professor(a) de disciplinas online
Professor(a) conteudista de disciplinas presenciais
Professor(a) conteudista de disciplinas online
Cargo administrativo
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1.6 Em qual área do conhecimento estão concentradas as disciplinas que você leciona na
IES campo da pesquisa? *
Marcar apenas uma opção.
Tecnologias da Informação
Ciências Jurídicas
Saúde
Gestão e Negócios Comunicação e Artes Educação e Licenciaturas
Outro:
1.7 Há quanto tempo você atua como professor (a)? *
(clique na seta para ver as opções)
Marcar apenas uma opção.
Opções
Até 2 anos
Mais de 2 até 5 anos
Mais de 5 atá 10 anos
Mais de 10 até 20 anos
Há mais de 20 anos
1.8 Atualmente você trabalha em outra instituição (ou organização)? *
Marcar apenas uma opção.
Não, sou professor(a) exclusivo(a) da IES campo da pesquisa.
Sim, sou professor(a) também em outra instituição.
Sim, mas não como professor (a).
Outro:
1.9 Você desenvolve alguma pesquisa na IES campo da pesquisa (ou em outra instituição)? *
Marcar apenas uma opção.
SIm
Não
Outro:
1.10 Você atua (ou já atuou) em algum grupo de discussão de caráter colaborativo (seja em
formato presencial ou virtual)? *
Utilize o campo "Outro" para fornecer mais detalhes sobre o tipo de participação.
Marcar apenas uma opção.
Sim.
Não.
Outro:
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1.11 Você tem interesse em participar de alguma atividade, ação, cursou formação fornecida
pela IES campo da pesquisa que se refiram ao uso das TIC em sala de aula? * Utilize o
campo "Outro" para fornecer mais detalhes sobre o tipo de participação.
Marcar apenas uma opção.
Sim.
Não.
Outro:

Seção 2 - Sua experiência com as tecnologias de informação e
comunicação (TIC).
Instruções de preenchimento: Para cada uma das questões da seção 2 marque o círculo que
corresponde à posição (ou número) da escala que melhor representa a frequência de suas ações
relacionadas à pergunta.
2.1 Com que frequência você usa os seguintes meios de acesso à Internet? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) FreNunca ramente
dicamente
quentemente

(5)
Sempre

3G (pelas operadoras de
telefonia celular)
Rede cabeada na IES
campo da pesquisa
Rede sem fio na IES
campo da pesquisa
Acesso residencial
Outra rede corporativa

2.2 Com que frequência você usa os seguintes equipamentos de informática? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) FreNunca
ramente
dicamente
quentemente
Celular
Smartphone
Tablet Notebook
PC (computador
pessoal)
GPS (localização)

2.2.1 Outro
Caso use outro, descreva qual:

(5)
Sempre
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2. 3 Com que frequência você usa as seguintes plataformas de comunicação? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) FreNunca
ramente
dicamente
quentemente

(5)
Sempre

Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Skype Google+
WhatsApp

2.3.1 Outra
Caso use outra, descreva qual:

2.4 Com que frequência você usa os seguintes sistemas computacionais da IES campo da pesquisa? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) Fre(5)
Nunca ramente
dicamente
quentemente
Sempre
Lançamento de Notas e
Frequências
Repositório para material
aula
Biblioteca Virtual com
livros didáticos
LMS institucional
Redes social corporativa
Serviços da Intranet

2.4.1 Outro
Caso use outro, descreva qual:
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2.5 Com que frequência você utiliza os seguintes recursos das TIC em sala de aula? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) FreNunca ramente
dicamente
quentemente

(5)
Sempre

Jogos digitais
Simuladores
Softwares de
apresentação (por ex.:
Powerpoint, Prezi, etc.)
Sites de pesquisa na
Web (por ex.: Google,
Bing, etc.) Ferramentas de colaboração
(por ex.: wikis, etc.)
Ferramentas para representação gráfica
(por ex.: mapas mentais,
mapas conceituais, infográficos, etc.)
Ambientes virtuais de
aprendizagem (por ex.:
WebAula, Moodle, etc.)
Ferramentas para criar e
manipular vídeos (por
ex.: YouTube, Movie
Maker, etc.)
Redes sociais Ferramentas de animação
(2D, 3D, gifs
animados, etc.)
Ferramentas para criar e
manipular imagens (fotos, cartaz, banner, etc.)

2.5.1 Especificar
Use esse campo para mais detalhes ou para descrever outro tipo de recurso que você usa:
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2.6 Com que frequência você utiliza os recursos das TIC para cada uma das situações discriminadas abaixo? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) Fre(5)
Nunca ramente
dicamente
quentemente
Sempre
Uso das TIC como forma
de lazer
Uso das TIC como
instrumentos para facilitar minhas atividades no dia-a-dia
Uso das TIC para estudo
e aprimoramento pessoal
Uso das TIC como recurso didático
Uso das TIC como objeto
de pesquisa, pois desenvolvo pesquisa nesta
área
Uso das TIC como forma
de comunicação

2.6.1 Outro
Caso tenha outro tipo de uso forneça mais detalhes aqui:

Seção 3 - Sua prática docente.
Instruções de preenchimento: Para cada uma das questões da seção 3 marque o círculo que corresponde à posição (ou número) da escala que melhor representa seu grau de concordância ou a
frequência de suas ações relacionadas à pergunta.
3.1 Com que frequência você cria novas situações de aprendizagem para os seus alunos?
*
Marcar apenas uma opção.
1
Nunca

2

3

4

5
Sempre
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3.2 Com que frequência você faz registros das suas práticas de ensino, como forma de voltar
a elas quando precisa, ou como forma de repensá-las quando necessário? * Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Nunca

Sempre

3.3 Os cursos de formação que você tem recebido da instituição contemplam sua vontade de
aprimorar seu trabalho em sala? *
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Muito pouco

Completamente

3.4 Você considera imprescindível o uso das TIC em sala de aula? *
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Muito pouco

Completamente

3.5 Você acredita que o uso das TIC em sala de aula traz perspectivas favoráveis ao seu
crescimento na instituição? *
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Muito pouco

Completamente

3.6 Você vê a utilização das TIC em sala como uma exigência do mundo contemporâneo?
*
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Em hipótese alguma

Certamente

3.7 Você tem incentivo do seu coordenador de curso para utilizar as TIC sala de aula? *
Marcar apenas uma opção.
1
Nenhum

2

3

4

5
Totalmente
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3.8 Nas reuniões de professores (formais ou informais) que você participa o uso das TIC
em sala é assunto em pauta? *
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

4

5

Nunca

Sempre

3.9 Você repensa sua prática de ensino, de modo a acomodar novas expectativas dos
seus alunos? *
Marcar apenas uma opção.
1

2

3

Nunca

4

5
Sempre

Seção 4 - Seu posicionamento em relação ao
compartilhamento de materiais.
Instruções de preenchimento: Para cada uma das questões da seção 4 marque o círculo que
corresponde à posição (ou número) da escala que melhor representa a frequência de suas ações
relacionadas à pergunta.
4.1 Com que frequência você usa as seguintes plataformas de compartilhamento? *
Marcar apenas uma opção por linha.
(1)
(2) Ra(3) Perio(4) FreNunca ramente
dicamente
quentemente
Portal Domínio Público
Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)
UNICAMP OpenCourseWare
Portal do Professor (portaldoprofessor.mec.gov.br)
SciELO – Scientific Electronic
Library Online
Project Gutenberg
YouTube

4.1.1 Outra
Caso use outra, favor especificar:

(5)
Sempr
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4.2 Para cada tópico relacionado à produção, publicação e uso de material didático
disponível na Web, marque a frequência com você realiza cada ação. *
Marcar apenas uma opção por linha.
( Ra(2)
(3) Perio(4) Fre(5)
1
ramente
dicamente
quentemente
Sempre
)
Disponibilizo o material
N
de aula que produzo de
u
forma livre na Web para
n
que qualquer outro proc
fessor utilize.
a
Associo aos materiais de
aula que disponibilizo na
Web licenças para definir
as permissões de uso
por terceiros.
Tenho preocupação em
resguardar o direito autoral alheio. Disponibilizo
minhas produções de
modo gratuito e livre na
Web. Tenho preocupação
em resguardar o meu
próprio direito autoral.

Caso tenha disponibilidade para uma curta
entrevista, peço que coloque no espaço logo
abaixo o seu e-mail.
Muito obrigada!

Powered by
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APÊNDICE G
Questionário de Avaliação sobre o Minicurso Criação de Práticas
Pedagógicas pelo uso das TIC

Estimado (a) professor (a),
Você é convidado a preencher esse questionário de avaliação sobre o curso Criação de
práticas pedagógicas com uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), realizado
dia 05/02/2015, durante a XXI Semana Pedagógica. Reforço que não é possível identificar o
participante que preencheu o questionário, portanto, será mantido o anonimato dos respondentes.
Peço preencher o questionário apenas uma vez. Caso tenha dúvidas e queira mais
informações, me coloco à sua disposição através do e-mail rejanecunhafreitas@gmail.com.
Por sua participação, muito obrigada. E, é claro, todos os seus comentários são bem-vindos!
Rejane.
*Obrigatório

Seção 1 – Seu perfil.
Instruções de preenchimento: Para cada questão da seção 1 marque a alternativa que
melhor se refere ao seu perfil.
1.1 Gênero *
(Clique na seta para ver as opções)
Marcar uma opção.
Masculino
Feminino
1.2 Idade *
(Clique na seta para ver as opções)
Marcar uma opção
18 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61
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1.3 Formação *
(Clique na seta para ver as opções)
Marcar apenas uma opção.
Graduação completa Especialização completa
Mestrado completo Doutorado completo
Pós-doutorado completo
1.4 Qual a sua área de formação? *
Marcar apenas uma opção.
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas Linguística, Letras e Artes
Outro:
1.5 Em qual área do conhecimento estão concentradas as disciplinas que você
leciona na Estácio? *
Marcar apenas uma opção.
Tecnologias da Informação e Engenharias
Ciências Jurídicas
Saúde
Gestão e Negócios Comunicação e Artes Educação e Licenciaturas
Outro:
1.6 Há quanto tempo você atua como professor (a)? *
(Clique na seta para ver as opções)
Até 2 anos
Mais de 2 até 5 anos
Mais de 5 até 10 anos
Mais de 10 até 20 anos
Mais de 20 anos

Seção 2 - Suas expectativas e sugestões.
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Instruções de preenchimento: Para cada questão da seção 2 responda no espaço em branco
sua opinião.
2.1 Qual expectativa você tinha em relação ao Curso que não foi atendida? *

2.2 Qual (is) sugestão (ões) de tema você daria para a oferta de outro curso de
formação de professores? *

2.3 Faça aqui comentários livre sobre o Curso. Esteja à vontade para elogiar,
criticar, contribuir! *

Seção 3 - Sua participação no Curso.
Instruções de preenchimento: Para cada questão da seção 3 marque a (s) alternativa (s)
que melhor se refere (m) ao seu envolvimento e aproveitamento no Curso.
3.1 Você participou do curso em qual dos períodos listados a seguir? *
Marque apenas uma opção

Participei somente no turno da manhã
Participei somente no turno da tarde
Participei nos turnos manhã e tarde
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3.2 Em relação às atividades propostas durante o Curso, como você avalia sua
participação? *
Marcar apenas uma opção por linha.
Realizei superfi- Realizei parRealizei comNão
cialmente
pletamente
realizei cialmente
Fazer sua apresentação pessoal usando
um template do site
www.recite.com
Criar uma história digital usando recursos
das TIC (ferramentas
para construção de infográfico, ou
imagem, ou vídeo, ou
animação)
Conhecer Taxonomia
de Bloom (revisada)
Elaborar um plano de
aula, com estratégia
de ensino que faça
uso das TIC Compartilhar no Google Drive
suas
produções para toda a
turma

3.3 Quais aspectos de sua prática docente você acredita que serão impactados por
causa do Curso? *
Escolha quantas opções desejar:
Marque todas que se aplicam.
O planejamento
As estratégias de ensino
Os recursos didáticos para ensino
O uso de tecnologias em sala de aula
O tipo de participação do seu aluno nas aulas
A avaliação
Outro:
3.4 Qual foi a principal descoberta que o curso lhe proporcionou? *
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3.5 Se você acha que as TIC podem lhe ajudar a melhorar suas aulas, dê um
exemplo de como: *

3.6 Qual principal dificuldade você encontrou no desenvolvimento do Curso? *
Escolha quantas opções desejar:
Marque todas que se aplicam.
Manuseio de equipamento
Manuseio das ferramentas
Elaborar objetivos para o plano de ensino
Criar estratégias de ensino que utilizem tecnologias
Entender o que estava sendo pedido pela facilitadora
Acesso à Internet
Outro:
3.7 Na dinâmica de trabalho em grupo desenvolvida no Curso, no seu caso,
especificamente, como você fez as atividades? *
Escolha apenas uma opção:

Eu fiz as atividades sozinho(a)
Eu fiz as atividades em dupla
Eu fiz as atividades em trio
Eu fiz as atividades em grupo com pelo menos quatro integrantes
Algumas atividades fiz sozinho (a), algumas atividades fiz em grupo
Outro:
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