
TICPE 
 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA COM REFERENCIAL FREIRIANO NA 
LITERATURA ACADÊMICA BRASILEIRA 
 
Data de Início:  01/03/2018 
 
Professora responsável:  JACIARA DE SA CARVALHO 
 
Descrição: Uma análise da literatura acadêmica on-line em língua portuguesa apontou 
tendências nas concepções de tecnologias na educação em amostra do estrato “A” do 
Qualis CAPES Educação 2013. Constatou-se, sobretudo, que a maioria dos trabalhos 
consiste em comparações antes-depois da inserção de artefatos em práticas 
pedagógicas ou, em alguns casos, fundamenta-se meramente no surgimento de um 
recurso para sustentar o discurso de inevitabilidade de mudanças. Em busca de 
alternativas ao determinismo tecnológico na Educação, os autores Rosado, Ferreira e 
Carvalho (2017), esta última proponente do atual projeto, verificaram que poucas são 
as produções que adotam uma perspectiva histórico-crítica, e que recorrem a teorias 
que subsidiem análises mais sóbrias. Há uma grande diversidade de abordagens teóricas 
e conceituais importadas de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, mas parece 
clara a fragilidade teórico-metodológica de uma área de pesquisa que ainda não 
conseguiu firmar conceitos, metodologias e teorias suficientemente robustos. Talvez, 
por esta razão, a perspectiva teórico-metodológica desenvolvida por Paulo Freire (1968, 
1979, 1997) tem sido adotada em trabalhos sobre educação e tecnologia, envolvendo 
também a modalidade a distância, ainda que o autor não tenha se dedicado a esta área. 
Como um desdobramento do estudo preliminar desenvolvido por Rosado, Ferreira e 
Carvalho (2017), esta pesquisa tem como objetivo analisar como a pedagogia 
desenvolvida por Paulo Freire vem sendo incorporada em artigos sobre educação e 
tecnologia, examinando, sobretudo, sua aderência a trabalho críticos. A investigação, 
que possui um caráter exploratório, está sendo desenvolvida por meio de pesquisa 
bibliográfica, com amostras de artigos publicados nos estratos A1, A2, B1 e B2 do Qualis 
CAPES Educação 2016, selecionados a partir das palavras-chaves “tecnologia” e “Paulo 
Freire”. Outra amostra, a ser estudada em separado, foi composta a partir do 
levantamento com as palavras-chave “educação a distância” (e variações) e “Paulo 
Freire” e está sob análise. Como Freire é um autor muito citado, serão selecionados 
apenas artigos que explicitem ser este autor o principal referencial-teórico. Trata-se, 
portanto, de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório que pretende oferecer 
à comunidade acadêmica e aos profissionais da educação um panorama de trabalhos 
críticos sobre educação e tecnologia com recorte na perspectiva freiriana. O estudo das 
amostras será feito a partir de uma análise de conteúdo temática (BARDIN, 2011), em 
princípio, com auxílio de trabalhos área da Metodologia da Pesquisa (JESSON; 
MATHESON; LACEY, 2011; FARIA, 2016). Autores críticos da educação e tecnologia 
(SELWYN, 2016a; WILLIAMSON, 2017) e, sobretudo, obras de Freire (1987 [1968], 1996, 
2009a, 2009b) comporão o referencial teórico. Destaque-se que, em 2018, ano em que 
o projeto foi iniciado, a publicação da Pedagogia do Oprimido (1968) completou 50 anos 
e pesquisadores que trabalham com o referencial freiriano foram instigados a revisitar 
Freire, a fim de analisar sua atualidade. Este projeto também insere-se neste esforço e 



é parte das ações de pesquisa do grupo Conexões: Estudos e Pesquisas em Educação e 
Tecnologia" - CEPETec, sob coordenação da Profa. Jaciara de Sá Carvalho, registrado no 
Diretório de Grupos do CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/540778 
 
 

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PARA FORMAÇÃO CIDADÃ COM TICS 
 
Data de Início:  01/03/2016 
 
Professora responsável:  JACIARA DE SA CARVALHO 
 
Descrição: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) determina 
que uma das finalidades da Educação seja a formação para a cidadania. A ideia de 
cidadania e, portanto, de formação para a cidadania pode ser compreendida a partir de 
diferentes perspectivas. Parte-se da compreensão de que a formação para a cidadania 
exigiria princípios e práticas compatíveis com uma perspectiva emancipatória de 
educação, capazes de promoverem a participação ativa dos sujeitos na construção de 
outras realidades; nesse sentido, uma formação cidadã (CARVALHO, 2015). 
Considerando o atual estágio de desenvolvimento tecnológico, este projeto tem como 
objetivo investigar princípios e práticas envolvendo Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) com vistas à formação cidadã. Para isso, serão empregados 
diferentes meios para coletas de dados, como análise de documentos, de pesquisas 
sobre tecnologia e temas afins (ex: inclusão digital) na área da Educação e realização de 
entrevistas. Como referencial teórico-metodológico, contaremos, principalmente, com 
obras de Paulo Freire, em especial com o conceito de "conscientização" (FREIRE, 1979) 
e sua relação com a cidadania e a formação cidadã. Outro autor crítico com quem 
pretendemos trabalhar é Neil Selwyn que vem questionando relações entre tecnologia 
e educação. 
 
 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: DESENVOLVIMENTO E 
APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA ESCOLA E NA VIDA 
 
Data de Início:   01/03/2017 
 
Professora responsável:  STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA  
 
Descrição: A pesquisa a ser desenvolvida dá prosseguimento a projetos realizados 
anteriormente com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ) nos períodos 2009-2010, 2012-2013 e 2014-2016 relacionados à 
deficiência, sejam físicas ou intelectuais, voltados à Tecnologia Assistiva, sobretudo, ao 
desenvolvimento de recursos pedagógicos para o ensino de crianças com deficiências e 
que podem alavancar ações e práticas para o fortalecimento da Inclusão Escolar e Social. 
Entendemos que incluir está atrelado à consideração e ao acolhimento das pessoas que 
não têm ou não tiveram as mesmas oportunidades na sociedade e na escola, 
objetivando atender suas necessidades e promover sua participação em diferentes 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/540778


atividades e redes de relacionamentos. Diversas deficiências afetam e dificultam de 
forma diferenciada o processo de aprendizagem no espaço escolar, sendo necessário 
frequentemente o desenvolvimento de equipamentos para facilitar este processo. É 
nesta perspectiva que esta pesquisa se insere, sendo seu objetivo aprofundar os estudos 
acerca da inclusão de pessoas com deficiência na escola e na vida, desenvolver novos 
recursos pedagógicos para o atendimento de necessidades educacionais de crianças 
com deficiências que estão inseridas em escolas municipais do Rio de Janeiro (Ensino 
Fundamental I) e promover sua disseminação a todos os interessados.  
 
 

ITINERÁRIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CONCEPÇÕES DO USO 
DE TECNOLOGIAS 
 
Data de Início:   01/03/2018 
 
Professora responsável:  STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA  
 
Descrição: Este projeto emerge dos resultados de pesquisa anterior - “Itinerário de 
Formação” especialmente de nossas observações sobre o uso de tecnologias e mídia ao 
longo da formação dos professores. A pesquisa tem como foco o desenvolvimento 
profissional de docentes e o uso que fazem das tecnologias da informação e 
comunicação e de mídias, no processo de formação inicial e continuada e nas suas 
atividades docentes. O estudo pretende reunir histórias de vida de professores da 
educação superior e da escola básica, acompanhando, detectando e analisando de 
forma crítica o uso que fazem e fizeram, ao longo de sua atuação docente, dessas 
tecnologias e mídias. Com base nos relatos, observaremos seus espaços de formação e 
de ação. Também pretendemos comparar criticamente o perfil desses professores o que 
poderá indicar, lacunas em sua formação e incongruências e congruências em suas 
ações. Para os estudos de História de Vida, tomamos como base os estudos de Alberti, 
Josso, Nóvoa, Tardif. Os dados oriundos de entrevistas e de questionários terão seu 
conteúdo analisado sob inspiração de Bardin e Bauer. O estudo do processo de 
formação) tem como ponto de partida Cabello & Morales, Huberman, Kensky, Shulman 
e Tardif. Durante a realização da pesquisa, será incluída literatura específica para os 
casos estudados. 
 
 

ITINERÁRIOS PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
DIGITAIS 
 
Data de Início:   11/08/2014 
 
Professora responsável:  STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA  
 
Descrição: As redes digitais permitem uma nova distribuição dos conhecimentos, 
disponibilizando-os por diferentes formas de acesso. Assim, reduz-se a necessidade da 
memorização e amplia-se o leque de informações acessíveis. Esse cenário, que favorece 
a circulação de informações, requer novas formas de organização. Tendo como ponto 



de partida a concepção de Itinerários Pedagógicos desenvolvida por Pedrosa e Tortori, 
a pesquisa busca compreender a concepção de materiais didáticos autorais de curta 
duração, sob uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, identificando e integrando 
relações entre os elementos a partir de saberes de diferentes áreas. A pesquisa 
encontra-se no cruzamento da pesquisa-ação e da etnografia, de acordo com Barbier, 
Thiollent, Stake e Yin, tendo como referencial o Modelo Dramatúrgico de Goffman, a 
Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour e a Antropologia Interpretativa de Geertz. Para 
o tratamento de dados específicos poderão ser consideradas a Análise de Conteúdo 
inspirada em Bardin e Bauer, a Análise Imagética de Santaella e a Semiótica da Cultura 
de Lotman. 
 


