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RESUMO 

 

 

A disseminação da tecnologia de informação tem trazido impactos a todos os setores da 

sociedade desde as transações comerciais passando pelas relações pessoais de trabalho, estudo 

e pesquisa. Esse aspecto gera um descompasso entre as gerações de quem ensina e quem 

aprende produzindo questões, que trazem consequências para a Educação e que precisam ser 

pensadas criticamente. O professor tem papel fundamental visto que seu letramento digital 

implica, diretamente, no uso das ferramentas tecnológicas para enriquecimento das práticas 

didáticas. No entanto o que mais se tem observado é um alto nível de aparatos tecnológicos 

nas instituições de ensino, encontrando professores sem preparo para sua utilização, 

inviabilizando assim o meio, o instrumento facilitador. Diante da inquietude sobre como os 

profissionais de Pedagogia estariam sendo preparados para lhe dar com essa realidade, surge o 

objetivo geral desta pesquisa que foi: analisar a contribuição da integralização curricular do 

Curso de Pedagogia da UFC na formação dos saberes tecnológicos de seus professores. Para 

isso propôs-se como objetivos específicos levantar e analisar as constantes transformações da 

educação no Brasil e suas práticas pedagógicas, apontar e analisar as teorias curriculares e sua 

contribuição para formação da Educação, identificar as mudanças que a democratização da 

tecnologia trouxe para a vivência acadêmica, destacar o nível de formação de professores 

quanto ao saber docente tecnológico e verificar a integralização curricular do curso de 

Pedagogia da UFC como base à análise dos saberes docentes. No que tange a metodologia, o 

presente estudo é descritivo com abordagem quali-quantitativa e como procedimentos 

metodológicos foi utilizada a pesquisa documental e de campo. A coleta de dados se deu por 

meio de questionários aplicados aos professores e alunos egressos do curso de Pedagogia da 

UFC. Alguns resultados apontam que os alunos consideram a tecnologia essencial no 

processo educativo, não somente em sala de aula, mas também na realização de atividades 

didáticas, e avaliam que as disciplinas não abordam essa importância, nem tão pouco utilizam 

essa prática como processo de melhoria das aulas. As disciplinas da integralização curricular 

não abordam a importância do saber tecnológico formando assim professores que futuramente 

saem com grande déficit, tendo que procurar outros meios para aquisição desse conhecimento.  

 

Palavras- chave: Tecnologia, Formação continuada docente, Saber tecnológico, Integralização 

curricular. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The spread of information technology has brought impacts to all sectors of society from 

business transactions going through personal relationships work, study and research. This 

aspect creates a gap between the generations of those who teach and those who learn 

producing issues that bring consequences for education and that need to be thought critically. 

The teacher plays a role since their digital literacy implies directly in the use of technological 

tools to enrich the teaching practices. However what we have seen is more a high level of 

technological devices in educational institutions, but this material is most often unprepared 

teachers to use, thus impeding the means, the facilitator. Given the concern about the 

Pedagogy professionals were being prepared to give you with this reality, the objective of this 

research was that arises, to analyze the contribution of curriculum integration of the UFC 

Pedagogy course in the training of technological knowledge of their teachers. For this set 

itself the specific objectives to address and analyze the constant transformations of education 

in Brazil and its pedagogical practices, point and analyze the curriculum theories and their 

contribution to formation of Education, identify the changes that the democratization of 

technology has brought to the academic experience highlight the level of training of teachers 

and to learn technological teaching and check the curriculum integration of the UFC based on 

the analysis of teaching knowledge. Regarding the methodology, the present study is 

descriptive with qual-quantitative approach and as instruments we used the documentary and 

field research. Data collection was done through questionnaires given to teachers and 

graduates students of the UFC. Students consider the essential technology in the educational 

process, not only in the classroom but also in carrying out educational activities, and evaluate 

the disciplines do not address this importance, nor use this practice as improving school 

process. The subjects of the course payment do not address the importance of technological 

knowledge thus forming future teachers who come out with big deficit, having to seek other 

means to acquire this knowledge.  

 

Key words: Technology, Continuing Education teacher, technological Know, curriculum 

Payment.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A realidade atual do Brasil é composta por uma sociedade contemporânea em 

constante transformação que necessita interagir com o seu sistema educacional. Vive-se em 

termos de globalização, em um ambiente dinâmico que exige das organizações esforços de 

contínua reflexão crítica acerca das novas condições com as quais tem-se que conviver. O 

avanço das tecnologias de informação e comunicação na sociedade gera impactos 

significativos e o seu desenvolvimento se dá numa velocidade  imensurável que, ao longo do 

tempo, têm a capacidade de transformar o comportamento das pessoas. Esse aspecto pode 

gerar um descompasso entre as gerações de quem ensina e quem aprende produzindo 

questões, que trazem consequências para a Educação e que precisam ser pensadas 

criticamente.  

Inicialmente para se compreender a Educação brasileira hoje é preciso entender 

sua transformação ao longo da sua história, e; muitas foram às mudanças (principalmente de 

cunho social e político) que interferiram diretamente na sua formação.  

A educação nos moldes europeus trazida com os portugueses no período colonial 

e empregada pelos jesuítas foi modificada ao longo de séculos. Dois principais paradigmas 

podem ser apontados, o primeiro a chegada da Família Real portuguesa em meados de 1800 e 

segundo o advento da República. Através desses dois paradigmas pode-se observar que a 

Educação serviu apenas ao contexto social, ou seja, para atender as demandas da sociedade. 

Essa percepção também foi observada com a era tecnicista no advento da industrialização. 

Somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases - Lei Nº 9394/96 houve mudanças na forma de 

ver a educação. O Art. 1° apresenta a educação como “processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais" (BRASIL, 1996) o que representou um salto enorme para o desenvolvimento da 

atividade. Hoje a educação é vista de fato como uma atividade essencialmente importante 

para crescimento de um país, pois viabiliza melhorias nos setores econômico, político e 

principalmente social.  

Nas últimas décadas os estudos de alguns autores como Tardif (2002) e Gauthier 

(1998) têm ressaltado uma tendência à redescoberta da educação como fonte viável capaz de 

enfrentar novos padrões de competitividade e produção que o mercado atual exige. Com o 

advento da globalização o mundo contemporâneo passou por profundas transformações 

tornando a tecnologia essencial ao dia a dia das pessoas. O uso de ferramentas tecnológicas 
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tornam todos os espaços comuns ao meio digital. E o meio educacional não poderia ser 

diferente. Essas novas tecnologias invadem as salas de aula, visto que os alunos são fruto 

desse meio digital e, portanto, não encontram dificuldade para lidar com essa realidade. As 

instituições de ensino em particular, as universidades, não podem se furtar a essa nova época, 

constituída em processo de desenvolvimento e mudança. E nesse cenário a orientação e o 

desenvolvimento de competências e habilidades no estudante voltadas à sua adaptação ao 

meio social é uma realidade que precisa ser refletida. O currículo é incluído nesse contexto e 

deve ser compreendido como um instrumento respeitável de início às transformações 

necessárias. Pensar no currículo como espaço de mudança é interagir no meio, ou seja, a todos 

que o concebem: professores, estudantes, governo, empresas e a sociedade em geral. Esses 

tem a responsabilidade e o papel de aprimorar a educação, visto que esta é fruto da sociedade. 

Nesse contexto o governo tenta a cada dia inserir nas escolas equipamentos e 

aparatos tecnológicos com objetivo de democratizar a informação e ampliar os 

conhecimentos, daí a importância de estudar a inclusão digital no ambiente escolar. Resta 

observar e analisar se essa inclusão digital permite aos professores, verdadeiros condutores do 

saber, um preparo para lidar com essas tecnologias, visto que, sua formação acadêmica não 

lhe permitiu participar dessa transformação que veio com a globalização, portanto muito 

recente.  

A consequência desse fato é que esse processo de informatização da sociedade no 

mundo contemporâneo coloca a escola, e em especial cada professor, diante de desafios que 

exigem respostas rápidas e posturas inovadoras. 

O que mais se tem observado atualmente é um alto nível de aparatos tecnológicos 

nas escolas privadas e públicas, num esforço coletivo para trazer essas novas tecnologias de 

informação e comunicação para a vivência de sala de aula, no entanto esse material encontra 

professores sem preparo para sua utilização. São softwares, arquivos em PDF, e livros digitais 

que estão condensados apenas virtualmente e que não encontram à disposição dos alunos por 

falta de conhecimento e condução ao mesmo. O estudo se deteve ao curso de pedagogia 

porque são eles preparados para lidar diretamente com os alunos e suas vivências e estudam 

durante todo o curso o contexto social e físico do aprendizado, portanto, um foco muito 

oportuno para identificar os resultados mais facilmente. 

O Brasil hoje, como outrora, enfrenta sérios problemas que dificultam o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade. Os principais fatores ligados a essa realidade 

são (entre outros), a falta de professores, equipamentos e infra – estrutura das escolas, aliados 

aos problemas sócio - econômicos que assolam a sociedade (e que não são poucos) e a má 
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qualificação dos professores, tornam o quadro ainda pior. Dentre todos os aspectos 

observados, a formação docente é quem mais interfere no processo de ensino e aprendizagem 

necessitando uma reflexão sobre sua diversidade. É essencial reconhecer o professor como 

sujeito em permanente formação, repensando a formação inicial como uma etapa 

fundamental, porém não conclusiva e a formação continuada como a etapa seguinte, portanto 

de igual importância.  

Refletindo sobre essa realidade complexa e dinâmica, intensificou-se o desejo de 

pesquisar sobre a contribuição da integralização curricular na formação dos saberes 

tecnológicos dos professores do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

visto que essa análise influencia como esses professores se deparam com essa realidade. 

Nesse contexto surgiu a seguinte pergunta como questionamento norteador da 

pesquisa: Qual a contribuição da integralização curricular do curso de Pedagogia da 

UFC na formação dos saberes tecnológicos dos professores?  

O estudo destacou, então como objetivo geral, analisar a contribuição da 

integralização curricular do Curso de Pedagogia da UFC na formação dos saberes 

tecnológicos de seus professores.   

Os objetivos específicos foram: 

a) Levantar e analisar as constantes transformações da educação no Brasil e suas 

práticas pedagógicas;  

b) Apontar e analisar as teorias curriculares e sua contribuição para formação da 

Educação;  

c) Identificar as mudanças que a democratização da tecnologia trouxe para a vivência 

acadêmica; 

d) Destacar o nível de formação de professores quanto ao saber docente tecnológico;  

e) Verificar a integralização curricular do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Ceará como base à análise dos saberes docentes ano 2014. 

O presente estudo pretende contribuir com as reflexões sobre a relação dos 

saberes docentes e a integralização curricular buscando pensar sobre formação tecnológica 

dos professores e suas práticas de ensino.  

É imprescindível ressaltar a importância da tecnologia para o cotidiano do 

professor, não somente nas práticas de ensino e aprendizagem em sala de aula, mas também 

fora dela, na organização dos trabalhos burocráticos. Esses sistemas facilitam a organização e 

viabilizam maior facilidade no seu dia a dia. 
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Portanto, neste estudo é necessário uma reflexão sobre a formação dos professores 

do Brasil e as principais transformações no qual passou a educação no intuito de embasar a 

dificuldade que tem os docentes frente a aliar tecnologia à educação.  

No que tange a metodologia, o presente estudo foi descritivo com abordagem 

qualitativa e quantitativa. De acordo com os objetivos que se pretendeu alcançar dentre os 

procedimentos metodológicos utilizou-se a pesquisa documental e de campo.  

A alternativa encontrada para a coleta de dados foi por meio de entrevistas aos 

professores e alunos egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará – 

UFC. O lócus oi a Faculdade de Educação da UFC (FACED). A coleta teve como intuito uma 

análise crítica da integralização curricular afim de confrontá-las com a percepção dos 

entrevistados. 

Os dados foram codificados e agregados em núcleos de sentidos, sendo 

destacados alguns recortes de suas falas, seguindo-se, então, as discussões dos resultados com 

base na literatura pesquisada. As informações quantitativas foram colocadas no texto, dando 

assim, melhor qualidade ao problema estudado, como também, fazer uma caracterização do 

grupo pesquisado.  

O presente trabalho foi estruturado em sete seções. A primeira diz respeito à 

Introdução em que é realizada a contextualização do assunto e apresentados os objetivos 

gerais e específicos da pesquisa, além da contextualização e justificativa da relevância do 

tema. 

A segunda sessão intitulada Incursão pela Educação no Brasil: da esfera colonial 

à Era Contemporânea, refere-se ao levantamento teórico – conceitual de embasamento do 

tema permeando-o historicamente. Contempla as regulamentações e discussões acerca da 

educação e suas principais transformações ao longo desses cinco séculos. Aborda também o 

surgimento do curso de Pedagogia no Brasil e as mudanças de integralização curricular.  

A terceira sessão denominada Teorias curriculares: currículo, tecnologia e 

avanços sociais, faz uma revisão no aspecto conceitual quanto ao currículo e suas teorias 

(tradicionais, críticas e pós-críticas) e as principais contribuições à Educação. A sessão foi 

finalizada com uma visão curricular contemporânea e as relações com o meio social. 

Novos saberes docentes frente às tecnologias digitais interativas, constitui a 

quarta sessão e refere-se a descrição da natureza dos saberes docentes com ênfase nos saberes 

tecnológicos e como esse processo se integra às práticas educacionais. Contextualiza o uso 

das tecnologias digitais interativas com os processos operacionais do mundo contemporâneo, 

com ênfase na educação. 
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A sessão cinco intitulada O Curso de Pedagogia da UFC, discorreu sobre o curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, desde sua origem, passando pela concepção 

do curso e o seu perfil de egresso e por fim fazendo uma análise da organização. Essa revisão 

teórica permitiu embasar os saberes docentes com base nas integralizações curriculares dos 

cursos de Pedagogia e identificar as principais ações necessárias na complementação da 

formação do professor.  

A sessão seis diz respeito às Diretrizes Metodológicas adotadas. Apresentou-se os 

questionários e roteiros das entrevistas, utilizados para a coleta de dados junto aos 

participantes da pesquisa, quais sejam, estudantes egressos e docentes do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal do Ceará. 

A sessão sete refere-se a análise e interpretação dos dados, apresentou os 

resultados e uma análise crítica da integralização curricular confrontando-a com a percepção 

dos professores e alunos egressos.  

Por fim, a última sessão diz respeito a conclusão, apresentando também as 

restrições da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras. 
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2 BREVE INCURSÃO PELA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: DA 

ESFERA COLONIAL À ERA CONTEMPORÂNEA 

 

A Educação Brasileira deve ser entendida e estudada de acordo com o seu 

contexto histórico, muitas foram às mudanças que interferiram diretamente na sua formação. 

Alguns dos fatos mais importantes no sentido de entender essas transformações são 

destacadas em recorte feito pelo estudo que segue. 

 

2.1 Educação no Brasil: aspectos históricos 

 

O primeiro período da educação é chamado "Período Jesuítico" (1549 a 1759). A 

primeira grande transformação em relação à educação no Brasil ocorreu neste período, e , se 

dá com a chegada dos portugueses ao ‘Novo Mundo’, ou seja, a partir do próprio 

descobrimento, em meados de 1549. 

Os portugueses trouxeram em sua bagagem não só a sede de exploração, mas 

também o padrão de educação europeu, assim "[...] quando os jesuítas chegaram por aqui eles 

não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram também os 

métodos pedagógicos" (BELLO, 2001, p. 02), portanto, essa foi à origem da educação 

empregada no país. Vale ressaltar que a educação dos índios que aqui viviam era bem 

diferente.  

O Brasil foi ‘catequizado’ até 1759 no método europeu; situação essa que foi 

interrompida quando houve uma quebra de paradigma: a expulsão dos jesuítas pelo Marquês 

de Pombal em função da divergência de objetivos, afinal a educação implementada pelos 

jesuítas vinha de encontro aos interesses econômicos deste; enquanto os jesuítas formavam 

uma escola que servisse aos interesses da fé, Pombal pensava numa escola que servisse ao 

Estado (PILETTI, 1996). Dessa forma, inicia-se o segundo período da história da educação 

chamado de "Período Pombalino" (1760 a 1807). Em termo de educação o padrão que se 

seguia há 210 anos foi quebrado e neste período a educação virou um caos com tentativas 

frustradas de implantação de estudos diversos, mas com pouco sucesso. Esse caos perdurou 

durante todo o período Pombalino até a chegada da Família Real Portuguesa no Brasil em 

janeiro de 1808. A ordem somente se reestabeleceu a partir deste momento, o que não 

permitiu ainda um novo modelo de educação a ser implantado mas uma quebra com o modelo 

anterior imposto. 
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Para preparar terreno para sua estadia no Brasil Dom João VI abriu Academias 

Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, sua 

iniciativa mais marcante em termos de mudança, a Imprensa Régia. (BELLO, 2001, 

p. 04) 

 

Mas mesmo com todas as transformações no período Imperial incluindo o reinado 

de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, pouco se fez pela educação brasileira que 

continuou a ter uma importância secundária. Quando comparado a outras colônias, o Brasil 

ficava muito aquém, prova que a primeira Universidade só surgiu em 1934 em São Paulo, 

quase quatro décadas mais tarde.  

No Período da Primeira República em 1889, a educação brasileira não sofreu 

grandes transformações e nenhum processo de evolução que pudesse ser considerado 

significativo foi identificado neste momento, restando para a Educação 'assistir' aos 

acontecimentos sociais e políticos da época. Apenas na década de 1920 ocorreram as 

transformações que viriam a se tornar marco importante no setor educacional: as reformas de 

abrangência estadual. As reformas tinham por objetivo principal destacar questões como,  

 

[...] a padronização dos programas e estudos de disciplinas, organização do 

currículo, formação de professores, aquisição de material escolar e de livros, 

organização da infraestrutura para funcionamento das escolas por meio da 

construção e/ou adaptação de prédios pelos municípios; elaboração, revisão e 

atualização da legislação, criação dos sistemas de instrução pública com a 

organização de equipes responsáveis pelo desenvolvimento administrativo e 

pedagógico, dentre outras ações. (LOPES, 1964, p. 25) 

 

No Ceará, a reforma da instrução pública ocorreu em 1923 pelo educador paulista 

Lourenço Filho e com a ajuda dos intelectuais cearenses. Em outros estados as reformas 

também ocorreram; na Bahia, em 1925 por comando de Anísio Teixeira, em Minas, em 1927 

por Francisco Campos e Mario Casassanta e em Pernambuco, em 1928 por Carneiro Leão. 

Até os dias de hoje pouco se tem feito no sentido de pensar no planejamento para a educação, 

ou seja, ela continua tendo as mesmas características impostas em todos os países do mundo, 

"que é a de manter o status quo para aqueles que frequentam os bancos escolares" (BELLO, 

2001, p. 03). 

 

2.2 Surgimento do curso de Pedagogia no Brasil e as mudanças em sua integralização 

curricular  

 

Em 1930 tem início a fase da Segunda República (1930 a 1936). Segundo 

Brzezinski (1996), até este ano os assuntos pertinentes à educação eram de responsabilidade 
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do Departamento Nacional de Ensino, ligados diretamente ao Ministério da Justiça. Somente 

depois dessa data é que o Ministério da Educação é criado; no governo de Getúlio Vargas. 

Portanto do final do século XIX até a década de 1930 os professores eram formados pela 

Escola Normal. A partir desse período a Escola Normal vai sendo substituída pelos Institutos 

de Educação. Nessa época, de acordo com Tanuri (2000), a formação do professor primário 

levava dois anos e compunha-se das disciplinas tradicionais do currículo como 'Fundamentos 

da Pedagogia' e as 'Metodologias de Ensino', havia também os cursos de especialização que 

visavam o aperfeiçoamento através do aprofundamento dos conhecimentos.  

De acordo com Piletti (1996) a educação passa a ser vista como um direito de 

todos através da nova Constituição Federal de 1934, esse foi um grande salto para a Educação 

no Brasil que agora passava a ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. 

Em 1935 surge a Faculdade de Educação, o primeiro curso superior de 

professores que foi incorporado à Universidade do Distrito Federal, mas em 1939 com a sua 

extinção, voltou a fazer parte do Instituto de Educação. Neste período, segundo Romanelli 

(1991), os poderes públicos detinham 73,3% das escolas do país e o restante eram formadas 

por escolas privadas que não obedeciam aos padrões oficiais de ensino. Esse fato cria uma 

distinção nos padrões de Educação que, futuramente, serão observados como a "dualismo 

educacional", um termo amplamente discutido nos estudos de Fernando de Azevedo.  

Encerra-se portanto o período da República e inicia-se o período do Estado Novo 

(1937 a 1945). No contexto político o estabelecimento do Estado Novo, 

 

[...] faz com que as discussões sobre as questões da educação, profundamente rica 

no período anterior, entre numa espécie de hibernação. As conquistas do movimento 

renovador, influenciando a Constituição de 1934, foram enfraquecidas nesta nova 

Constituição de 1937. (ROMANELLI, 1991, p. 153). 

 

A partir do Decreto Lei n. 1.190 de 04 de abril de 1.939
1
, a Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil, que agora incorporava a Faculdade de Educação, 

formava bacharéis e licenciados de vários setores inclusive o de Pedagogia.  

De acordo com Furlan (2008) o curso de Pedagogia tinha duração de três anos e 

para formar o bacharel contemplava as disciplinas voltadas aos fundamentos da educação; já 

para a formação do licenciado era necessário mais um ano, esse voltado à didática, e contava 

com as seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos da 

                                                 
1
 Diário Oficial da União - Seção 1 - 6/4/1939, Página 7929 (Publicação Original) 
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Educação. O pedagogo cursava somente as duas primeiras disciplinas para obter o grau pois o 

restante já estava em sua grade curricular, hoje denominado integralização curricular. Nessa 

formação os bacharéis eram formados para atuar na ocupação de cargos técnicos na educação, 

e os licenciados voltados à docência, aumentando assim o abismo na dicotomia entre bacharel 

e licenciados; assim até 1961 o curso de Pedagogia permaneceu nesse formato.  

 

2.3. Regulamentações e discussões acerca da educação: principais transformações  

 

De 1939 a 1972 perpassado pela Nova República e o Regime Militar, foi um 

período considerado vasto de regulamentações na área da educação. Surgiram os decretos no 

sentido de autoafirmar a atividade de pedagogo; e questões simples como o perfil do 

profissional e a destinação dos profissionais, foram avaliadas e discutidas amplamente, pois 

até então, 

 

Não se conseguia perceber a expansão do campo de atuação deste profissional. 

Ficando claro apenas que o licenciado era para atuar em sala de aula e ao bacharel 

cabiam as funções técnicas, no Ministério da Educação, provavelmente funções 

como inspeção (existente desde o século XIX), coordenação pedagógica, 

organização burocrática do sistema de ensino, entre outras funções. (FURLAN, 

2008). 

 

Em 1953 surge o Ministério da Educação e Cultura – MEC, ainda hoje atuante. 

Em 1961, segundo Piletti (1996) após treze longos anos de debate é aprovada a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, tornando os órgãos envolvidos (estado e município) 

com mais autonomia, vale ressaltar que foi um grande salto para o desenvolvimento da 

educação no Brasil.  

No ano de 1968 a reforma universitária garantiu maior autonomia administrativa e 

financeira às universidades ao trazer um modelo único para universidades públicas e privadas 

e assim muitas conquistas fizeram parte deste período. 

A partir de 1969 para atender a crescente demanda do mercado de trabalho (nesta 

época tecnicista), houve uma alteração no currículo levando uma base comum de estudos ao 

curso de Pedagogia e ao especialista uma habilitação própria e específica. Com essas 

transformações notou-se o aumento na procura do curso devido às diversas áreas de atuação e 

o vasto campo de trabalho; o que trouxe por consequência baixa remuneração aos professores 

e um grande problema para o mercado absorver esses profissionais formados. 
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Em 1971, a educação no Brasil se vê diante de uma nova LDB. O ensino passa a 

ser obrigatório dos sete aos quatorze anos. O texto também ressalta um currículo comum para 

o primeiro e segundo graus. De 1973 a 1978 houve o chamado período das indicações, onde 

as tarefas antes concentradas no curso de Pedagogia passaram a se dissipar nas várias 

especializações. 

De 1979 a 1998 foi o momento das propostas, grandes discussões acerca da 

educação datam deste período. Destaque para o movimento criado em 1980 pelos 

profissionais da área de Pedagogia no sentido de combater a ditadura imposta pelo regime 

militar. 

 

Assim, movimento se inicia em 1980, mantendo-se ativo até hoje, tendo realizados 

encontros nacionais bianuais e seminários regulares cujos documentos resultantes 

são considerados uma grande referência para a construção da identidade do 

pedagogo e do próprio curso de Pedagogia (SILVA, 1999).  

 

Mas a grande conquista da educação veio com a LDB de 1996 (a mais recente), 

que trouxe modificações quando comparada à lei anterior (1971), garantindo a implantação da 

educação infantil e a formação adequada dos profissionais da educação básica. Outro objetivo 

mais geral tratou de “tornar a estrutura dos cursos de graduação mais flexível” (CATANI et 

al. 2001, p.74) o que permitiria aos professores maior polivalência para atender as demandas 

de mercado. 

 

Das orientações gerais contidas no documento é possível depreender os princípios 

orientadores adotados na reestruturação curricular então iniciada: flexibilidade 

curricular; dinamicidade do currículo; adaptação às demandas do mercado de 

trabalho; integração entre graduação e pós-graduação; ênfase na formação geral; 

definição e desenvolvimento de competências e habilidades gerais. (SCHEIBE, 

2007, p. 45) 

 

A lei trouxe à tona uma série de questionamentos sobre o papel do professor e sua 

formação básica, questionamentos esses que foram de fundamental importância para refletir 

sobre a identidade do pedagogo. Depois de muitas discussões o documento referente ao perfil 

comum do pedagogo da época ou sua identidade ficou assim definido:  

 

Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, 

unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em 

diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação 

e identidade profissional. (SILVA, 1999) 
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A nova meta colocada pela LDB era de formar todos os docentes para atuar na 

educação básica em cursos superiores até 2007.  

A LDB contrariando o movimento de reformulação dos Cursos de Pedagogia e 

licenciatura que vinham ocorrendo desde a década de 1980 objetivando a “docência como a 

base da identidade profissional de todos os profissionais da educação” (SILVA, 2003, p.68), 

determinou a criação dos Institutos Superiores de Educação. Os Institutos teriam como 

principal objetivo manter os cursos formadores de profissionais voltados à educação básica, 

os programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 

queiram se dedicar à educação básica e os programas de educação continuada para os 

profissionais da educação dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

 

Ao optar-se por atribuir aos Institutos Superiores de Educação a manutenção, além 

dos cursos normais superiores, de “cursos formadores de profissionais para a 

educação básica”, e não apenas “cursos formadores de professores”, essa nova figura 

institucional transformou-se em clara alternativa ao Curso de Pedagogia, “podendo 

fazer tudo o que estes fazem, porém, de forma mais aligeirada, mais barata, com 

cursos de curta duração”, o que corresponderia ao próprio espírito da LDB, cuja 

lógica tem “como uma das suas características a diversificação de modelos”. 

(SAVIANI, 2005, p.24). 
 

Em 1996 é criado também pelo MEC o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), um órgão que fornecia 

recursos direcionados ao desenvolvimento do ensino fundamental. O Fundef durou 10 anos, 

quando em 2006 foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), cujos  recursos vindos do 

órgão eram oriundos do recolhimento de impostos (BRASIL, 1996).  

Em 1999 a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia
2
 elaborou uma 

proposta de diretrizes curriculares para o curso. Começa então um período de grandes 

discussões a respeito do curso de Pedagogia; a primeira delas surge com o Decreto 

Presidencial 3.276, de 6 de dezembro, que define que a formação de professores das séries 

iniciais deve ser realizada exclusivamente nos cursos normais superiores. Segundo Furlan 

(2008) professores e estudantes se organizam no sentido de resistir ao decreto; então o 

governo não vê outra saída se não consertá-lo, assim, o Decreto lei n. 3.554 substitui o 

“exclusivamente” por “preferencialmente”.  

                                                 
2
 Composta por educadores vinculados à faculdades de educação de universidades brasileiras. 
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A proposta apresentada em 1999 contemplou a tendência que já se delineava em 

muitos cursos
3
: o confronto entre a lei e os interesses do seu público. A proposta foi muito 

bem aceita pela comunidade acadêmica. Segundo Scheibe (2007, p. 49), 

 

Silva (2003) apresenta dois motivos para esse acolhimento: o primeiro, por ter 

adotado os princípios construídos ao longo do movimento dos educadores no que se 

refere ao Curso de Pedagogia; o segundo, por contemplar tendências em conflito no 

que diz respeito às funções do Curso de Pedagogia e ao papel do pedagogo.  

 

 

Para Scheibe (2007, p.50 ) "[...] uma concepção de docência em que as funções do 

professor se estendem para além do magistério abrangendo igualmente a gestão e a pesquisa 

como instrumento de redução  e difusão do conhecimento". Dessa forma não faz sentido 

manter a dicotomia entre bacharelado e licenciatura.  

 

O curso de Pedagogia porque forma o profissional da educação para atuar no ensino, 

na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção 

e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação é, ao mesmo tempo, uma 

licenciatura – formação de professores – e um bacharelado – formação de 

educadores/cientistas da educação. (SCHEIBE, 2007, p. 04) 
 

 

Em 2002 o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Nacionais para 

o curso de Pedagogia em que fica definido que:  

 

[...] a formação oferecida deverá abranger, integralmente, a docência, a participação 

na gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e a elaboração e 

execução de atividades educativas. (FURLAN, 2008) 

 

As Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 

para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal e com cursos de Educação Profissional, 

na área de serviços de apoio escolar, bem como outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos.  

Em 2004 é criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, que tem por objetivo avaliar a qualidade das instituições de ensino superior, 

analisando o desempenho dos estudantes e a infraestrutura das universidades, entre outros 

aspectos. Essa necessidade veio da grande expansão das universidades públicas e particulares 

                                                 
3
 Cabe ratificar que as mudanças pensadas pelo movimento dos educadores e que foram incorporados pela 

proposta, não se restringiam apenas aos que poderiam estruturar um Curso de Pedagogia, mas também serviam 

como fundamento para outras situações de formação de profissionais da educação. 
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no governo Lula. Nesse processo entendeu-se a necessidade de criar um órgão que avaliasse 

as constantes transformações da educação em nível superior.   

Os resultados ajudam as Instituições de Ensino Superior quanto à criação de 

melhorias dos serviços oferecidos, os estudantes na orientação das suas escolhas quanto à 

realidade dos cursos e das instituições e por fim os órgãos governamentais no sentido de 

orientar os investimentos de políticas públicas aos setores necessários. A supervisão dessa 

avaliação é feita pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a 

operacionalização feita pelo INEP. (BRASIL, 2006). Em 2005 é criado pelo Ministério da 

Educação o PROUNI. Esse programa tem o objetivo,  

 

[...] conceder bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas 

de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, 

a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior (BRASIL, 2005) 

 

Esse programa garante a democratização do ensino para alunos de renda familiar 

baixa (até três salários mínimos por pessoa) e que tenham cursado seus estudos na rede 

pública de ensino.  

De acordo com Scheibe (2007), em 2006, as diretrizes passam a ressaltar a 

identidade do curso de Pedagogia: é baseada acima de tudo na docência, tendo a licenciatura 

como identidade do pedagogo. O pedagogo pode atuar nas escolas, dentro e fora da sala de 

aula, ou outros espaços onde for necessária a sua presença. Outra questão é a reafirmação das 

universidades como espaço à formação de professores. Atenção para a necessidade de 

mudança de integralização curricular para atender a essa nova identidade que passa de 2.800 

horas para 3.200 horas.   

 

Complementarmente, também ao desenvolvimento de competências para o ensino 

nos cursos de nível médio, na modalidade normal; ao ensino na educação 

profissional na área de serviços e apoio escolar; às atividades de organização e 

gestão educacionais; e às atividades de produção e difusão do conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional. (SCHEIBE, 2007, p. 44) 

 

Em 2007 há o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, que 

vem ressaltar a importância da educação básica e o investimento na educação profissional e 

de nível superior.  

Nesse mesmo ano, o governo federal cria o Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI que tem como objetivo 

principal ampliar o acesso e a permanência dos alunos na educação superior. O REUNI foi 
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instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o 

Plano de Desenvolvimento da Educação. 

 
As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 

ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o 

combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as 

desigualdades sociais no país. (BRASIL, 2007). 

 

Muitas outras ações vêm sendo desenvolvidas no sentido de ampliar e oportunizar 

a educação para todos: o REUNI, o PROUNI, e a Lei de Cotas, entre outros, são apenas 

algumas que veem universalizando o ensino.  

O REUNI incorpora-se ao programa de governo que objetiva "[...] ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior" (BRASIL, 2007) dando condições das 

universidades promoverem seu desenvolvimento físico, acadêmico e pedagógico. 

 

As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 

ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o 

combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as 

desigualdades sociais no país. O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). (BRASIL, 2007) 

 

As mudanças ainda são recentes e a cada dia vem se incorporando a educação no 

Brasil e embora os Parâmetros Curriculares Nacionais estejam sendo usados como norma de 

ação, a educação só teve caráter nacional no período jesuíta; espera-se rupturas que tragam 

propostas desvinculadas do modelo europeu de ensino, criando soluções novas em respeito às 

características brasileiras e que, portanto seja eficaz no atendimento das necessidades da 

população. 
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3 TEORIAS CURRICULARES: CURRÍCULO, TECNOLOGIA E AVANÇOS 

SOCIAIS 

 

Refletir sobre a Educação hoje é sem dúvida avaliar as práticas pedagógicas 

aliadas aos recortes de conteúdos feitos pelos professores; nessa concepção o Currículo 

constitui uma das questões de maior preocupação no meio acadêmico, sendo, portanto, tema 

de discussões entre professores, gestores, alunos e comunidade.  

Com muita frequência ouve-se falar em "currículo", "grade curricular" e 

"integralização curricular" (termo mais recente), mas poucos refletem sobre o seu real 

significado. A ideia que o currículo consome "apenas o elenco de matérias e ou disciplinas 

que devem ser cumpridas ao longo dos anos de formação escolar, visando ao alcance do 

aprendizado a ser colocado em prática" (BRANDÃO, 2010) é leiga e sem concretude de 

significados. Nesse contexto poucos se atrevem a ingressar na profundidade de significado da 

integralização curricular e suas consequências para a Educação, seja ela na esfera escolar ou 

universitária. 

Discutir o currículo é não apenas entender sua função, mas também relacionar 

criticamente com o que se passa em sala de aula, na reprodução das relações sociais existentes 

e, com destaque, às dinâmicas culturais e ideológicas envolvidas na educação.  

 

O currículo incluído nesse contexto deve ser compreendido como instrumento 

político na expressão do poder, por parte de todos que o concebem: professores, 

estudantes, empresas e a sociedade em geral, sendo, em parte responsável pelo 

aprimoramento da Educação (BRANDÃO, 2010). 

 

Apple (1982) dá ênfase nas formas de reprodução na educação, nas relações de 

classe e no controle sobre a organização do currículo e ensino, compreendendo que “[...] é 

mais importante que realizemos um trabalho de pesquisa cultural, de descodificar os 

momentos positivos e negativos e de restaurar nas nossas memórias coletivas o que significa o 

poder cultural diferenciado numa sociedade em crise.” (p.19). 

As concepções sobre o "currículo" são muitas e estudiosos como Apple (1982), 

Mc Laren (1986) e Hall (2000) encontram dimensões mais ou menos subjetivas no campo da 

Sociologia, da Cultura e da Economia, que contemplam a realidade dessa formação inserida 

no âmbito escolar e acadêmico. Entretanto, qualquer que seja a concepção adotada, é 

essencial perceber que o Currículo é peça fundamental dentro do processo educativo.  
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3.1 Currículo: surgimento, definições e considerações 

 

Como introduzido inicialmente é preciso refletir que o significado de currículo 

não se constitui de uma listagem de disciplinas a serem seguidas a cada ano, essa concepção é 

bem mais ampla. Segundo Moreira (1990, p. 129), 

 

[...] o conteúdo curricular, para constituir-se em instrumento de conscientização e 

emancipação do oprimido, precisa corresponder à reapresentação organizada, 

sistematizada e desenvolvida, aos indivíduos, das coisas que eles desejam entender 

melhor. Como consequência, o ponto de partida da seleção e organização do 

conteúdo curricular deve ser a situação existencial presente  e concreta dos alunos. 

 

Segundo Sacristán (2000, p. 173), o currículo incorpora: "ideias pedagógicas, 

estruturação de conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos mesmos, reflexo de 

aspirações educativas mais difíceis de moldar em termos concretos, estímulo de habilidades 

nos alunos etc.". 

Para entender essa amplitude recorre-se à etimologia da palavra currículo, que 

vem do latim, curriculum, que significa caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético. 

Segundo Goodson (1995), o termo curriculum é derivado da palavra latina currere, que 

significa correr, curso ou carro de corrida.  

Os primeiros registros da palavra "currículo" ocorreram no século XVI no meio 

educacional. Desde cedo essa concepção estava diretamente ligada a ideia de "ordem como 

estrutura" e como "sequência". Segundo Hamilton (1992), as universidades faziam uso do 

currículo como aspecto a ser cumprido à sua formação acadêmica. 

 

As ideias de sequencia, de terminalidade, de completude, de integralidade trazem 

embutida a ideia de intencionalidade. Uma instituição universitária só poderia 

atribuir a alguém o título após o cumprimento de todas as exigência de um percurso 

ou trajetória acadêmica. Donde se supõe que o diploma, grau ou título era somente 

concedido, após o alcance dos propósitos da instituição, de acordo com os 

parâmetros de avaliação sobre a eficiência da escolarização e sua eficácia social. 

(SILVA, 2006). 

 

As Universidades trariam à tona a ideia de que o currículo é uma completude 

sequencial adequada aos parâmetros e contextos históricos de cada época, portanto 

interagindo com o meio social, político, econômico e cultural e sendo fruto deste. 

Entre os séculos XV e XVIII a sociedade passava por uma mudança de paradigma 

que foi a queda do regime feudal e o nascimento da era capitalista. Nessa transição 

denominada de Mercantilismo houve grandes transformações sociais guiadas pelas mudanças 
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nas áreas jurídica, política, econômica e ideológica. Segundo Silva (2006), estas 

transformações reestruturaram um sistema educativo que formava o homem "ideal" para atuar 

no contexto social vigente, assim "[...] os alunos que conseguissem passar por todo 

curriculum recebiam o diploma, pelo qual a escola se responsabilizaria, atestando formar 

homens necessários às exigências da sociedade da época” (SILVA, 2006, p. 4821). Hamilton 

considera que, 

 

[...] falar de um ‘curriculum' pós-Reforma é apontar para um entidade educacional 

que exibe tanto globalidade estrutural quanto completude sequencial. Um 

‘curriculum’ deveria também ser ‘completado. Enquanto a duração, sequência e 

completude dos cursos medievais tinham sido relativamente abertos à negociação 

por parte dos estudantes e/ou a uso por parte do professor, a emergência de 

‘curriculum’ trouxe (...) um sentido maior de controle tanto ao ensino quanto à 

aprendizagem. (1992, p. 43) 

 

A sociedade capitalista no século XVI exige uma nova formação do homem: o 

'homem de negócios', aquele que era necessário ao funcionamento, e porque não dizer, 

desenvolvimento do capitalismo. A partir daí novas exigências quanto ao âmbito educacional 

são geradas no sentido de formar esse 'homem ideal' e com a busca dessa formação, se 

enaltece o currículo como nova forma de organizar o trabalho escolar. Como uma meta a ser 

conquistada o currículo seria permeado de intenções que faziam do homem um produto do 

meio social e pronto pra atender às necessidades dela. 

 

Quando se define o currículo, estão sendo descritas as funções concretas da própria 

escola e uma forma particular de focá-las, em um momento histórico e social 

determinados, para um nível ou modalidade de educação, dentro de determinada 

instituição, com uma organização própria. (SILVEIRA; SANTOS, 2011, p.32) 

 

De acordo com Silva (2006) as discussões sobre a forma de pensar no 'currículo' 

são ainda muito recentes. No século XX, Franklin Bobbit, elabora o primeiro tratado de 

currículo - The curriculum (1918) e, posteriormente o How make the curriculum (1924), junto 

a ele muitos autores fazem a relação entre a estrutura do currículo e o controle social. É 

preciso então analisar o contexto histórico que levaram à essas discussões. Em plena 

revolução industrial uma nova classe surgia: a dos operários e esta "[...] precisava ser 

preparada para se inserir em organizações hierárquicas de trabalho e para desempenhar 

funções especializadas" (SILVA, 2006, p. 33). Portanto a formação de um currículo que 

contemplasse tais necessidades ia fortalecer a ideia de que o currículo era permeado de um 

'controle social'. Esse conceito de controle social é amplamente discutido por autores da era 

contemporânea. 
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Na segunda fase da revolução industrial, novos inventos são concebidos para uso 

dessa sociedade, as novas fontes de energia e como consequência a evolução dos transportes, 

da indústria automobilística, do avião e das telecomunicações compunham esse novo modelo 

de vida social. Dessa forma há necessidade de um novo tipo de mão de obra que obtinha 

características que atenderiam a esse novo modelo de sociedade: a mão de obra especializada.  

A partir da década de 1960 o currículo passa então a ser tratado como um sistema 

tecnológico de produção. "Este enfoque de currículo propõe que os resultados da 

aprendizagem sejam traduzidos em comportamentos específicos definidos operacionalmente, 

tendo em vista os objetivos que se pretendem alcançar com a prática pedagógica" (SILVA, 

2006, p. 34). Mas nessa década houve também a explosão de movimentos sociais e culturais 

que contestaram a ideia dos currículos tecnicistas que atendiam a sociedade capitalista e, eram 

então baseados na administração científica
4
.  Nessa concepção,  

 

Destacam-se os trabalhos de Bourdieu e Passeron, Baudelet e Establet na França. A 

escola, por intermédio do currículo, passa a ser tratada como parte do Aparelho 

Ideológico do Estado (Althusser), reprodutora da estrutura social (Bourdieu e 

Passeron), dual e orientada pelos interesses da classe capitalista (Baudelot e 

Establet). (SILVA, 2006) 

 

As críticas dos movimentos sociais partiam da preocupação de que os conteúdos 

para formação dos alunos eram superficiais apenas para atender a demanda de mercado: mão 

de obra qualificada para o molde capitalista; deixando de fora os conteúdos com importância 

vital para formação escolar.  

Os trabalhos dos autores citados acima foram de grande contribuição para o 

estudo de diferentes visões sobre o significado e a importância do currículo nas instituições de 

ensino; levadas pelos movimentos sociais da época representaram grandes transformações 

sentidas atualmente. 

Hoje muitas discussões são feitas no sentido de refletir sobre o currículo e sua 

importância na Educação e para a sociedade. Entender o desenvolvimento e concepção desse 

aspecto tão essencial para Educação hoje, possibilita uma ampliação do conhecimento e seus 

desdobramentos para a prática pedagógica. 

 

 

 

                                                 
4
 A 'administração científica' é aqui traduzida como uma forma de hierarquizar os conhecimentos como um 

organograma empresarial, onde existiria ações para cada um dos envolvidos separadamente, a ideia de 

departamentalização do conhecimento atendendo a uma demanda da sociedade industrial. 
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3.2 Espaço das intenções educativas 

 

Segundo Dias, et al. (2008), a Educação é o reflexo da estrutura econômica, social 

e política do contexto histórico atual. O currículo é o elemento que remete as intenções 

educativas de diferentes grupos e "as reformas curriculares assumem a tarefa de contribuir 

para a restauração do cenário econômico e político da sociedade, seja no sentido de 

possibilitar a ampliação das desigualdades sociais ou de contribuir com a emancipação 

humana". (p. 154) 

A pergunta que permeia a formação curricular é sobre a decisão do que deve ser 

ensinado nas escolas. De acordo com esse cenário, Brandão (2010) observa que o professor 

desempenha um papel fundamental dentro da escola; é ele quem decide, muitas vezes, quais 

os livros textos adotados, quem elabora tanto o programa da disciplina pela qual é 

responsável, quanto o planejamento das aulas a ser seguido durante o ano letivo. Outro 

aspecto essencial para se compreender a importância do currículo na educação é que este é o 

resumo de configurações ideológicas dominantes na sociedade.  

 

O estudo das cumplicidades que se estabelecem entre a ideologia e o currículo e 

entre a ideologia e o discurso educativo tem implicações importantes nos campos do 

currículo e da teoria e política educativa. Os interesses dominantes em uma dada 

sociedade são concretizados a partir de configurações ideológicas e, a escola serve 

de agente neste sentido e que de forma direta relaciona-se com o currículo oculto. 

(APPLE, 1982, p.39). 

 

As práticas dos educadores no cotidiano escolar são possíveis de serem entendidas 

se estas forem analisadas a partir de uma orientação cultural e ideológica. Segundo Apple 

(1982, p. 23) “Desta forma, a ênfase deveria repousar também nas mediações ideológicas e 

culturais que existem entre as condições materiais de uma sociedade desigual e a formação da 

consciência dos indivíduos nessa mesma sociedade.” intencionando, assim, a compreensão 

entre relação entre a dominação econômica e a cultural.  

Para Apple (1982) a escolarização possui uma função seletiva, que estratifica os 

indivíduos a partir de sua escolarização, sobretudo de sua compreensão que restringe o 

conhecimento por áreas. “As regras sociais e econômicas constitutivas ou subjacentes tornam 

essencial o ensino de currículos centrados nas áreas de conhecimento, que se confira um 

estatuto elevado ao conhecimento técnico.”(p.75). 

Os estudos sobre o currículo ultrapassam os interesses da sociologia da educação 

e “[...] o campo do currículo tem suas origens no terreno do controle social.”(Apple, 1982, 
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p.89). Este controle social não pode ser eximido da vida social como um todo, tendo em vista 

que as relações existentes possuem sempre em algum momento este controle que emerge das 

relações de poder. Os significados sociais produzidos na escola são interiorizados a partir de 

práticas adotadas no início da vida escolar e que no futuro expressam de forma muito clara 

estes significados. 

O conhecimento preservado e produzido por setores da sociedade como meio de 

controle é fator decisivo de influência ideológica de um grupo sobre outro, porém, quando nos 

restringimos ao ambiente escolar e seu papel de transmissão, competências, normas 

ideológicas, percebemos que estas ações podem fazer parte tanto do currículo explícito como 

do currículo oculto. Desta forma, compreende-se que “[...] o estudo da relação entre ideologia 

e conhecimento escolar é de especial importância para a compreensão da coletividade social 

mais abrangente da qual fazemos parte.”(APPLE, 1982, p.107).  

 

3.3 Teorias curriculares e contribuições à Educação e ao meio social 

 

Conhecer as teorias curriculares é essencial para a boa compreensão do 

desenvolvimento do pensamento curricular no Brasil. Essas teorias tiveram papel fundamental 

na contribuição da práxis educativa. Silva (2003) classifica as teorias curriculares em três 

áreas distintas: o currículo tradicional, crítico e pós-crítico. Essa divergência entre as teorias 

curriculares levam às escolas a discutir sobre qual melhor currículo adotado para alcançar os 

objetivos traçados; deve estar claro no Projeto Político Pedagógico e se fundamentar nos 

objetivos da instituição. Estas são apresentadas abaixo. 

 

3.3.1 Teoria Tradicional curricular 

 

A teoria tradicional surge num contexto importante da história, assim entender 

alguns aspectos pontuais são essenciais para entender a sua formação. É claro que obedecendo 

a ordem e lei natural da história, essas teorias seriam influenciadas pelos acontecimentos 

históricos vigentes, que podemos destacar como: o desenvolvimento da industrialização, dos 

movimentos migratórios e da massificação escolar. Nesse contexto da Teoria Tradicional o 

currículo,  

 

[...] apresenta-se neutro, científico, como um saber desvinculado das relações de 

poder e coloca-se como um saber legítimo, universal, do interesse da humanidade. 
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Não tem preocupações em questionar os arranjos sociais ou vinculados à estrutura 

social, fomentando a aceitação, ajuste e a adaptação. (FONSECA, 2009, p. 03) 

 

De acordo com Moreira (1990) esse tipo de currículo teve origem nos Estados 

Unidos quando Franklin Bobbit, elabora o primeiro tratado de currículo - The curriculum 

(1918) citado acima - e teve como base a tendência conservadora, baseada nos princípios de 

Taylor, esse que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo 

das empresas. Assim a teoria tradicional tem como principal objetivo garantir o 

funcionamento da escola de acordo com o funcionamento de uma fábrica.  

 

Era desejo de Bobbitt transferir para a escola o modelo de organização proposto por 

Frederick Taylor, autor da Administração Científica. Taylor [...] estava preocupado 

com o desenvolvimento de técnicas de eficiência que resolvessem os problemas 

enfrentados pela empresas industriais que se desenvolveram desordenada e 

aceleradamente em função da Revolução Industrial. (BRANDÃO, 2010) 

 

A concepção tradicional de currículo tem por referência os princípios de Taylor e 

Ford. Taylor defendia a otimização do trabalho, o "tempo ótimo"
5
 para execução das 

atividades, a criação de uma seleção dos que produzem muito e a exclusão dos que não 

atingem o resultado esperado, o trabalhador faz aquilo que seu supervisor previamente 

planeja, identificando como fazer, quando fazer e quanto tempo será necessário para executar 

tal função, trabalha também a ideia de que os resultados devem ser mensurados.  

Ford já traz a ideia de produção em série que almeja o aumento da capacidade de 

produção do homem através de uma linha de montagem. O Fordismo nas escolas é visto como 

a padronização dos processos pedagógicos como forma de "produção em massa", não 

analisando aqui as diferentes formações, culturas e aspectos sociais dos indivíduos. Segundo 

Fonseca (2009) esses dois estudos trouxeram uma fragmentação nas disciplinas trazendo 

saberes unitários e desconectados uns dos outros. 

Segundo Fonseca (2009) para tal as escolas precisavam atender às necessidades da 

vida adulta: os resultados que pretendia alcançar através do currículo, os métodos a seguir 

através da forma de ensino e as formas de mensuração do trabalho realizado pela avaliação. 

Nessa perspectiva Fonseca (2009) afirma que o papel da escola estava resumido a 

transmissão de conhecimentos como verdade absoluta, não cabendo portanto questionamentos 

e reflexões críticas e, portanto reproduzindo tudo o que foi aprendido e ao final esse aluno 

                                                 
5
 Tempo ótimo seria aqui interpretado como o tempo ideal e necessário para cumprir determinada tarefa, os 

empregados que não conseguem atingir esse tempo são vistos como inúteis, pois não otimizam o trabalho, sendo 

portanto, descartados. 
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(aqui passivo e submisso) é avaliado para saber se atingiu o comportamento desejado. Nesse 

contexto o autor ainda considera que o professor é o centro do processo cabendo a ele ditar as 

regras e aplicar rígidas disciplinas. Este aluno está sendo preparado sob a perspectiva de 

"aprender a fazer", portanto condizente com as exigências da demanda industrial. A 

preparação moral e intelectual do homem para assumir seu papel nas organizações também 

era um objetivo da escola.  

 

3.3.2 Teoria Crítica Curricular 

 

A teoria crítica surge na década de 1960 (como exposto acima) em meio a 

mudanças causadas pelos movimentos sociais e culturais vigentes. Moreira (1990) afirma que 

o currículo é percebido como "um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social 

de lutas". Essa teoria aponta uma contraposição à teoria tradicional no momento em que 

apontam as desigualdades trazidas por esta já que valorizam a questão da reprodução do 

conhecimento e não o questionamento como fator principal de aprendizado. Para teoria crítica 

não existe uma "teoria neutra" pois toda teoria está baseada numa relação de poder.  

A partir da década de 1970 os modelos tradicionais de currículo começam a ser 

questionados, havia uma insatisfação dos estudiosos que queria incluir teorias marxistas nessa 

reflexão. Essa preocupação com a renovação da teoria curricular influenciou a literatura 

educacional de muitos países, fruto das produções da época. Brandão (2010) destaca algumas 

obras dentre elas: A Pedagogia do Oprimido (em 1970, por Paulo Freire), A ideologia e os 

aparelhos ideológicos de Estado (1970, por Louis Althusser), A reprodução (1970, por 

Bourdieu e Passeron, Ideologia e Currículo (1979, por Michel Apple). 

De acordo com Fonseca (2009) a teoria crítica a sociedade capitalista usa a 

educação para a reprodução de sua ideologia, não por meio do conteúdo das disciplinas mas 

ao privilegiar relações sociais entre dominantes e dominados. Assim esses aprendem seus 

papéis: "trabalhadores adequados a cada necessidade dos locais de trabalho; líderes para 

cargos de chefia e líderes obedientes e subordinados para cardo de produção". (FONSECA, 

2009, p. 55). Nessa visão a escola legitima a reprodução da cultura da classe dominante. 

Neste contexto o professor tem papel fundamental pois é ele quem direciona o 

processo pedagógico, interferindo e criando condições para o desenvolvimento crítico do 

aluno, portanto o mediador, o aluno se comporta como ser ativo. 
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3.3.3 Teoria Pós-crítica Curricular 

 

No início do século XXI surgem as teorias pós-críticas que relacionam o currículo 

a ideia de identidade, cultura, etnia, multiculturalismo, entre outros. Segundo Fonseca (2009, 

p. 63), "a visão pós crítica distingue o currículo como uma  linguagem dotada de significados, 

imagens, falas, posições discursivas[...]". Para Silva (2003, p. 08) "[...] um currículo crítico 

deveria centrar-se na discussão das causas institucionais, históricas e discursivas do racismo". 

Outra questão tratada pela teoria pós-crítica é a teoria pós-colonialista do 

currículo, que procura refletir a ideia de grupos etnicamente marginalizados pelo processo de 

colonização europeu que deixava as etnias distantes da 'identidade europeia dominante'. 

Assim as teorias pós-críticas tem um "olhar apurado" para as relações entre saber, identidade 

e poder. 

Por apresentar disciplinas isoladas muitas vezes sem apresentar um grau de 

ligação entre elas o currículo é criticado pelos educadores. Moreira (1990) propõe que as 

disciplinas tradicionais sejam questionadas no sentido de identificar a função delas junto ao 

contexto brasileiro atual e torná-las instrumentos de reflexão e conscientização sobre os 

obstáculos a serem transpassados pelos alunos.   

No Brasil existem muitos estudos sobre as teorias curriculares, no entanto 

observa-se uma predominância do currículo tradicional, principalmente nas escolas. É preciso 

repensar os currículos como forma de libertação do pensamento tradicional afim de constituir 

uma visão crítica acerca dos conteúdos e sua relação com o meio contemporâneo. 

 

3.4 Currículo: Tecnologias e Instituições de Ensino 

 

As instituições de ensino são formalmente responsáveis por cuidar da formação e 

aprendizado dos sujeitos. No entanto as transformações tecnológicas atuais impuseram novos 

ritmos, de maneira que surgiram novos comportamentos de aprendizagem. Se antes a tarefa de 

ensino-aprendizagem era exclusiva da escola, hoje são múltiplas as agências que possibilitam 

informações e conhecimentos a que se pode ter acesso (KENSKI, 1997). Diante desse novo 

cenário observa-se a necessidade de refletir sobre os cursos de graduação, e sua integralização 

curricular como papel norteador da educação, afinal é ela quem vai estabelecer esse primeiro 

contato do aluno para com as práticas tecnológicas no processo educativo construindo então a 

relação do professor com essas novas tecnologias, portanto nesse contexto o papel de definir 
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as disciplinas que caracterizam a integralização curricular e seu direcionamento para tal é de 

fundamental importância. 

É importante analisar a integralização curricular e seus impactos no processo de 

ensino aprendizagem, afinal não é possível vivenciar na prática aquilo que se desconhece, 

tampouco é possível promover a aprendizagem de conteúdos que não se domina, que não se 

teve a oportunidade de construir (MELLO, 2000). Para que os sujeitos em processo de 

formação possam ter oportunidades de iniciar e aprofundar suas relações pedagógicas com a 

tecnologia é preciso prática e conhecimento. 

Dessa forma refletir sobre as teorias curriculares, sua visão tradicional e crítica 

compreender sua evolução histórica e como se relaciona hoje com a sociedade 

contemporânea, é de essencial importância e pode gerar reflexões acerca da dicotomia entre 

gerações quando se fala em tecnologia.  

Nesse ponto, podemos destacar a importância em preparar os docentes para uma 

prática pedagógica fundamentada em um novo paradigma, diferente do tradicional, que 

mantém distantes alunos e professores. A nova geração é amplamente influenciada pelas 

novas tecnologias de comunicação e informação, pois nasceram na chamada "era digital" e 

são portanto comuns a elas. Negligenciar esse fato resultará em perdas tanto para os 

professores como para os alunos e para o meio social onde interagem. Refletir as práticas para 

atuar em sociedade é uma grande contribuição social pois permeia a ideia de reduzir 

desigualdades e melhorar o acesso à informação. 
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4 NOVOS SABERES DOCENTES FRENTE ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

INTERATIVAS 

 

Inicialmente pretende-se esclarecer os conceitos de Tecnologia, Tecnologia 

Digital e Interatividade para a partir dessa construção identificar quais as competências 

docentes necessárias no desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula e aonde 

essas competências encontram-se nos saberes docentes. As definições irão contribuir para 

análise dos desafios postos à formação de profissionais da educação.  

Veraszto et al (2008) realizaram uma vasta revisão bibliográfica no sentido de 

elaborar uma definição atual de tecnologia; observou-se então a complexidade de se construir 

uma definição exata do termo. Quando se avalia o conceito observa-se que este varia de 

acordo com a história, sendo portanto construído e concebido de forma distinta em cada 

época. Para Abbagnano (1982), a tecnologia “é o estudo dos processos técnicos de um 

determinado ramo de produção industrial ou de mais ramos”. (p. 904). Portanto o termo 

tecnologia difere de técnica ou artefatos tecnológicos, ela é mais que uma ferramenta e se 

refere ao conhecimento que está por trás do artefato. Por isso a tecnologia digital é  em grande 

parte responsável pela revolução cultural além da tecnológica. 

 

A transição do analógico para o digital de acordo permitiu a criação e organização 

de elementos de informação, o estabelecimento de novas formas de comunicação, 

assim como as simulações e as estruturações evolutivas nos ambientes online de 

aprendizagem. (GARCIA; et al. 2011) 

 

Amaral (2008) esclarece que a linguagem digital interativa, no contexto 

educativo, está presente quando há a possibilidade, por parte do professor e do aluno, de 

desenvolver e produzir meios para suas próprias mensagens.  

De acordo com Garcia; et al. (2011)  a "Interatividade refere-se ao diálogo 

possibilitado pela máquina e seu programa".  

 

A interatividade pode assumir funções diferentes e no contexto da educação importa 

quando ocorre uma interação significante, isto é, sai de algo mecânico para algo que 

dá sentido à ação humana. Quando o objetivo perseguido é a aprendizagem, é 

intencional e o sujeito sabe o porquê utiliza determinado programa, então as 

capacidades interativas da máquina possibilitam interações humanas significativas 

(Garcia; et al., 2011, p. 12). 

 

Na revisão bibliográfica de Veraszto et al (2009) os autores analisaram as 

definições existentes de interatividade para compreender melhor o papel das tecnologias de 
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informação e comunicação no contexto educativo. Assim foram identificados, segundo os 

autores, os principais indicadores de tecnologia interativa, que envolvem na sua prática:  

 

O intercâmbio entre as máquinas; O intercâmbio entre os usuários e o software; As 

oportunidades de aprendizagem, entretenimento, aquisição de informação, 

comunicação em tempo real, comunicação remota; Sistema dinâmico; poder de 

decisão; Feedbacks; Animações; Vídeos; música; hipertexto e jogos, Simulações 

holográficas, Similaridade com o real, Imersão passiva ou ativa, individual ou 

coletiva e Transformações do entorno virtual. (GARCIA; et al. 2011) 

 

Pode-se então dizer que tecnologia digital interativa é uma produção criada pelo 

homem que necessita de uma comunicação professor e aluno, no qual a ferramenta 

tecnológica é a mediadora do processo e não o fim.  

A relevância desses conceitos é essencial para o entendimento da sociedade 

contemporânea e a educação; visto que, os alunos (crianças e jovens) já interagem com essas 

tecnologias desde que nascem, permitindo uma facilidade no manuseio do sistema. Nesse 

contexto, torna-se essencial a formação de professores para a construção de novas 

competências frente às tecnologias digitais interativas pois negligenciar esta necessidade 

segundo Garcia; et al. (2011) "significa inviabilizar e até mesmo impedir a formação integral 

dos sujeitos que não saberão agir com a criticidade e competência necessárias na própria 

sociedade tecnológica da qual fazem parte". 

A reflexão sobre as novas competências docentes frente às tecnologias digitais 

interativas propõe identificar o papel do professor diante da cultura digital. De acordo com 

Kenski (1997), a tecnologia traz para o contexto educacional não somente o uso de novos 

equipamentos para a apreensão do conhecimento, mas também novos comportamentos de 

aprendizagem. E, esta nova cultura de aprendizagem,  

 

[...] pode ser caracterizada por três traços básicos: a necessidade da educação em 

capacitar os estudantes para a atribuição de significado e sentido à informação, de 

fomentar nos alunos a capacidade de gestão do aprendizado e de ajudá-los a 

conviver com a relatividade das teorias e com a incerteza do conhecimento. 

(GARCIA; et al. 2011) 

 

Assim pensar em tecnologia no contexto educacional percorre uma ideia de 

necessidade e adequação à sociedade contemporânea que muda e amplia os acessos a 

informação e comunicação numa velocidade muito rápida, acompanhá-la torna-se um grande 

desafio. E as escolas e espaço educativos devem estar atentos à essa realidade. 

 

 



39 
 

4.1 A importância da inclusão digital no ambiente escolar 

 

As escolas vivem um momento importante com a era da informação, as 

facilidades trazidas pelo uso da internet tem chegado às salas de aulas com grande rapidez. Há 

por parte do governo um esforço conjunto para levar esta realidade aos alunos principalmente 

de escolas públicas, a se inteirarem de tecnologias que apropriem o sentido de informática 

educativa tornando-a mais democrática.  

Para Menezes (2010, p. 122) não se pode cobrar um bom desempenho das escolas 

se elas estiverem décadas atrás do que já se tornou trivial nas práticas sociais, e isto é uma 

realidade, pois há escolas com salas de informática onde a estrutura física aparentemente 

sustenta a ideia de escola munida de tecnologias, porém não há apropriação das mesmas, o 

que acaba tornando o uso obsoleto, uma vez que os professores muitas vezes não estão 

preparados para utilizar estas tecnologias. Para Teixeira (2010), 

 

Assim, propõe-se o alargamento do conceito de inclusão digital para uma dimensão 

reticular, caracterizando-o como um processo horizontal que deve acontecer a partir 

do interior dos grupos com vista ao desenvolvimento de cultura de rede, numa 

perspectiva que considere processos de interação, de construção de identidade, de 

ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para a partir de uma postura de 

criação de conteúdos próprios e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra do 

ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural. (2010, p. 39). 

 

Quando um aluno é incluído digitalmente, ele está inserido num contexto social 

que lhe permite direito livre de acesso à informação. 

 

4.1.1 Programas de inclusão digital apoiados pelo Governo Federal 

 

Pensando no conceito de inclusão digital o governo em parceria com instituições 

educacionais vem tentado a todo custo diminuir a diferença social causada pela exclusão 

social, para isso vem desenvolvendo programas de inclusão digital. Com o objetivo de 

destacar a importância da ação tecnológica como auxílio as práticas pedagógicas procurou-se 

identificar alguns programas existentes na rede pública, dentre eles pode-se destacar o 

Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) que é desenvolvido pela 

Secretaria de Educação à distância (SEED) que tem como objetivo principal promover o uso 

da informática através da inserção de tecnologias de informação e comunicação nas escolas da 

rede pública de ensino.  
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O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Em contrapartida, Estados, Distrito Federal e municípios devem 

garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores 

para uso das máquinas e tecnologias. (BRASIL, 1997). 

 

O Programa Casa Brasil também faz parte desses que visam a inclusão digital. 

De acordo com Brasil (2009) estão envolvidos nesse projeto o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Instituto Nacional de TI, Ministério do Planejamento, Ministério das 

Comunicações, Ministério da Cultura e Ministério da Educação, além da Secom, Petrobrás, 

Eletrobrás/Eletronorte, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O objetivo principal é a 

"implantação de espaços multifuncionais de conhecimento e cidadania em comunidades de 

baixo IDH, por meio de parcerias com instituições locais". (BRASIL, 2003, p. 01) 

 
Cada unidade de Casa Brasil abrigará um telecentro, com uso de software livre e 

pelo menos mais dois outros módulos, que podem ser uma biblioteca popular, um 

auditório, um estúdio multimídia, uma oficina de produção de rádio, um laboratório 

de popularização da ciência ou uma oficina de manutenção de equipamentos de 

informática, e um espaço para atividades comunitárias, além de um módulo de 

inclusão bancária nas localidades onde for possível. (BRASIL, 2003, p. 03) 

 

Outro programa instituído pelo governo federal são os Centros de Inclusão 

Digital, cujo objetivo maior é proporcionar a população menos favorecida o acesso às 

tecnologias de informação "[...] capacitando-a na prática das técnicas computacionais, 

voltadas tanto para o aperfeiçoamento da qualidade profissional quanto para a melhoria do 

ensino." (BRASIL, 2010, p. 01). 

De acordo com Brasil (2010) o programa Computador para todos é outro plano 

de ação do governo que oferece computadores e acesso à internet por preços subsidiados com 

uma linha de financiamento mais barata que permite  a classe C o acesso às informações 

através das novas tecnologias.  

O Programa Estação Digital procura "aproximar o computador da vida de 

estudantes, donas-de-casa, trabalhadores, populações tradicionais e cooperativas, 

economizando tempo e dinheiro, criando novas perspectivas e melhorando a qualidade de 

vida da população". (BRASIL, 2008) É uma ação de parceria entre Banco do Brasil e 

entidades não governamentais e que tem garantido maior acesso dessa classe às tecnologias.  

 

Desde 2004 estão em funcionamento 202 unidades pelo Brasil, 41 em processo de 

instalação e mais 20 unidades aprovadas para implantação até o final de 2008. Cerca 

de 56% das unidades estão localizadas na região Nordeste, 16% no Centro-Oeste, 

15% no sudeste, 11% no norte e 2% no sul, com a capacidade para atender de 500 a 

1.000 pessoas por mês, e integradas a arranjos produtivos locais. (BRASIL, 2008, p. 

3) 
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O Observatório Nacional de Inclusão Digital objetiva a criação de telecentros 

(espaços sem fins lucrativos com conexão à internet). É uma ação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e parceiros.  

 

Estima-se um total de 5.000 unidades de telecentros em funcionamento no Brasil, 

articuladas no âmbito federal, estadual e municipal. O ONID também trabalha na 

seleção de materiais de referência, tais como diretrizes, documentos, manuais, 

estudos e experiências de sucesso, para compartilhar melhores práticas entre os 

interessados no tema. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÃO, 2010) 

 

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) tem como objetivo principal 

"promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades social e regional, promover a geração 

de emprego e renda, ampliar os serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso 

dos serviços do Estado, promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de 

informação e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileira". (BRASIL, 

2010)  

Estes foram alguns dos projetos de esfera governamental e ações privadas no 

sentido de democratizar e ampliar o conhecimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação. As iniciativas de inclusão digital no Brasil podem ser mais claramente 

observadas pelos quantitativos das regiões do país como mostra a Figura 1. As estatísticas 

apresentadas são resultado do levantamento sobre iniciativas de inclusão digital no Brasil e 

seus respectivos pontos de inclusão digital. 

 

Gráfico 1 – Total de programas de integração digital por região 

 

 
 

Fonte: http://inclusao.ibict.br/mid/mid_estatisticas.php 

 

Segundo Godoi (2010) censos educacionais realizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) mostram que a maioria das escolas públicas já tem 
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à sua disposição uma série de tecnologias. No entanto, a presença dessas ferramentas não 

significa necessariamente uso adequado delas. 

Mas observar e compreender a relação inserção da tecnologia e educação vai 

muito além da preocupação excessiva com relação à aquisição de equipamentos. Para além de 

uma questão técnica de capacitar a instituição de ensino com equipamentos tecnológicos 

"trata-se, mais profundamente, de tornar o docente um profissional crítico, reflexivo e 

competente para o domínio das novas tecnologias digitais". (GODOI, 2010, p.03).  

Há uma forte tendência de considerar que a proliferação de programas de 

computadores para a educação e softwares educativos resolverão grande parte dos problemas 

educativos. Para Godoi (2010), 

 

É preciso pensar como incorporá-la no dia a dia da educação de maneira definitiva. 

Depois, é preciso levar em conta a construção de conteúdos inovadores, que usem 

todo o potencial dessas tecnologias. Não basta usar os recursos tecnológicos para 

projetar em uma tela a equação "2 + 2 = 4". Você pode escrever isso no quadro 

negro, com giz. A questão é como ensinar a matemática de uma maneira que só é 

possível por meio das novas tecnologias, porque elas fornecem possibilidades de 

construção do conhecimento que o quadro negro e o giz não permitem. Por fim, é 

preciso preocupar-se com a avaliação dos resultados para saber se essas políticas de 

fato fazem a diferença. (p. 05) 

 

É necessário a formação e atualização de professores, de forma que a tecnologia 

seja de fato incorporada no currículo escolar, e não vista apenas como um acessório. 

 

4.2 A Natureza dos Saberes Docentes 

 

Num contexto diferenciado, onde a escola era tida como “local” privilegiado para 

a transmissão do saber pelo professor, e que, portanto detinha todo o conhecimento a ser 

repassado ao aluno a escola formava professores para atuar nas suas competências que muitas 

vezes se resumiam a saberes cognitivos. Com o passar do tempo e a mudança das relações 

sociais a prática docente ganhou destaque e vêm sendo discutida com bastante ênfase no papel 

do professor e os saberes necessários ao processo de ensino-aprendizagem. A prática da 

discussão de temas como a prática docente, o processo ensino-aprendizagem, a relação teoria-

prática no cotidiano escolar etc., passou a ser essencial para entendimento do conceito desse 

"novo" professor frente às mudanças do mundo contemporâneo. 

Identificar a natureza dos saberes docentes inclui um olhar especial sobre o papel 

do educador convidando-o a ir mais a fundo nos saberes curriculares, propondo ao docente ir 

ao encontro dos saberes da ação pedagógica que complementam e formam os saberes 



43 
 

necessários à prática docente. Alguns autores abordam essa realidade com muita propriedade 

como Tardif (2002), e Gauthier (1998) e "procuram apresentar um esboço da problemática do 

saber docente e suas interferências na prática pedagógica, identificando as características e os 

diferentes tipos de saberes, a relação do professor com os saberes e a valorização dos saberes 

da experiência nos fundamentos da prática e da competência profissional". (NUNES, 2001). 

Tardif (2002) aborda em sua obra que os saberes são plurais, formados pelos 

saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. Nesse contexto o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos” (p. 39). Para o autor os saberes podem ser assim classificados: 

 

Saber da formação profissional – conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores. Não se limitam a produzir conhecimentos, 

mas procuram também incorporá-los à prática do professor (...) esses conhecimentos 

se transformam em saberes destinados à formação científica ou erudita dos 

professores, e, caso sejam incorporados à prática docente, esta pode transformar-se 

em prática científica, em tecnologia de aprendizagem. (...) A articulação entre essas 

ciências e a prática docente se estabelece concretamente através da formação inicial 

ou contínua dos professores (2002, p. 36 e 37). 

 

Saber disciplinar – saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se 

encontram hoje integrados nas universidades, sob forma de disciplina (...). Os 

saberes disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, etc.) são 

transmitidos nos cursos e departamentos universitários independentes das faculdades 

de educação e dos cursos de formação de 

professores (2002, p. 38). 

 

Saber curricular – estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos 

e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de 

formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas escolares que os professores devem aprender a aplicar (2002, p. 38). 

 

Saber experiencial – Baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 

meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados (2002, p. 39). 

 

Gauthier (1998) aprofunda os saberes da docência, na sua visão os saberes são 

formados pelo saber disciplinar, saber curricular, saber das ciências da educação, saber da 

tradição pedagógica, saber experiencial e saber da ação pedagógica. Para Gauthier (1998) o 

ensino é “a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 

professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta de 

ensino” (p. 27). O autor amplia os saberes, propondo: 

 



44 
 

Saber disciplinar - saber produzido por pesquisadores e cientistas nas disciplinas 

científicas, ao conhecimento produzido a respeito do mundo. Conhecimento 

integrados a universidade sob forma de disciplinas. A escola produz saberes, a partir 

dos saberes da disciplina, através da transposição didática (Chevellard). (p 29 e 30). 

 

Saber curricular - a disciplina sofre transformações para se tornar programa, 

produzidos por outras pessoas. Ele deve conhecer o programa para planejar e avaliar 

(p. 30 e 31). 

 

Saber das ciências da educação - conhecimentos profissionais que informam a 

respeito das facetas da educação (conselho escolar, carga horária, sindicato, noções 

de desenvolvimento da criança,...). Desconhecido pelos cidadãos comuns e membros 

das outras profissões. (p 31). 

 

Saber da tradição pedagógica - o mestre deixa de dar aulas individuais para dar em 

grupo, esta maneira se cristalizou, cada um tem uma representação de escola mesmo 

antes de entrar nela, essa representação ao invés de ser desmascarada e criticada, 

serve de molde para guiar o comportamento do professor (p 32). 

 

Saber experiencial - A experiência e o hábito estão relacionadas, esta experiência 

torna-se a regra, a experiência é pessoal e privada, confinadas nos segredos da sala 

de aula. Elabora jurisprudência, truques e estratagemas, seus julgamentos e as razões 

para tais nunca são testadas publicamente (p 33). 

 

Saber da ação pedagógica - é o saber experiencial a partir do momento em que se 

torna público, sedo testados e validados. A jurisprudência particular que todo 

professor possui não serve para reconhecimento profissional, pois não é validado 

nem compartilhado. A ausência do saber da ação pedagógica faz com que o 

professor use o bom senso, a tradição, à experiência, que possui limitações e não os 

distinguem do cidadão comum (p 34). 

 

Nessa perspectiva apresentada por Tardif (2002) e Gauthier (1998) é necessário 

superar o paradigma tradicional de formação de professores e repensar as competências 

docentes para lidar com necessidades atuais de formação bem como a organização da sala de 

aula, já que sua configuração não é mais a mesma de anos atrás. Para atuar diante de tamanha 

complexidade dos saberes docentes faz-se necessário um olhar mais apurado para as novas 

competências essenciais aos professores. 

 

4.2.1 O saber tecnológico: competências necessárias 

 

As rápidas transformações tecnológicas ditam ritmos diferentes para a 

comunicação e exigem do professor “a aquisição de novas competências sócio-profissionais 

embasadas na abertura, flexibilidade, conscientização e integração da utilização das  

tecnologias de informação e comunicação e o tratamento da diversidade intercultural". 

(GARCIA et al, 2011, p. 83 apud Romero, 2008, p. 237).  

De acordo com GARCIA et al, (2011 apud Romero, 2008) são duas as 

competências que o professor precisa ter: a competência intercultural e a competência 
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tecnológica. A competência intelectual se refere as diferenças culturais dos estudantes e que 

são fruto no meio e contexto cultural em que vivem. A competência tecnológica trata do 

letramento digital, ou seja, exige do professor a aquisição de habilidades para o uso dessas 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Segunda a autora existem três competências 

básicas necessárias aos professores:  

 

Competências tecnológicas: domínio de ferramentas de criação e aplicações com o 

uso da internet. Competências didáticas: capacidade de criar materiais e produzir 

tarefas relevantes para os alunos, de adaptação a novos formatos e processos de 

ensino, de produção de ambientes direcionados à autorregularão por parte do aluno e 

utilização de múltiplos recursos e possibilidades de exploração. Competências 

tutoriais: habilidades de comunicação, mentalidade aberta para novas propostas e 

sugestões, capacidade de adaptação a características e condições dos alunos e para 

acompanhar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. (GARCIA et al., 2011, p. 

83) 

 

Essas competências vão trabalhar as necessidades voltadas ao processo de ensino 

- aprendizagem utilizando ferramentas que contemplem a tecnologia e formando uma 'teia' de 

interatividade entre professor e alunos a fim de afinar a comunicação entre eles e promover a 

construção do conhecimento.  

 

As novas competências exigem uma reflexão sobre a finalidade da formação e da 

prática do professor que, enraizada na pedagogia tradicional, se depara com um 

novo desafio: o de ultrapassar a lógica transmissiva, centrada no professor e adentrar 

na lógica da arquitetura pedagógica aberta, que reconhece o caráter provisório do 

conhecimento e valoriza didáticas flexíveis e adaptáveis a diferentes enfoques 

temáticos. (GARCIA; et al. 2011) 

 

Assim os avanços da tecnologia têm promovido uma mudança no papel do 

professor frente à incorporação das tecnologias em seu trabalho pedagógico: de uma 

dimensão de detentor do conhecimento para o de um profissional da aprendizagem que 

incentiva, orienta e motiva o aluno pois as informações já existem no meio e são de fácil 

acesso. 

Illera e Roig (2010) aborda a comunicação na era digital, enaltecendo a relevância 

desta (wikis, blogs, fóruns, videoconferência, chat, redes sociais, correio eletrônico etc.) para 

a educação. Para Longhi, Behar e Bercht (2009), não existe educação sem interação, logo, 

deve-se levar em consideração as relações entre professor, aluno e meio ambiente, "pois estes 

aspectos interferem diretamente nos processos de aprendizagem, em especial nos que ocorrem 

em ambientes virtuais, onde não se pode contar com a presença dos gestos, expressões e tom 



46 
 

de voz." (p. 133). A comunicação na internet e em ambientes virtuais de aprendizagem, não 

apenas amplia mas também modifica as competências tradicionais.  

 

Pensar a competência comunicacional significa pensar a capacidade de comunicar-se 

linguisticamente dentro dessas novas formas de comunicação que nos referimos 

acima e esclarecem que são necessárias três competências para o processo de 

produção da comunicação: competências linguísticas, competências contextuais e 

competências interativas. (GARCIA; et al. 2011). 

 

O simples fato de criar uma mensagem multimídia implica numa série de 

competências necessárias que o professor deve possuir para produzi-la. "Conhecer o código 

específico inerente aos programas utilizados para a produção de conteúdos; adequar a 

composição ao tipo de mensagem, aos interlocutores e ao contexto social específico em que se 

dá a comunicação." (GARCIA; et al. 2011, p. 241). 

Todo esse esforço no sentido de pensar a educação junto às mudanças 

tecnológicas tem o objetivo de potencializar o aprendizado dos alunos, através de uma melhor 

organização e acesso ao conhecimento digitalmente disponível. 

A discussão sobre a incorporação das tecnologias pelo professor no processo de 

ensino–aprendizagem é fundamental para superar o desencontro entre professores e alunos na 

era digital. Esse fato implica também na criação de uma nova cultura do magistério para que  

"o uso das tecnologias não seja algo exógeno à docência".(GARCIA; et al. 2011, p. 244). 

A resistência de muitos professores em relação ao uso das tecnologias se dá, 

muitas vezes, através do medo de que sua função seja superada. No entanto, as novas 

tecnologias não substituirão ou diminuirão a importância do professor, pois o que elas fazem é 

ampliar e intensificar as possibilidades cognitivas e interativas no processo de construção de 

conhecimentos (ASSMANN, 2000). 

A formação contínua dos professores pode contribuir para que o docente se sinta 

mais preparado e capacitado para o uso didático das tecnologias. As tecnologias digitais 

interativas "instauram uma revolução antropológica, mais do que tecnológica, pois novas 

relações entre o ambiente e os seres humanos são desencadeadas". (GARCIA; et al. 2011, p. 

238). Essa nova realidade exige do professor práticas mais dinâmicas e participativas 

desenvolvendo a autonomia dos discentes. 
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4.2.2 Importância da tecnologia para o cotidiano do professor e do aluno 

 

O uso das tecnologias em sala de aula desperta nos alunos maior interesse, porém 

não somente em sala elas auxiliam o professor, há uma utilização da ferramenta na 

complementação nas tarefas extras como pesquisa no preparo das aulas, provas e trabalhos 

através de materiais disponíveis na internet, além de auxílio aos afazeres burocráticos, como 

preenchimento de chamada entre outros. A tecnologia deve ser vista como um recurso 

complementar e necessário que simplifica a rotina docente.  

Menezes (2010, p. 122) afirma que, 

 

Os sistemas de comunicação evoluem com extrema rapidez e essa dinâmica é parte 

da vertiginosa modernidade em que estamos imersos. Não podemos nos deslumbrar 

com essas novidades ou ficar apreensivos pelo perigo de que substituam nossa 

função de educar. Mas não devemos ignorar as possibilidades que eles abrem para 

aperfeiçoar nosso trabalho, como o acesso a sites de apoio e atualização pedagógica 

ou a programas interativos para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Os alunos em seu cotidiano utilizam as ferramentas tecnológicas no auxílio de 

suas atividades didáticas, mesmo os alunos que não têm acesso a computadores em casa, 

procuram na escola ou outros locais para pesquisa das tarefas de casa mesmo sem 

recomendação dos professores. Essa facilidade dos alunos em lidar com as tecnologias são 

facilmente observadas, o que não ocorre em gerações anteriores, pois ao contrário dessas, os 

alunos hoje nascem na ‘era da informação’, assim compreendem com maior facilidade a 

linguagem virtual à textual. É o chamado "gap geracional", ou seja, os professores não 

nasceram digitalizados, enquanto seus alunos, sim. Isso não significa dizer que o formato de 

educação utilizado nas escolas seja ultrapassada, o que ocorre é que a realidade do aluno está 

mudando e a escola precisa acompanhar esta transformação. 

De acordo com Alba (2006, p.144) as novas tecnologias baseadas nas 

telecomunicações abrem possibilidades de utilização para gerar novas formas de 

comunicação, interação com a informação e socialização em contextos educativos. 

 

4.2.3 Didática x letramento digital: Novos rumos à formação do professor 

 

O professor deve educar frente a uma sociedade que muda, ajudando a 

desenvolver vários níveis de competência. Isso nos faz perceber a importância da formação 

docente em sintonia com as tecnologias de informação, levando em conta que devemos usá-
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las para transformar informação em conhecimento, pois “a formação não se constrói por 

acumulação, mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de 

reconstrução permanente de uma identidade pessoal”. (NÓVOA, 1995, p. 21). 

Para Fernándes (2001, p.13 apud NÓVOA 1995), as novas competências 

necessárias para os professores são formadas pela competência tecnológica, competência 

social, competências teóricas e competências psicopedagógicas. Resta saber se os cursos de 

Pedagogia possuem em sua integralização curricular disciplinas ou estudos complementares 

que contemplem essas competências. 

 

[...] o fato é que nossos alunos são formados dentro da cultura digital e 

profundamente influenciados por ela. Com a democratização do uso da internet, o 

crescimento do número de lanhouses, o barateamento dos computadores, e mesmo a 

implantação de programas do governo destinados à informatização das escolas, não 

há por que trabalhar usando somente o quadro e o giz.” (MENEGUELLI, 2010, p. 

49). 

 

Negligenciar essa ideia resultará em perdas tanto para os professores como para os 

alunos, pois atualmente apenas o domínio da leitura escrita se torna insuficiente para o 

aprendizado; já que só permite acessar uma parte da informação: a que está vinculada através 

de livros, excluindo assim as informações obtidas através de pesquisa pela internet, onde um 

vasto e precioso conteúdo se encontra.  

O desafio dos professores em aliar tecnologias à educação se inicia com o 

treinamento dos mestres. Segundo Godoi (2010), coordenador de comunicação e informação 

no Brasil na UNESCO, “seja por meio de celular, computador ou TV via satélite, as diferentes 

tecnologias já fazem parte do dia a dia de alunos e professores de qualquer escola. Contudo, 

fazer com que essas ferramentas de fato auxiliem o ensino e a produção de conhecimento em 

sala de aula não é tarefa fácil”. Esse é um desafio a nível mundial. 

 

As avaliações mais sólidas a esse respeito estão acontecendo no âmbito da União 

Europeia. Elas mostram que a introdução das tecnologias nas escolas aliada a 

professores capacitados têm feito a diferença em algumas áreas, aumentando, por 

exemplo, o potencial comunicativo dos alunos. (GODOI, 2010, p.01) 

 

Pouco se tem avançado no desenvolvimento de metodologias para que os 

professores façam uso da ampla gama de tecnologias da informação e comunicação no 

ambiente educacional. Pensando nisso a UNESCO sintetizou em livros seu material de apoio, 

chamado Padrões de Competências em Tecnologia da Informação e da Comunicação para 
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Professores que objetiva direcionar as discussões à respeito das metodologias empregadas e o 

uso de ferramentas tecnológicas como auxílio as práticas educativas. 
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5 O CURSO DE PEDAGOGIA DA UFC 

 

A história do curso de Pedagogia no Brasil resguarda conflitos, mudanças de 

decretos e leis. O curso ao longo de 70 anos vem sofrendo alterações em sua integralização 

curricular, ora se adaptando às necessidades contemporâneas do mercado de trabalho, ora das 

políticas internas do país, ou até mesmo fruto do resultado da área específica do 

conhecimento.  

 

No Brasil, o Curso de Pedagogia, ao longo de sua história, teve definido como seu 

objeto de estudo e finalidade precípuos os processos educativos em escolas e em 

outros ambientes, sobremaneira a educação de crianças nos anos iniciais de 

escolarização, além da gestão educacional. (BRITO, 2001, p. 1) 

 

Quando se fala do processo de construção de uma profissão, considera-se a 

certificação como primeiro passo e logo em seguida discussões sobre a mesma, objetivando 

melhoras e sobrevida ao setor. Segundo Nóvoa, 1995 (p.26) “A formação de professores é, 

provavelmente, a área mais sensível das mudanças em curso no setor educativo: aqui não se 

formam apenas profissionais; aqui se produz uma profissão”. 

 

5.1 Origem do curso 

 

O Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará surgiu em 1963 a partir 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Ceará. O Curso nasce dentro 

de um contexto histórico que enaltecia o tecnicismo já existente, ou seja, atento a priorizar as 

necessidades do mercado. Mas entre as décadas de 1970 e 1980 o país viveu uma intensa 

movimentação política marcada pela queda da ditadura e a forte tendência do surgimento de 

movimentos populares que mobilizaram a sociedade para a redemocratização do País, essa 

ebulição cultural culmina na necessidade de formar educadores críticos capazes de discutir as 

transformações do país com ética e responsabilidade. E nesse contexto a UFC através de seu 

curso de Pedagogia amplia as discussões sobre sua proposta pedagógica com objetivo de 

reformulá-la, assim a FACED altera o seu currículo implantando-o em 1987. 

 

É sob essa perspectiva que, na FACED/UFC, desenvolvem-se efusivas discussões, 

as quais culminam com a proposta de substituição das habilitações (orientação 

educacional, administração escolar e supervisão escolar) por áreas de 

aprofundamento em Educação Infantil, Educação Especial, Educação Popular e da 

Arte-Educação, apontando para a formação de um pedagogo que fosse, “um 

educador que compreendesse a sociedade e a educação brasileira, sobretudo a escola 
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pública, enquanto realidade concreta inserida num contexto histórico e social 

específico”. (PROJETO PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 03) 

 
 

Somente em 2006 considerando as "amplas mudanças conjunturais hoje postas, 

como também, as propostas legais e as discussões produzidas por associações especializadas" 

a UFC resolve fazer alguns ajustes em seu currículo. 

 

5.2 Concepção do curso e perfil do egresso 

 

A concepção do curso se deu através de reflexões acerca do Projeto Pedagógico 

baseado na Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que exigia um 

redimensionamento na estrutura do curso. Essas mudanças trouxeram grande inquietude e 

muitas discussões sobre a dinâmica do curso. Assim novos desafios foram postos em pauta e 

findaram em muitas discussões no sentido de construir o projeto acadêmico do Curso que 

contemplasse a resolução de 2006 sem desconstruir o perfil já existente na formação dos 

pedagogos da UFC. Foi criada então uma Comissão Especial para Elaboração do Projeto 

Pedagógico com objetivo de atender a essas necessidades, o que permitiu maior contemplação 

e entendimento dos objetivos do curso. 

 

O Projeto por conseguinte, prevê, em sua estrutura, além dessa apresentação, uma 

justificativa na qual se estabelecem contextualização do curso, campo de atuação, 

princípios fundantes, concepção do curso, perfil do egresso, objetivos e a matriz 

curricular que norteia a organização curricular. (PROJETO PEDAGÓGICO 

PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 09) 

 

 

O projeto identifica além da história do Curso os "princípios fundantes e os 

objetivos que comportam uma visão ampla, crítica e transformadora da realidade e são 

direcionados à configuração do perfil do pedagogo". (PROJETO PEDAGÓGICO PEDAGOGIA 

UFC, 2006, p. 10) 

 

O processo de desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Faced - UFC possibilitou a construção de consensos quanto à concepção dos 

princípios básicos que fundamentam a formação do profissional de pedagogia 

oriundo desta Instituição. Dessa forma, o Projeto se desdobra em um momento 

subseqüente à construção dos processos de formação de pedagogos e de formadores 

expressos em uma matriz curricular, que articula dialeticamente eixos curriculares, 

configurando-se em disciplinas e práticas pedagógicas que se efetivam ao longo do 

curso. (PROJETO PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 09)  
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A estratégia pedagógica usada atenta para a concepção de um currículo flexível 

que possibilite a interdisciplinaridade, além da criação de um mecanismo de acompanhamento 

e avaliação institucional que permite uma atualização permanente do curso frente às 

mudanças de contexto histórico. 

Nesse contexto a UFC procurou atender ao desafio de pensar na formação de 

profissionais críticos atentos as mudanças sociais e capazes de refletir sobre "os saberes 

orientados para romper com a visão conservadora e articuladora de um discurso objetivo e 

neutro que separa questões políticas de questões culturais e sociais". (PROJETO 

PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 10) 

Com o objetivo de priorizar a pesquisa como ícone principal na formação do 

professor buscando torná-lo um profissional reflexivo e participativo, articulando a teoria à 

prática e valorizando não somente os conteúdos específicos mas também conhecimentos 

referentes ao meio social a UFC pretende melhorar a qualidade da produção acadêmica e sua 

contribuição para o meio. Portanto, o Projeto Pedagógico tem por finalidade "assegurar as 

condições de organização mediante planejamento, implementação, implantação e avaliação, 

bem como definir a concepção curricular do processo educacional que envolve elementos 

informativos próprios aos campos teórico-práticos da profissão e formativos de uma práxis 

profissional e social".  

Sobre as competências e habilidades desenvolvidas no curso de pedagogia da 

UFC, objetiva-se a formação baseada nos conhecimentos científicos aliados a princípios 

humanísticos e éticos. Assim objetiva-se que o aluno desenvolva competências e habilidades 

afinadas ao perfil acadêmico do curso que se observa a seguir: 

 

- docência como ação educativa e processo pedagógico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da pedagogia (Art. 2º §1º das DCNs); 

- domínio de valores éticos e estéticos inerentes ao processo de aprendizagem, de 

socialização e de construção de conhecimentos no âmbito do diálogo entre diferentes 

visões de mundo(Art. 2º §1º das DCNs); 

- conhecimento científico e cultural dos métodos e das técnicas em pedagogia e 

educação, com vistas não só à habilitação legal, no âmbito da educação escolar e não 

escolar, como à sua competência profissional para o exercício de funções mais 

abrangentes, onde se faça necessário o trabalho do pedagogo; 

- exercício das funções que vier a desempenhar, tanto no serviço público como nas 

instituições privadas arrimado na competência técnica, política, científica, 

tecnológica, humanística e ética; 

- evidências no seu desempenho profissional do raciocínio lógico, no equilíbrio 

emocional, na criatividade, na ordenação do pensamento, na clareza e na 

metodologia científica adequada à ação a ser executada; 

- compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas sociedades 

contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento; 
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- visão crítica da realidade sociocultural e educacional brasileira, possuindo a 

sensibilidade necessária para agir, reagir e interagir diante das mudanças inevitáveis 

do meio social; 

- construção de um referencial teórico-prático que possibilite produção e/ou 

redimensionamento de conhecimentos, com a consciência de uma ação inacabada da 

educação humanística, com vistas a um acompanhamento/assessoramento/execução 

eficiente do ensino-aprendizagem e da gestão escolar, como gestor e/ou assessor 

pedagógico, e em outras áreas, vinculadas à educação formal, não formal e informal. 

(PROJETO PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 11-12) 

 

No Projeto Pedagógico foram definido um perfil composto de três elementos 

essenciais compostos de Competência intelectual e técnica, Criatividade e Consciência 

profissional e política.   

A Competência intelectual e técnica, abrange o "domínio dos conteúdos gerais e 

dos fundamentos da Educação Infantil, Anos Iniciais (...), o conhecimento específico da 

epistemologia e dos mecanismos do ensino e da aprendizagem e a diversidade e capacidade 

de integrar conteúdos". O segundo elemento contempla a criatividade mostrada através do 

"trabalho interdisciplinar; na renovação das práticas pedagógicas relacionadas à educação de 

pessoas com necessidades especiais,(...) e na inovação de métodos, processos e procedimentos 

de docência vinculados ao ensino, pesquisa e gestão do ensino aprendizagem". E o terceiro 

elemento integra a Consciência profissional e política a ser comprovada pelo "conhecimento 

da função da escola, do educador e do docente; pelo conhecimento do meio cultural e inserção 

às diversas culturas e pelo exercício da ética profissional" (PROJETO PEDAGÓGICO 

PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 12-13). 

 

No âmbito legal, a Lei Nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

estabelece duas tendências fundamentais para a formação do educador: a formação 

inicial e a formação continuada, ou, em serviço. A primeira deve prosseguir, 

primordialmente, em cursos de licenciatura plena ou pedagogia. A formação 

continuada traz a novidade dos Institutos Superiores de Educação e das chamadas 

licenciaturas breves ofertadas, prioritariamente, aos professores do Ensino 

Fundamental (PROJETO PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 03). 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia define que a formação dos 

profissionais de pedagogia se dá em duas etapas: a organização institucional do curso e a 

concepção curricular. Esses são essenciais para pensar na práxis do curso de Pedagogia. 

 

5.3 A integralização curricular 

 

De acordo com os princípios fundantes do curso de Pedagogia da UFC atendia a  

um currículo para a Formação da Docência, com ênfase na Educação Infantil e nos Anos 



54 
 

Iniciais e se estruturava em cinco eixos: I - Educação e Leitura de Mundo; II - Práxis 

Educativa e Produção do Conhecimento; III – Gestão de Sistemas e Espaços Educativos; IV – 

Trabalho Pedagógico e Aprendizagens; e V – Atividades Formativas Integradoras. As 

disciplinas que integram cada eixo encontram-se no anexo do presente trabalho.  

Após a integralização curricular baseada no Art. 6 da Resolução CNE/CP Nº1, de 

15 de maio de 2006, a resolução define que o aluno deverá "cursar as disciplinas do núcleo de 

estudos básicos (inciso I), concomitante ou posterior, as disciplinas do núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos (inciso II), e, as disciplinas do núcleo de estudos 

integradores (inciso III)".  

A Resolução define ainda em seu Art. 7º, que para a Licenciatura do em 

Pedagogia a carga horária mínima de 3200 horas, sendo dessas 2800 dedicadas a às atividades 

formativas "como assistência a aulas, seminários, pesquisa, consultas a bibliotecas, 

documentação, visitas a instituições educacionais e culturais e participação em grupos 

cooperativos de estudos, além de atividades práticas de diferente natureza". 

 

(Inciso I); às trezentas horas de Estágio Supervisionado devem ser realizadas 

prioritariamente, em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(Inciso II) e conforme o inciso III serão desenvolvidas 100 horas de atividades 

teórico-práticas de aprofundamento em áreas específica de interesse dos alunos, 

por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria. (PROJETO 

PEDAGÓGICO PEDAGOGIA UFC, 2006, p. 16) 

 

Assim a integralização curricular veio a se adequar à lei de 2006 e trouxe as 

mudanças que ainda perduram até hoje. 

Muito se falou ao longo da história do curso de pedagogia em mudanças que 

permitem uma adequação aos contextos históricos e sociais de cada época com intuito de 

perceber as necessidades que a sociedade perpassa. Todas as mudanças curriculares e de 

gestão ocorridas desde a concepção do curso integram um único objetivo que a formação 

profissional para atuar de forma crítica, ética e comprometida frente ao cenário atual exposto. 

Pensando nesse pré-suposto analisou-se a integralização curricular com ênfase na abordagem 

do saber tecnológico desenvolvidos pelos alunos do curso de pedagogia visto que essa prática 

é uma realidade atual que movimenta a sociedade contemporânea em todos os aspectos. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente sessão destina-se a discorrer acerca da metodologia utilizada conforme 

as exigências científicas e as singularidades do problema. Assim, a concepção que norteia 

esse estudo acerca do método considerando-o como um fio condutor que permeia todo o 

processo, o qual não se resume à descrição de técnicas ou a um momento estanque da 

pesquisa. 

Assim, o método pode ser definido como o caminho a ser percorrido a fim de 

chegar a determinado fim; método científico, por sua vez, como sendo o conjunto de 

procedimentos intelectuais adotados para obtenção do conhecimento. (GIL, 2008) 

Lakatos e Marconi (1991, p. 83) definem método científico como sendo 

 

O conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos verdadeiros -, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. 

 

Baseado nisso observa-se a importância de definir a classificação da pesquisa 

baseada nos objetivos gerais e nos procedimentos técnicos e que sejam explanados os 

participantes e os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa. 

 

6.1 Classificação da pesquisa 

 

Considerando as peculiaridades do tema, a pesquisa no que se refere aos 

objetivos, caracteriza-se com uma pesquisa descritiva. Gil (2008) assinala que pesquisa 

descritiva é aquela que "[...] têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis." (p. 

28).  

Quanto a abordagem no trato com os dados empíricos, trata-se de uma pesquisa 

quali-quantitativa. De acordo com Minayo (1994), a dimensão qualitativa em ciências sociais 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.   

O estudo compreende além da pesquisa bibliográfica, documental a de campo. 

Quanto a pesquisa bibliográfica, esta buscou abordar as temáticas acerca do desenvolvimento 
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histórico da educação, bem como as teorias curriculares e as novas competências do saber 

docente. Para Gil (2008), 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. (...) a principal vantagem 

da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente (p. 44-45) 

 

Quanto aos documentos consultados, Decretos, Leis, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia; projeto pedagógico, registro em arquivos 

dos nomes dos professores e alunos egressos do curso e demais documentos necessários para 

composição do trabalho de pesquisa. 

A pesquisa de campo contou com inicialmente com uma revisão bibliográfica e 

elaboração de questionário para os dois grupos em questão: discentes e docentes do curso de 

Pedagogia da UFC, relacionando com o objetivo geral da pesquisa. 

 

6.2 O local da pesquisa 

 

O local escolhido foi a Universidade Federal do Ceará, especificamente na 

Faculdade de Educação - FACED por se encontrar  estudantes e professores do curso de 

graduação em Pedagogia, foco desta pesquisa. 

 

6.3 Sujeitos participantes / Universo e Amostra 

 

Os sujeitos participantes  da pesquisa são os professores e estudantes egressos ou 

que já tenham concluído mais de 80% do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Ceará 2014.2, devido a importância da análise da integralização curricular na sua formação e 

professores do curso, portanto essa análise só pode ser feita pelos alunos que já tenham 

contemplado sua carga horária, perfazendo, assim, um total de 192 alunos e 74 professores.     

 

6.4 Instrumento de coleta de dados 

 

A coleta de dados se deu através de questionários aplicados aos discentes e 

docentes do curso com objetivo de mapear o uso das ferramentas tecnológicas e identificar 
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quais disciplinas da integralização curricular utilizaram ou abordaram a importância de tais 

ferramentas no processo de ensino-aprendizagem.  

Para Lakatos e Marconi (1999, p. 100), "o questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador". Tem como objetivo "o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc". (GIL, 

2008, p. 128). 

O questionário dos discentes, conforme mostra o Apêndice A,  verifica o 

conhecimento dos alunos em relação às tecnologias e o questionário dos docentes, conforme 

mostra no Apêndice B,  busca as opiniões sobre a inserção da tecnologia na atuação no 

Magistério pelos professores.  

A estrutura de ambos os questionários abrange quatro aspectos identificados 

como: o levantamento dos saberes percebidos como essenciais para o exercício do Magistério 

com a inclusão das tecnologias, o conhecimento sobre essas tecnologias e o nível de uso e as 

atitudes em relação à inserção das tecnologias no cotidiano do trabalho docente. 

Quanto a formatação do questionário dos discentes obedeceu a seguinte ordem: 

Parte I, constam os indicadores que identificam o perfil dos participantes dos respondentes. 

Na Parte II , questões de múltipla escolha relacionadas a categoria de análise "competências e 

habilidades dos alunos". Na Parte III, questões abertas relacionadas a "integralização 

curricular e as novas competências do saber tecnológico". Na Parte IV deixou-se aberta para 

intervenções, opiniões e críticas relacionadas ao "uso dos aparatos tecnológicos e o preparo de 

acordo com a integralização curricular". 

Quanto a formatação do questionário dos docentes obedeceu a seguinte ordem: 

Parte I, constam os indicadores que identificam o perfil dos participantes dos respondentes. 

Na Parte II , questões de múltipla escolha relacionadas a categoria de análise "uso das 

ferramentas tecnológicas no processo de ensino aprendizagem". As referidas questões 

apresentam quatro níveis de respostas dispostas por grau de intensidade (5, 4, 3, 2 e 1).  Na 

Parte III, optou-se por deixar aberta para intervenções, opiniões e críticas relacionadas ao "uso 

dos aparatos tecnológicos e o preparo de acordo com a integralização curricular". 

Optou-se por uma combinação de questões abertas, porque de acordo com 

Marconi e Lakatos (1999), isto possibilita obter mais informações sobre o assunto 

investigado.   
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Dois processos estão estreitamente relacionados em uma pesquisa: análise e a 

interpretação de dados. Na visão de Gil (2008, p. 169), 

 

a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

 

Esta sessão, portanto, apresenta a análise e interpretação dos dados da pesquisa 

realizada com sujeitos pertencentes a cada segmento, ou seja, estudantes egressos e 

professores. 

Para este estudo foi realizada a técnica denominada "análise de conteúdo", que, 

segundo Bardin (1977) sugere três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Nesta pesquisa, as etapas obedecem 

à sequência: 

a) Pré-análise: organização dos documentos que foram submetidos a análise, no 

caso, os questionários aplicados. 

b) Exploração do material: transformação dos dados brutos desses questionários 

em dados organizados. 

c) Tratamento, inferência e interpretação dos dados: revelou-se o conteúdo do 

material tornando-o válido e com significado diante do objetivo proposto na 

pesquisa. 

De posse dos questionários, o procedimento adotado inicialmente, foi realizar a 

leitura das respostas dos participantes e selecionar aqueles instrumentos que tivessem 

informações consistentes, na visão da pesquisadora, e que contribuíssem significativamente 

com os propósitos da pesquisa. Em seguida, identificou-se, aleatoriamente cada questionário 

respondido com um número, como explicado a seguir: 

a) Discente 1, discente 2... discente 56; 

b) Docente 1, docente 2... docente 18. 

Ao final da análise desses questionários, realizou-se uma pesquisa comparativa, 

considerando o pensamento dos discentes e docentes e suas categorias de análise. 
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Dentre os 192 estudantes egressos que se encontravam nesse perfil, apenas 56 

deles responderam. 

A Etapa I do questionário avaliou o perfil dos estudantes egressos. No que diz 

respeito à faixa etária, verificou-se que dos 56 (cinquenta e seis) analisados, 64,29% possuem 

entre 21 e 24 anos; 28,57% possuem entre 25 e 28 anos e 7,14% possuem 35 anos ou mais. 

Percebe-se portanto que, os estudantes egressos estão na faixa etária esperada, tendo em vista 

que já concluíram os 8 semestres do curso, tendo iniciado normalmente entre 17 e 19 anos. 

Em relação ao sexo observa-se que 92,86% são do sexo feminino e 7,14% do sexo masculino, 

o que comprova a preferência feminina pelo curso. 

Quando questionados sobre trabalho, 64% afirmaram que estão atuando na área e 

36% ainda não se encontram no mercado de trabalho. Dos 64% que trabalham, 21% deles 

atuam em instituições públicas (como escolas do governo e município), enquanto 43% atuam 

em instituições de cunho privado (ver Gráfico 2). O  que nos leva a interpretar uma tendência 

maior para instituições privadas mesmo com o alto número de vagas ofertadas na rede pública 

de ensino, o que em parte é explicado pelo processo seletivo mais rigoroso das instituições 

públicas.Segundo o Censo Escolar 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Ceará tem 2,4 milhões de alunos 

matriculados no ensino básico e somente 412 mil deles estão na rede privada. 

 

Gráfico 2 - Atuação no segmento da educação 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Ainda analisando os 64% de alunos que trabalham no setor de Educação, observa-

se que 11% atuam em empresas públicas de pequeno porte, 11% atuam em empresas públicas 

de grande porte, 11% em empresas privadas de pequeno porte, 34% atuam em empresas 

privadas de médio porte e 22% atuam em empresas privadas de grande porte e 11% nos 

alunos não se enquadram em nenhuma das categorias citadas (ver Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Porte da atividade / empresa que trabalha 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se no Gráfico 3 que 56% dos alunos, portanto mais da metade, atuam na 

rede privada de ensino de médio ou grande porte o que nos leva a crer que não haveria 

nenhuma dificuldade estrutural para o uso das tecnologias tendo em vista que essas empresas 

possuem ampla possibilidade da sua difusão com a aquisição de novos equipamentos. Muitas 

até utilizam esse aspecto como marketing promocional, como é o caso das três maiores 

empresas de educação do Ceará. 

Quanto a função que exercem, 28,57% atuam como professor substituto e 28,57% 

como professor efetivo, o restante, 42,86% atuam em outros espaços que contemplam a 

educação (secretaria, coordenação etc.) e, portanto não atuam diretamente em sala de aula. 

Quanto ao tempo de serviço na função, observa-se que varia de 6 (seis) meses a 4 (quatro) 

anos. Até mesmo por serem alunos egressos o tempo de duração seria no máximo de 4 anos, o 

que demonstra que alunos recém aprovados já atuavam na área da educação como estagiários. 

A Etapa II avalia a categoria "uso dos recursos tecnológicos pelos alunos". Dos 56 

alunos, 92,86% possuem notebook enquanto 7,14% não detém essa ferramenta. Quanto ao 

acesso 100% dos alunos possuem acesso a internet mesmo sem notebook. Desses, 64%  

possuem conexão banda larga enquanto 36% se conectam pela rede wi-fi (ver Gráfico 4). 

Percebe-se então que o acesso pode ser por celular ou programas de incentivo a inclusão 

digital. Esse número demonstra que os diversos programas do governo apontados na sessão 4 

desta pesquisa atingem o objetivo da inclusão digital, no momento em que facilitam e 

permitem o acesso à internet.  
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Gráfico 4 - Acesso a internet e tipos de conexão utilizadas pelos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quando perguntados sobre o local de maior acesso, 93% responderam nas suas 

residências enquanto 7% acessam nas escolas ou espaços públicos (ver Gráfico 5). Mais um 

retrato da inclusão dos programas sociais e as facilidades de rede nas instituições privadas. 

 

Gráfico 5 - Locais de maior acesso à internet pelos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Perguntados sobre a frequência do uso da internet, 79% dos respondentes afirmam 

usar diariamente, 14% três vezes por semana e apenas 7% uma vez por semana (ver Gráfico 

6). O que nos indica o nível de importância do uso da internet no dia a dia desses alunos, ou 

seja, se analisarmos os dados, constatamos que 93% acessam pelo menos três vezes por 

semana. Constatando o que foi abordado no capítulo 3 (três) da presente pesquisa quando 

citado que a nova geração nasce na "era digital" e portanto já se integra facilmente às 

mudanças de comportamento desse paradigma. 
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Gráfico 6 - Frequência do uso da internet pelos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Perguntados sobre o aplicativo de uso mais frequente por esses alunos, 91% 

afirmaram utilizar o editor de texto para formatação de trabalhos acadêmicos, dos quais 5% 

no uso de data-show e apenas 9% direcionam o uso para programas de comunicação e chats 

(ver Gráfico 7). Nenhum aluno afirmou acessar os softwares pedagógicos exatamente por não 

estarem ao alcance do conhecimento desse tipo de aplicativo. Esse dado reflete um aspecto 

preocupante pois a internet não está sendo amplamente utilizada sob todas as possibilidades 

que oferecem. 

 

Gráfico 7 - Aplicativo de uso mais frequente pelos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Etapa III identifica a categoria "contribuição da integralização curricular no 

saber tecnológico". Antes de apresentar os resultados dessa contribuição faz-se necessário 

identificar e analisar as disciplinas do curso de Pedagogia da UFC que possuem em sua 

ementa algum fator direcionado a abordagem do uso das competências tecnológicas para o 

processo de ensino aprendizagem. Para fins didáticos foram feitos recortes nos assuntos 
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interligados diretamente à tecnologia. No Anexo C encontram-se as ementas das disciplinas 

na íntegra.  

É importante salientar que os recortes feitos analisam os assuntos ligados 

diretamente às competências tecnológicas, mas todos os outros podem ser abordados através 

de estudos de textos na internet, pesquisa na internet, softwares educativos, bate papo e 

abertura de fóruns sobre assuntos nas redes sociais, tornando a discussão ampla e constante, 

entre outros. Esses são alguns exemplos aplicados, o que outrora não impossibilita novas 

vertentes para o uso dessas ferramentas. 

Da integralização curricular as disciplinas obrigatórias que fazem parte do 

primeiro período encontra-se:  

 Pedagogo: Identidade e Campo Profissional (48h), essa disciplina aborda entre 

outros: O trabalho pedagógico e os saberes do educador, esse viés é amplamente discutido na 

literatura de Tardif (2002) e Gauthier (1998) no qual aborda as competências tecnológicas 

inerentes ao professor. 

 Metodologia Científica (48h), essa disciplina aborda além da produção 

científica o Exercício teórico-prático de acesso a fontes de informação e de elaboração de 

relatório: A pesquisa bibliográfica e de campo. Que explanam as normas e regras da ABNT 

além da formatação científica para textos acadêmicos que serão utilizados durante todo o 

curso. 

 Informática na Educação (64h), essa disciplina é voltada a área da tecnologia 

sendo destacada portanto, a ementa de forma integral: A informatização da sociedade; 

definição, campo, e métodos da informática educativa; Tendências atuais da informática 

educativa; Diferentes usos do computador na educação: Tipos de software educativo. A 

informática na educação básica. Introdução ao uso do computador como ferramenta no 

ensino de áreas específicas de conhecimento. 

 Prática em Metodologia Científica (32h), essa disciplina aborda a Elaboração 

de projetos de iniciação à pesquisa. Sendo portanto o mesmo comentário que a disciplina 

"Metodologia Científica". 

No segundo período encontram-se: 

 Estatística Aplicada à Educação I (64h), essa disciplina aborda a Apresentação 

tabular e gráfica. Toda a ementa da disciplina pode ser amplamente trabalhada no 

computador visto que existem programas que fazem todos os conceitos estatísticos e 

aplicabilidade das fórmulas, inclusive o mais simples deles: o Excel. Essa disciplina é 
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fundamental pois todos os alunos que pretendem fazer alguma pesquisa científica de cunho 

quantitativo (na graduação, mestrado ou doutorado) irão necessitar desses conhecimentos, 

inclusive, na prática, utiliza-se o computador para alimentar os dados das pesquisas.  

 Educação à distância (64h), essa disciplina é voltada a área da tecnologia sendo 

destacada portanto, a ementa de forma integral: Conceitos de Educação a Distância – EAD; 

Orientações para o aluno em EaD; O papel do professor na EaD; Conceitos de comunidades 

virtuais de aprendizagem; Noções de Interação e interatividade; Colaboração e cooperação 

na EaD; Ambientes virtuais de ensino; Legislação de EaD; Noções de planejamento didático-

pedagógico para EaD (design instrucional). 

No terceiro e quarto períodos não se encontram aspectos voltados diretamente ao 

saber tecnológico. O quinto período aborda: 

 Matemática do Ensino Fundamental (80h), essa disciplina contempla: Oficinas 

pedagógicas: aplicação das teorias e conceitos desenvolvidos usando materiais analógicos e 

digitais. Não é uma surpresa a quantidade de softwares educativos voltados a matemática e 

ciências, muitos hoje em dia agregam outra forma de interagir com os números diferentes dos 

utilizados décadas atrás. A nova forma de apresentar os números cria um vínculo e é 

completamente contextualizado com a realidade. 

 Prática do Ensino da Matemática no Ensino Fundamental (80h), essa disciplina 

contempla: Oficinas pedagógicas: aplicação das teorias e conceitos desenvolvidos usando 

materiais analógicos e digitais. Mesma observação da disciplina Matemática do Ensino 

Fundamental. 

O sexto período contempla: 

 Prática de Ensino de Ciências (80h), essa disciplina aborda O uso de jogos e 

brincadeiras, de literatura infantil, de música e de poesias. O uso das tecnologias da 

informação. Mesma observação da disciplina Matemática do Ensino Fundamental. 

No sexto e sétimo períodos não se encontram aspectos voltados diretamente ao 

saber tecnológico visto que são momentos voltados à prática em sala de aula, observação in 

loco e trabalho final de curso (monografia). Não foi encontrado nas disciplinas optativas 

ofertadas esse semestre 2014.2 que possuam elementos voltados a tecnologia, importante 

ressaltar que elas podem modificar de acordo com a necessidade da faculdade e do contexto 

social vigente.  

A seguir será apresentado o resultado do levantamento de dados da Etapa III da 

pesquisa:  
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Quando questionados sobre a quantidade de disciplinas que contemplaram algum 

recurso tecnológico utilizado pelo professor, 50% dos alunos afirmaram que três ou mais 

disciplinas tiveram esse recurso, 43% afirmam que 2 disciplinas e 7% apenas uma disciplina 

(ver Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 - Quantidade de disciplinas que contemplam o uso de algum recurso 

tecnológico pelo professor 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre o uso das ferramentas tecnológicas é importante salientar que elas apenas 

abrem espaço para múltiplas opções de aprendizagem, não são o "caminho", podem ser 

apenas o "meio". O professor incorpora o papel de orientador para construção das melhores 

práticas, por isso tecnologia nunca poderá substituir a ação do professor em sala. O que 

pretende-se a seguir é demonstrar que esse "meio" não está sendo totalmente explorado dentro 

das suas possibilidades.  

O resultado acima confrontado com as ementas destacadas, indicam que as 

disciplinas que poderiam ampliar as competências tecnológicas não estão cumprindo o seu 

papel ou estão fazendo-o em parte. Das 64 disciplinas que compõem a integralização 

curricular 9 (nove) tratam diretamente desse assunto, ou seja, 14,06% do curso teria 

oportunidade de trabalhá-la em sua ação pedagógica. Analisa-se esse fato com três hipóteses 

prováveis:  

i. A falta de conhecimento sobre as competências tecnológicas por parte do corpo docente; 

ii. A falta de estrutura física da universidade que impossibilite a atuação perante essas 

necessidades e; 

iii. A pouca importância dada ao professor diante dessa abordagem. Fato que será amplamente 

discutido mais tarde quando confrontado com o questionário respondido pelos docentes. 

Quando questionados sobre quais disciplinas abordaram essa prática, as mais 

citadas foram: "Educação à Distância" e "Informática na Educação", exatamente por já 
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tratarem do tema. Observa-se que apenas a disciplina "Ensino da Matemática" teve índice 

considerável de citações.  

Uma estudante justificou sua resposta da seguinte forma: "Informática na 

Educação era obrigatória no meu currículo, mas às vezes surgia uma optativa sobre o tema". 

Algumas colocações chamaram atenção por se repetirem: "Quase todas as disciplinas os 

professores usavam pelo menos aplicação de slides, mas apenas isso." O que demonstra que a 

utilização do data-show é a forma mais comum observada nas práticas pedagógicas. Resta 

saber como essa ferramenta está sendo utilizada, pois em alguns casos pode ser equiparada ao 

uso da lousa que é tão eficaz quanto ela. Como citado na sessão 4 (quatro) da pesquisa "Não 

basta usar os recursos tecnológicos para projetar em uma tela a equação "2 + 2 = 4". Você 

pode escrever isso no quadro negro, com giz. A questão é como ensinar a matemática de uma 

maneira que só é possível por meio das novas tecnologias[...]". 

O que se observa é que não foi utilizado por parte dos professores nenhuma 

ferramenta que de fato, pudesse complementar o ensino em sala ou continuá-lo fora dela, 

proporcionando questionamentos relacionados à realidade ou criticidade dos assuntos 

abordados e estimulando o diálogo entre professor e aluno. O uso do data-show não significa 

aula interativa, a ferramenta existe mas é preciso que se analise ainda o método, o que é 

influenciado diretamente pela didática em sala de aula. Não é objetivo da pesquisa aprofundar 

esse fator mais pode servir a estudos futuros.  

Quando questionados sobre a quantidade de disciplinas que abordaram o saber 

docente tecnológico nas práticas pedagógicas, 50% afirma ter tido duas disciplinas com esse 

enfoque, 29% uma disciplina, 14% três ou mais disciplinas e 7% afirmam não terem tido 

nenhuma disciplina (ver Gráfico 9).  

Gráfico 9 - Disciplinas que abordaram o saber docente tecnológico nas práticas 

pedagógicas 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Mais uma vez as disciplinas "Informática na Educação" e "Educação à Distância", 

já por se tratarem do tema, aparecem como únicas disciplinas com essa visão. Mais uma vez 

apareceu a disciplina "Ensino da Matemática", que embora não tenha tido altos índices de 

citação apareceu de forma recorrente. Dentre todas as disciplinas ministradas em sala a 

Matemática abriu grande passo em relação às outras no quesito criação de softwares próprios 

para o uso e aprendizagem dessa área. A simples conexão com a interpretação dos problemas 

e os diversos programas de contextualização da matemática e seu uso no dia a dia aborda um 

questionamento muito utilizado hoje e que é amplamente retratado nas provas do ENEM: a 

contextualização da Matemática para as necessidades do dia a dia, sem perder a essência da 

lógica e do entendimento que servem para outras áreas do pensamento. De fato grande salto 

para essa disciplina pode ser observado nas aulas ministradas no Curso de Pedagogia da UFC 

que leva em conta esses programas e os apresenta como alternativa de ensino aos alunos.  

Quando questionados sobre o conceito que dariam a integralização curricular de 

seu curso, os alunos responderam: 57% consideram regular; 43% consideram boa, nenhum 

aluno optou por excelente ou ruim (ver Gráfico 10), o que de certa forma nos imprime a 

noção de que não está completamente satisfatória para os padrões dos alunos mas atende as 

exigências do mercado.  

Gráfico 10 - Conceito da integralização curricular do curso de Pedagogia da UFC 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Algumas falas encontradas são comuns. Dentre elas, destacam-se:  

 

Acredito que não temos um bom currículo, ele poderia ser melhor se contemplasse 

mais áreas de atuação do pedagogo. Pois algumas disciplinas abordam temáticas não 

contemplando o caráter interdisciplinar importante no trabalho com os conteúdos, 

agindo, assim, de forma incoerente, uma vez que, por vezes, emprega o discurso de 

interdisciplinaridade na ação docente. Ou seja, dicotomia entre discurso e prática. 

(DISCENTES 02, 09, 23, 28).  

O currículo me proporcionou uma boa formação porém a educação passa por 

constantes transformações que acabam por tornar um currículo fragmentado devido 
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a essas novas demandas e assim quando chegamos a escola para lecionar 

percebemos essas diferenças. (DISCENTES 01, 10, 11, 13, 18, 25, 41, 42). 

 

As disciplinas deveriam estar mais relacionadas entre si, pois em alguns casos 

parece um aglomerado de assuntos, sem relação alguma. (DISCENTES 22 e 54). 

 

O currículo é disposto de forma que nós dificilmente compreendemos as relações 

estabelecidas pelas disciplinas. Muitas vezes parece que os dois primeiros semestre 

são uma introdução ao curso que de nada vale frente das disciplinas especializadas e 

de ensino, quando na verdade nós deveríamos conseguir relacionar a sociologia, 

filosofia e antropologia por exemplo, com a nossa prática. Algumas cadeiras 

precisavam ser obrigatórias. Enfim, percebo alguns problemas no currículo a que 

pertenço. (DISCENTES 06 e 33). 

 

Existem disciplinas consideradas importantes  que deveriam ser obrigatórias e são 

optativas, só faz aquele aluno que tiver mais compreensão da sua futura  profissão.  

(DISCENTES 14, 40 e 52). 

 

Nosso currículo contempla a maioria das áreas que podemos atuar como pedagogos 

temos também disciplinas fundamentais para nossa qualificação. Porém algumas 

disciplinas que são ofertadas apenas como optativas, eu acho que deveriam ser 

obrigatórias, pela importância em nossa formação.(DISCENTES 04 e 26) 

 

Acredito que o currículo não pode ser algo imutável, deve estar atento as mudanças 

sociais, profissionais e humanas. (DISCENTE 17) 

 

Depois das falas fazer um fechamento das falas. Fazer relação com as falas. 

Intercalar ou não as falas. - Organizar por aspecto de análise. 

O que os alunos mais questionam é a desconexão entre disciplinas (ou pelo menos 

a forma que elas são apresentadas retratam isso) e a dicotomia entre teoria e prática. Na 

realidade muitos julgam "encontrar outra realidade na prática". Sabe-se que a teoria é uma 

forma de fundamentar o pensamento para "o agir" na prática, muitos alunos não percebem 

dessa forma, os professores deveriam fomentar esse pensamento. O objetivo da teoria é fazer 

o indivíduo criar sua própria forma de avaliar cada ação pedagógica a partir da teoria 

existente, e a tecnologia poderia auxiliar nessa conexão se utilizada de forma eficaz. 

Perguntados sobre a integralização curricular e o saber tecnológico docente, ou 

seja, como o aluno percebe essa realidade 57% consideram regular; 23% ruim e 20% boa, 

nenhum aluno pontuou "excelente" (ver Gráfico 11).  
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Gráfico 11 - Percepção do aluno sobre a integralização curricular e o saber tecnológico 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Algumas falas que foram levantadas demonstram bem a preocupação do presente 

estudo. São elas: 

As disciplinas que abordam o saber tecnológico em sua grade não o desenvolvem 

efetivamente. Muitos ficam apenas na teoria e o aluno que deveria ser preparado 

para conhecer e usar essa tecnologia a favor de seu trabalho não adquire nem 

conhecimentos básicos suficientes. A disciplina que fiz e era responsável por 

trabalhar esse assunto com os alunos não permitia nem que os alunos usassem os 

computadores da sala. Os alunos ficavam de frente pros computadores, mas não 

podiam mexer neles, apenas olhar o que era feito e apresentado pelos tutores. 

(DISCENTE 21, 25, 31, 44 e 52) 

 

Muitos alunos tem dificuldade para fazer seus trabalhos da faculdade, somente 

alguns professores dão assistência que esses precisam para aprender a mexer nessa 

tecnologia até então desconhecida para alguns. (DISCENTE 05, 12 e 27) 

 

As disciplinas que trabalham com essas abordagens não encontram apoio nas outras 

disciplinas, não havendo o sentimento de integração curricular. O interesse por 

entender mais sobre o saber tecnológico na prática docente tem que partir do aluno. 

Caso que me representa, uma vez que curso a disciplina de Cibercultura que, 

pertence ao curso Sistemas de Mídias e Digitais. (DISCENTE 14, 16, 23, 35, 43, 48 

51 e 56). 

  

Falo por mim e por várias colegas que muitas vezes se sentiram desamparadas 

diante das disciplinas que eram direcionadas a educação a distancia acredito que por 

ser uma novidade na área diante da minha grade curricular. (DISCENTES 30 e 41) 

 

Nem todos os professores das disciplinas trabalham com esses saberes tecnológicos. 

(DISCENTE 29 e 37) 

 

O saber tecnológico docente não é considerado importante na integralização 

curricular.(DISCENTE 14 e 38) 

 

Em minha opinião esse saber docente tecnológico precisa ser considerado e 

trabalhado de modo mais completo e dinâmico, sendo uma prática contínua. 

(DISCENTE 22) 

 

Poucas disciplinas mostraram um saber tecnológico do docente, isso porque eu não 

conto saber utilizar o Data-show, porque estou entendendo esse saber tecnológico 

como uma forma de construir o conhecimento com a mediação da tecnologia. 

(DISCENTE 06) 
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As falas são claras e levantam as três hipóteses acima colocadas (a falta de 

conhecimento sobre as competências tecnológicas por parte do corpo docente, a falta de 

estrutura física da universidade e a pouca importância dada ao professor) como uma 

possibilidade a ser investigada na próxima avaliação: o questionário docente. 

Das questões 17 a 20, solicitava-se que o estudante atribuísse conceitos (1 a 5) 

para cada item discriminado sendo 5 o mais elevado índice de aproveitamento. 

Quanto ao nível de aprendizado identificado nas disciplinas com o uso das 

tecnologias teve-se 64,29% índice 3; 21,43% índice 4 e 7,14% para itens 1 e 2 cada um. O 

índice de aproveitamento 5 não foi pontuado (ver Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Apresenta o índice de aprendizado identificado nas disciplinas com o uso 

das tecnologias 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto a importância da inserção das tecnologias no trabalho acadêmico 

(trabalhos, pesquisa etc.) apresentou-se 57% índice 5; 29% índice 4 e 7% para os índices de 

aproveitamento 1 e 2 cada um, não pontuando assim o índice 3 (ver Gráfico 13). O que 

demonstra alto grau de importância que os alunos apontam com relação as tecnologias e seus 

trabalhos acadêmicos, já citado acima muitos acessam diariamente as ferramentas pois 

consideram essenciais ou importantes nas práticas cotidianas de estudo. 
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Gráfico 13 - Apresenta o índice de importância da inserção das tecnologias no trabalho 

acadêmico 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto a importância da inserção das tecnologias no trabalho acadêmico algumas 

falas levantadas demonstram esse fato. Dentre elas, destacam-se: 

 

Tem muita importância pois considero que deixa a dinâmica da sala mais 

aprimorada e chama mais a atenção dos alunos. (DISCENTES 18, 23, 24, 33 e 40). 

 

Eu considero essencial para o processo de aprendizagem, visto que atualmente ao 

nosso redor é comum o uso dessas ferramentas, as crianças desde cedo já estão 

familiarizadas com diversos mecanismos tecnológicos, como por exemplo, tabletes, 

celulares modernos, entre outros. Nós profissionais de ensino necessitamos 

acompanhar essa realidade e integralizar essas ferramentas tecnológicas na nossa 

prática contínua para processo de ensino-aprendizado. (DISCENTES 03, 14, 21, 37, 

38, 41, 45, 53). 

 

Assim como todos os demais recursos que nos cercam. Acho perigoso, que a escola 

dê mais importância aos recursos da informática, comunicação em detrimento dos 

livros, da experiência com a natureza e com a arte. Penso que deve haver um 

equilíbrio no uso de todos esses recursos, lembrando que o foco da aprendizagem é 

o aluno, os recursos vêm como ferramentas para mediarem sua interação com o 

conhecimento. (DISCENTES 01, 05, 19 e 36) 

 

Os avanços tecnológicos são inegáveis e eles estão compondo rapidamente a 

realidade social, assim, a realidade dos alunos e professor. Assim, considero 

saudável que a escola e professores estejam atentos quanto ao acompanhamento das 

tecnologias no processo educativo, pois, sem mediação, as tecnologias são 

ferramentas que distanciam o aluno da escola, uma vez que o contato com a 

informação não é mais propriedade da escola e do professor. Ou seja, o uso de 

ferramentas tecnológicas devem sim compor o processo de ensino e aprendizagem, 

pois é a oportunidade do professor ampliar as possibilidades de aprendizagem, 

através de pesquisas, discussões, bem como, desenvolver nos alunos a criticidade 

sobre a inserção e uso das tecnologias no dia-a-dia, na sua formação e sobre a 

qualidade da informações oriundas da internet. (DISCENTES 12 e 20) 

 

Estamos vivendo uma época em que a tecnologia está em tudo, e pode facilitar 

muito a nossa vida, em pesquisas, produção de trabalhos e até mesmo para novas 

perspectivas de atuação na nossa área, podemos dinamizar nossa prática pedagógica 

e através dessas novas tecnologias fica até mais fácil se utilizar da 

interdisciplinaridade. (DISCENTES 07, 09 e 48) 
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Sim, pois, normalmente, os alunos têm contato com as ferramentas tecnológicas e 

utilizá-las aproximará o ensino do contexto desse aluno, entretanto, penso que o 

primordial é a forma como as ferramentas são utilizadas, pois não adianta recorrer a 

tais recursos, se a aula continua no tradicionalismo. (DISCENTE 16, 31, 44, 50, 52, 

55, 56) 

  

Muitas falas expressam a importância do uso das tecnologias e não somente o uso 

mas a forma como está sendo utilizada. Esse aspecto chama bastante atenção. Pensar em 

tecnologia na educação apenas como uma ferramenta a ser usada nas práticas pedagógicas 

implica no risco de manter a prática tradicional, pois, de acordo com Cecílio e Santos (2009), 

a essência do processo educativo e, portanto, a sua transformação, não é atingida dentro dessa 

concepção. E essa preocupação foi amplamente citada nos questionários. 

Quanto a contribuição das tecnologias para melhoria da aprendizagem apresentou-

se 43% índice de aproveitamento 5, portanto acreditam a que a tecnologia é importante nesse 

processo; 43% aferiram índice 4 e 14% índice 2, os índices 1 e 3 não foram pontuados, ou 

seja, 86% dos alunos consideram essencialmente ou muito importante o uso das tecnologias 

como forma de melhoria do aprendizado (ver Gráfico 14). Essa percepção pode ser observada 

em sala de aula na forma como os alunos lidam com as tecnologias no seu dia a dia e as 

escolas ainda não sabem como lidar com essa realidade. Algumas escolas privadas e todas as 

públicas já proibiram o uso de aparatos tecnológicos (especialmente o celular) em sua sala de 

aula, o que virou até lei. 

 

Gráfico 14 - Analisa a contribuição das tecnologias para melhoria da aprendizagem 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto a intensificação da dinâmica em sala de aula com a inserção das 

tecnologias apresentou-se 43% para os índices de aproveitamento 4 e 5 cada um e 14% para o 

índice 2 (ver Gráfico 15). Não havendo pontuação para o restante. 
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Gráfico 15 - Analisa da melhoria da dinâmica em sala de aula com a inserção das 

tecnologias 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foram feitas perguntas abertas nas questões 21, 22 e 23 com intuito de analisar 

subjetivamente os entrevistados. 

Quando perguntados se sentiam-se preparados como concludentes do Curso de 

Pedagogia ao uso de aparatos tecnológicos nas suas vivências didático pedagógicas frente aos 

seus alunos, algumas falas se destacaram: 

 

Sim. Mas confesso que tive que procurar aprimoramento em cursos fora da 

faculdade, pois a mesma ainda deixa a desejar. (DISCENTES 14, 28, 29, 31 e 40)  

 

Sim, o curso me proporcionou uma formação básica para trabalhar em sala de aula, 

mas sei que preciso investir em formação continuada, porque a cada dia a tecnologia 

avança e não podemos trabalhar na escola o que não está de acordo com o contexto 

de fora da escola. (DISCENTES 05, 11, 19 e 54) 

  

O sentimento de preparação em ambiente de sala de aula não é algo que me pertença 

em sua totalidade, pois creio que isso vem com a experiências, fator que tenho 

pouco. Contudo, creio que isso me oferece condições de ir em busca do melhor 

quando estiver construindo a minha didática, pois possibilita-me o olhar crítico e 

sensível sobre minha ação e sobre meus alunos. Assim, acredito que estou 

minimamente preparado para integrar os aparatos tecnológicos na minha prática 

docente, pois sou um nativo digital e reconheço algumas possibilidades e falhas da 

tecnologia e de seu uso em sala. (DISCENTES 13 e 32) 

 

Não. O curso oferece oportunidades de aprendizado ainda escassas diante da 

realidade e das necessidades observadas na nossa sociedade. (DISCENTES 04, 11, 

20, 22, 24, 27, 32, 44, 45, 48, 49, 50 e 51) 

 

Não, a partir do que vi no curso não.(DISCENTES 17, 21, 30 e 34)  

 

A maioria das falas aborda a precariedade da abordagem desse assunto, no entanto 

observa-se que os alunos que possuem alguma facilidade precisaram recorrer a outras formas 

de aprendizado que não conseguiram captar na faculdade. Outro aspecto fundamental de se 
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perceber é a consciência gerada que somente com uma formação continuada, o professor 

consegue acompanhar e se adaptar às mudanças, muitos alunos apresentaram esse tipo de 

conceito. 

Na última questão quando perguntados sobre as contribuições que dariam para a 

adequação da integralização curricular aos saberes docentes tecnológicos,  destacaram-se as 

seguintes respostas: 

 

Deveria haver uma disciplina optativa relacionada ao manuseamento dessas 

tecnologias para alunos recém ingressos na faculdade, pois confesso que tive 

dificuldade no começo da faculdade de vido a falta de não ter muito contato com 

essas ferramentas tecnológicas. (DISCENTES 03, 08 e 25) 

 

Que as disciplinas que trabalham essa temática e outras disciplinas contribuam para 

a formação de pedagogos que veem a importância da utilização de todos os recursos 

tecnológicos ou não como ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem. 

Dando valor a cada recurso dentro do contexto que tem que ser utilizado, assim 

formaremos crianças preparadas para atuar ativamente no mundo. (DISCENTES 36 

e 49). 

 

Acredito que a primeira medida é que o discurso ganhasse forma, pois maioria – se 

não todos – professores reconhecem e estimulam que os alunos pensem diferente, 

que busquem novas didáticas, que utilizem novos recursos e muitos recomendam as 

tecnologias. Porém, como graduando, considero fundante que estes professores 

façam uso das suas falas, pois as ações são educativas e ensinam igual ou 

superiormente a fala. Outra necessidade importante é que os professores – sejam da 

Educação Básica ou Educação Superior – busquem formações sobre Tecnologia e 

Educação, para que saibam fazer uso das tecnologias. Afinal, como defender algo 

que não se conhece e pouco domina? (DISCENTE 14) 

 

Acredito que podemos ter mais possibilidades de termos acesso à essas novas 

tecnologias em nosso currículo. Não só com novas disciplinas que tratem 

exclusivamente do tema, mas também nas nossas disciplinas obrigatórias já 

existentes em nossa grade curricular. (DISCENTES 21, 32, 37, 45, 48 e 53) 

 

Acho que uma melhor articulação dos conhecimentos específicos de cada disciplina 

com o uso da tecnologia. (DISCENTE 30) 

 

Oportunizar maiores vivências e não apenas apresentar programas e tecnologias 

deixando a impressão de que elas estão distante de nosso alcance, pois são as 

experiências que produzem verdadeiros aprendizados. (DISCENTES 11 e 29) 

 

Acredito que deveria haver investimentos na compra dos materiais tecnológicos para 

que os alunos utilizasse-nos durante as disciplinas voltadas para temática, assim 

como em outras disciplinas, e todas as disciplinas deveriam fazer relações com esse 

conhecimentos, como ferramenta didático-pedagógica. (DISCENTES 18 e 24) 

 

As falas não acrescentam muito do que já foi abordado acima: a possibilidade de 

ampliar as práticas com disciplinas próprias para isso, a forma de apresentar as disciplinas que 

poderiam utilizar outros recursos, investimento na compra de materiais para faculdade com 

intuito de ampliar o uso dessas ferramentas e a oportunidade de articulação dos 

conhecimentos com a tecnologia foram os aspectos mais citados. 
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No segundo momento da pesquisa foi aplicado o questionário que avaliou o corpo 

docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Dos 74 docentes que 

compõem o curso 13 responderam (vale salientar que todos os docentes receberam os 

questionários e desses 8 não puderam responder alegando falta de tempo, os demais, não 

mandaram resposta). 

A Etapa I do questionário avaliou inicialmente o perfil dos docentes do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. No que diz respeito à faixa etária, verificou-se 

que dos 13 analisados, 15,39% possui entre 24 e 34 anos; 46,15% possui entre 46 a 56 anos e 

38,46% possuem entre 35 e 45 anos. Em relação ao sexo observa-se que 53,85% pertence ao 

sexo feminino e 46,15% do sexo masculino, o que comprova uma equidade de homens e 

mulheres lecionando no curso. De acordo com a faixa etária é bem nítido que nenhum 

professor nasceu na chamada "era digital" que veio com o período da chamada globalização, 

portanto o nível de uso tecnológico foi adquirido após esse período. 

Quando questionados sobre o tempo de magistério houve grande disparidade dos 

resultados, não apresentando uma média e sim uma zona de dispersão. O tempo de magistério 

variou entre 3 e 35 anos, não havendo repetição em nenhum questionário. 

Sobre o vínculo empregatício em relação à universidade 23% encontram-se como 

professores substitutos e 77% professor efetivo (ver Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 - Apresenta o vínculo empregatício dos professores 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Etapa II do questionário avalia a categoria "uso dos recursos tecnológicos pelos 

professores". Dos 13 professores todos possuem notebook e tem acesso a internet. Quando 

perguntados o tipo de conexão 100% responderam que utilizavam banda larga e conexão wi-fi 

ao mesmo tempo. Esse fato da conexão wi-fi, como já relatado no questionário discente, se dá 
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pela facilidade de acesso nas redes públicas através dos programas do governo que fomentam 

a inclusão digital e da facilidade de acesso em instituições privadas. 

Quando perguntados sobre o local de maior acesso a internet 73% responderam 

nas suas residências, enquanto 27% acessam na universidade (ver Gráfico 17). Esse aspecto é 

facilmente observado por passaram boa parte do tempo no trabalho. 

 

Gráfico 17 - Locais de maior acesso à internet pelos docentes 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quando questionados sobre a frequência do uso da internet 100% afirmam usar 

diariamente. O que nos indica o nível de importância do uso da internet no dia a dia desses 

docentes certamente na elaboração de textos, artigos e produção de planejamento de aulas e 

grupos de estudo etc. 

Perguntados com que finalidade utilizam a internet 91% afirmaram utilizar para se 

comunicar e como recurso auxiliar em sala de aula e 6% com intuito de comunicação e 

informação e 3% para Comunicação e Lazer (ver Gráfico 18). Esse resultado quando 

confrontado com a resposta dos discentes apresenta certo grau de disparidade, tendo em vista 

que, eles citaram que apenas algumas disciplinas possuem o uso de aparatos tecnológicos. 

 

Gráfico 18 - Demonstra a finalidade do uso da internet pelos professores 

 

73% 

27% 

Residência

Na Universidade

91% 

6% 3% 

Comunicação e recurso

auxiliar em sala de aula

Comunicação e

informação

Comunicação e lazer



77 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

Perguntados sobre como definiam seu desempenho na utilização dos recursos 

tecnológicos na preparação de trabalhos acadêmicos, 46% afirmaram ter o nível excelente de 

uso, 46% consideram bom e 8% razoável (ver Gráfico 19). Apesar desse resultado apontar um 

nível excelente de conhecimento, muitos professores apontaram em suas falas conhecerem 

poucos recursos que podem ser aplicados aos seus conteúdos.    

Gráfico 19 - Analisa o desempenho do uso dos recursos tecnológicos nos trabalhos 

acadêmicos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quando questionados sobre o aplicativo de uso mais frequente 50% afirmaram 

utilizar o editor de texto, 23% a apresentação de slides, 4% utilizam softwares pedagógicos, 

15% programas de comunicação e chats e 8% apontaram outros aplicativos (ver Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 - Analisam o uso dos aplicativo mais frequente 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questionados quanto ao uso de ferramentas tecnológicas nas práticas educativas 

92% dizem utilizar algum recurso, enquanto 8% nunca utilizaram nada (ver Gráfico 21). O 
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recurso mais utilizado foi o data-show, caso já abordado acima, o que não implica 

necessariamente na melhoria da didática em sala de aula. 

 

Gráfico 21 - Uso das ferramentas tecnológicas 

 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Perguntados sobre a existência de alguma dificuldade no uso de recursos 

tecnológicos nas práticas de ensino aprendizagem identificou-se que 46% alegam não ter 

nenhuma dificuldade para com o uso das ferramentas, 8% alegam inexperiência docente e 

46% alegam problemas caudados pela falta de estrutura da Universidade Pública (ver Gráfico 

22). Esse último aspecto chamou a atenção podendo justificar boa parte das falas. O que se 

pontua a partir desse resultado é que a maioria dos professores possuem conhecimento sobre a 

área, os alunos apostam na prática de melhoria das aulas com esses aparatos mas a 

universidade não possui recursos suficientes no sentido de facilitar essa realidade. 

 

Gráfico 22 - Quanto a dificuldade no uso das ferramentas tecnológicas nas práticas de 

ensino aprendizagem 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Das questões 14 a 17, solicitava-se que o professor atribuísse conceitos (1 a 5) 

para cada item discriminado sendo 5 o mais elevado índice de aproveitamento. 
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Quanto a facilidade em resolver atividades acadêmicas (trabalhos, correções, 

informação de notas, planejamento etc.) através das tecnologias teve-se 39% índice de 

aproveitamento 5; 24% para o índice 4; 23% para o índice 3 e 7% para os índices 1 e 2 cada 

um (ver Gráfico 23). O que demonstra que a maioria dos professores utiliza a tecnologia para 

os trabalhos operacionais diários do professor e identificam que elas facilitam o trabalho 

pedagógico. 

 

Gráfico 23 - Analisa o uso das ferramentas tecnológicas para facilitar o trabalho 

pedagógico 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Quanto a contribuição das tecnologias para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos 23% alegam índice de aproveitamento 5; 16% índice 4, 47% para o índice 3 e 7% para 

os índices 1 e 2 cada um (ver Gráfico 24).  

 

Gráfico 24 - Avalia a contribuição das tecnologias para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Pode-se observar que 59% dos docentes consideram a contribuição excelente ou 

boa. O que nos imprime a ideia que os professores entendem e percebem esse novo 

paradigma. Em alguma falas destacou-se, inclusive, a importância da formação continuada de 

professores como forma de perceber as mudanças contemporâneas e estarem mais conectados 

aos seus alunos. 

 

Considero que quando ela amplia horizontes de comunicação, expressão e produção 

estratégica do conhecimento com a mediação dos professores e dos discentes entre 

pares contribui. Vale ressaltar  que como toda ferramenta seu uso e potencial não 

está nela mesma e nem é a priori positivo ou negativo depende de como nos 

conectamos a elas na mediação de nossas atividades. Ela jamais deve substituir a 

mediação do educador, mas incrementar as estratégias utilizadas por ele. 

(DISCENTE 1, 2, 5) 

 

O ser humano é social e histórico e hoje as ferramentas tecnológicas são 

instrumentos próprios do momento histórico em que vivemos. Não dá pra ficar 

ignorando isso. (DISCENTE 8) 

 

O uso de ferramentas tecnológicas é imprescindível, visto que precisamos falar “a 

mesma língua” dos nossos educandos a cada novo tempo. Além disso, essas 

ferramentas fornecem maiores indícios de como o processo de aprendizagem está 

acontecendo, a utilização de canais de comunicação perfaz uma maior interação 

professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor. Estando o professor no perfil e 

figura de investigador. (DISCENTE 9) 

 

Sendo elemento fundamental da cultura em que professores e estudantes estão 

inseridos, não há como a educação e a Didática negarem e não fazerem uso e 

intervenção utilizando-as. O não uso torna a comunicação e a informação bem 

aquém do que a sociedade necessita e do que os estudantes desejam. (DISCENTE 

10) 

 

Entendo como ferramenta auxiliar de uma abordagem pedagógica, elemento de 

efetivação de uma forma de entender o porquê e o para quê ensinar e aprender. A 

partir de como se responde a essas questões é que se deve lançar mão da tecnologia. 

Não entendo que ela substitua as relações pedagógicas entre professor, aluno e 

conhecimento, mas é uma ferramenta que pode auxiliar muito a construção de 

aprendizagens consistentes. (DISCENTE 11) 

 

É condizente com a demanda dos dias atuais. Cuidados devem ser tomados para o 

uso pedagógico das tecnologias digitais. (DISCENTE 12) 

 

Quando questionados se sentiam preparados para o uso de aparatos tecnológicos 

nas suas vivências didático pedagógicas 46% disseram se sentir preparados plenamente, 31% 

disseram estar preparados em parte, ou seja, para o uso das ferramentas usuais e 31% 

afirmaram não se sentir preparados pata o uso. (ver Gráfico 24). 

Questionados sobre com que frequência utilizam o SIGAA (Sistema Integrado de 

gestão de Atividades Acadêmicas) obteve-se o seguinte resultado:  

 

Mensalmente (DISCENTES 1, 6) 
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Duas vezes por semana para envio de materiais e comunicação com os discentes. 

(DISCENTE 2) 

 

Uma vez por semana. (DISCENTES 3, 7) 

 

Ao início e ao final do semestre (DISCENTE 4) 

 

Utilizo o SIGAA durante todo o semestre, no registro das aulas, no upload de 

documentos e materiais utilizados nas aula, para compartilhamento de textos e 

outros materiais que serão utilizados nas aulas, para os alunos já irem lendo e 

estudando o material, e também o tópico notícias é muito utilizado por mim – visto 

ser um canal mais fácil que abrange todos os participantes daquela disciplina, além 

de se tornar um canal institucional. (DISCENTES 4, 8, 9, 11, 12 e 13) 

 

Todos os dias (DISCENTE 10) 

 

 

A grande maioria dos professores utilizam essa ferramenta tecnológica como 

forma de manter contato com os alunos e promover diálogo entre eles. Tem-se uma abertura 

grande por parte dos professores no uso do SIGAA na difusão de material para os alunos. 

Quando questionados sobre as contribuições que você daria para a adequação da 

integralização curricular aos saberes docentes tecnológicos. Teve-se as seguintes falas: 

 
Julgo-me boa usuária, mas ainda não saberia criar nada de novo nessa direção. 

Talvez um curso a distância. Mas gostaria de perceber uma forma de aproximar os 

docentes para que pudessem trocar mais ideias e produzir projetos conjuntos. Não 

vejo como a tecnologia poderia potencializar isso, penso mais no diálogo e convívio 

cotidiano. (DISCENTE 1) 

  

Inicialmente questionaria com todos as ideia de que as tecnologias substituem ou 

valem por si mesmas como recurso mediador para além da intervenção docente. 

Depois buscaria a conexão das tecnologias as práticas cotidianas e acadêmicas dos 

professores. Associado a isso faria um trabalho explorando temas como 

interdisciplinaridade e educação com base em projetos com campo de saberes 

integrados tudo apresentado através de situações-problema e estudo de casos. Assim, 

considero que a problematização da práxis dos profissionais integrando saberes e 

tecnologias seria mais eficaz. (DISCENTE 2) 

 

Não vejo a necessidade de uma disciplina específica para isso, pelo menos do ponto 

de vista teórico. Talvez pudesse ser ofertada uma disciplina prática em caráter 

optativo logo no primeiro semestre, para aqueles alunos que não têm familiaridade 

com as ferramentas mais comuns (e-mail, editor de texto, planilha, redes sociais, 

etc.) (DISCENTES 3, 5) 

 

Inclusão de disciplinas integradas a tecnologias educacionais. (DISCENTE 7) 

 

Todos as disciplinas e seus conteúdos da integralização curricular podem ser 

associados aos usos das tecnologias, basta ter criatividade, não ter medo de errar e 

não colocar a tecnologia acima das pessoas. Além disso, naturalizar o uso delas 

como se faz na vida normal. (DISCENTE 8) 

 

As disciplinas de novas tecnologias, educação a distância, dentre outras do curso de 

Pedagogia, já atendem a demanda de oferta no curso, no entanto, a forma como estas 

disciplinas interagem com os educandos é que as tornam desacreditadas de serem 

aplicáveis na própria vida estudantil, avalie na futura profissão docente. Essa 
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integralização do currículo aos saberes tecnológicos deve acontecer claramente 

pautada no processo de ensino e de aprendizagem, tendo os recursos tecnológicos 

como apoio e ferramentas neste processo e não como mediadores. O mediador é 

sempre o professor! Há que se considerar a utilização desses recursos sempre 

recorrendo a aprendizagem e por consequência ao ensino, ou vice-versa. 

(DISCENTE 9) 

 

Eu entendo que a problemática que envolve essa adequação está ligada a dois 

problemas básicos: um, a falta de investimento, para que esses recursos estejam de 

fato disponíveis nos momentos de interação dos alunos com o conhecimento e dos 

professores com o ensino. O outro é mais difícil de ser resolvido e diz respeito às 

concepções predominantes sobre educação, conhecimento, aprendizagem e 

estudante. O modo como a atual tecnologia predominante assume o conhecimento e 

a comunicação é por demais distante do tradicionalismo e rigidez curricular que 

denotam a falta de saberes docentes em relação a quem é o seu estudante, qual a 

melhor forma de desafiá-lo diante das necessidades de sua cultura. Para contribuir, 

penso que a formação continuada de professores poderá provoca-los em relação a 

esses problemas didáticos e de integração do aluno com o conhecimento, inserindo 

os docentes de modo mais direto com a cultura digital. (DISCENTE 10) 

 

Contribuiríamos bastante se em cada disciplina fizéssemos uso da tecnologia digital 

no processo de ensino e de aprendizagem. Assim o estudante iria percebendo em 

todas as áreas, e não apenas em disciplinas voltadas para a tecnologia digitais, o 

potencial dessas ferramentas como instrumento didático. (DISCENTE 11) 

 

Curso de formação continuada para todos os professores, no próprio local de 

trabalho. (DISCENTE 12) 

 

Como sugestão, a formação do professor nesse sentido. Até para uso do SIGAA. 

Como aprendi a utilizá-lo sozinha, deve haver muitos recursos que seriam úteis e 

não utilizo por desconhecimento. (DISCENTE 13) 

 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que existe a falta de 

conhecimento sobre as competências tecnológicas por parte do corpo docente, que não 

consegue abranger e fazer uso dos aparatos que estão à disposição. A falta de estrutura da 

universidade em permitir o acesso às tecnologias comprova a segunda hipótese o que acarreta 

uma perca para a formação das disciplinas garantindo o total atendimento à ementa. A pouca 

importância dada ao professor diante das tecnologias pois não a consideram essencial nas suas 

interações com os alunos comprova a hipótese três. Sugere-se a formação continuada de 

professores como forma de melhorar a integração do aluno com o conhecimento, inserindo os 

docentes de modo mais direto com a cultura digital. Sugere-se também a extensão de aparatos 

e estrutura às universidades e não somente às escolas de nível fundamental e médio.  

Resta-nos analisar os reflexos dessas mudanças tecnológicas na educação
6
. 

Portanto é necessário pensar em um ensino diferenciado, prático e dinâmico, dentro de um 

                                                 
6
 O modelo pelo qual se pauta a formação e a organização do ensino superior deve estar arqueado na 

complexidade e nas constantes mudanças do mercado. Neste contexto, professores e alunos devem passar a 
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espaço interativo, que se adeque à realidade da sociedade contemporânea. Afinal a 

aprendizagem surge num novo contexto sócio –econômico-tecnológico, e exige do professor 

(muitas vezes acostumado ao primado da mera transmissão da educação), a sua imaginação 

criadora para atender as novas demandas sociais de aprendizagem interativa.  

                                                                                                                                                         
construir, de forma conjunta e continuada, um conhecimento, embasados nas teorias, nas pesquisas, no olhar 

sobre o campo, na revisão e na leitura da realidade. (PEREIRA, 2002). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A disseminação da tecnologia de informação tem trazido impactos a todos os 

setores da sociedade desde as transações comerciais passando pelas relações pessoais de 

trabalho, estudo e pesquisa. Esses novos processos de produção e aquisição de conhecimentos 

remetem às instituições de ensino que assumem a responsabilidade de proporcionar não só as 

competências sociais como a capacidade de liderança, o trabalho em equipe e a iniciativa 

como também os conteúdos científicos para formação de habilidades como à compreensão, o 

pensamento analítico e o conhecimento digital, entre outros. No entanto o que mais se tem 

observado atualmente é um alto nível de aparatos tecnológicos nas instituições de ensino num 

esforço coletivo para trazer essas novas tecnologias de informação e comunicação para a 

cotidiano da sala de aula, no entanto esse material encontra na maioria das vezes professores 

sem preparo para sua utilização, inviabilizando assim o meio, o instrumento facilitador. O 

professor tem papel fundamental visto que seu letramento digital implica, diretamente, no uso 

das ferramentas tecnológicas para enriquecimento das práticas didáticas. 

Nesse contexto surgiu a seguinte pergunta como questionamento norteador da 

pesquisa: Qual a contribuição da integralização curricular do curso de Pedagogia da UFC na 

formação dos saberes tecnológicos dos professores?  

O objetivo geral compõe-se de analisar a contribuição da integralização curricular 

do Curso de Pedagogia da UFC na formação dos saberes tecnológicos de seus professores. 

Para isso os seguintes objetivos específicos foram propostos: Partindo dos objetivos propostos 

nesta pesquisa levantou-se e analisou-se as constantes transformações da educação no Brasil e 

suas práticas pedagógicas feito através de um estudo bibliográfico sobre a educação e suas 

principais transformações que serviram de embasamento para formação da integralização 

curricular hoje concebida pelo curso de Pedagogia da UFC 2014.1. Apontar e analisar as 

teorias curriculares e sua contribuição para formação da Educação afim de confrontar com a 

realidade contemporânea e suas ações no meio educacional segundo Tardif e Gauthier. 

Identificar as mudanças que a democratização da tecnologia trouxe para a vivência acadêmica 

através de levantamento dos principais programas apoiados pelo governo e que contemplam 

de alguma forma o uso e ampliação da tecnologia pelas pessoas. Destacou-se o nível de 

formação de futuros pedagogos concluintes, quanto ao saber docente tecnológico concebido 

através de pesquisa feita por questionários aplicados aos docentes e discentes do curso. 

Verificou-se a integralização curricular do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Ceará como base à análise dos saberes docentes segundo Tardif e Gauthier através da análise 
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das disciplinas que compõem o curso de Pedagogia da UFC e levantamento das ações de 

cunho tecnológico de cada uma, confrontado-as com os resultados obtidos dos questionários 

aplicados aos discentes. 

Analisados todos os quesitos das três etapas dos questionários agora tem-se uma 

análise comparativa entre as categorias dos discentes e docentes com objetivo de avaliar as 

três hipóteses lançadas e relacioná-las com o objetivo do trabalho.  

Quando analisada a categoria I - "Uso dos recursos tecnológicos" o resultado 

aponta que tanto os alunos como os professores têm facilidade quanto ao acesso e uso da 

internet. É observado que é senso comum que a tecnologia se torna essencial na prática do 

estudo e pesquisa para trabalhos acadêmicos quando constatado que 93% dos alunos utilizam 

mais de três vezes por semana e 100% dos professores acessam diariamente. Este último 

grupo inclusive considera seu desempenho, na utilização dos recursos tecnológicos na 

preparação de trabalhos acadêmicos, excelente ou muito bom. No entanto a maioria dos 

professores afirmam utilizar apenas o data-show nas suas práticas pedagógicas, não foi 

identificado nenhuma outra ferramenta que pudesse complementar e viabilizar a didática em 

sala de aula. O que contradiz o resultado do quesito anterior. Isso se dá porque a maioria dos 

professores utilizam bem as ferramentas word e power point que são básicas no manuseio de 

trabalhos acadêmicos, no entanto novos aparatos não são nem conhecidos por eles, como por 

exemplo o sistema Moodle. 

Pode-se compreender que a hipótese I é em parte verdadeira, pois existe a falta de 

conhecimento sobre as competências tecnológicas por parte do corpo docente, afinal somente 

duas ferramentas são utilizadas, e essas não abrangem ou aprofundam toda a capacidade que a 

tecnologia pode oferecer. 

Quando analisada a categoria II - "Contribuição da integralização curricular no 

saber tecnológico" pode-se observar que pelo menos a metade dos professores não abordaram 

a importância do saber docente tecnológico no auxílio das práticas pedagógicas, quando se 

observa a quantidade de disciplinas que contemplam alguma ação tecnológica o cenário se 

torna mais preocupante ainda. Das 64 disciplinas que compõem a integralização curricular 

14% trabalham (ou pelo menos está na ementa) ou deveriam trabalhar ações de práticas 

tecnológicas, o que não ocorre. Esse resultado é composto pela falta de conhecimento de 

todas as possibilidades que a tecnologia pode trazer em termos de didática e também pela falta 

de estrutura da universidade em permitir esse acesso, o que comprova a hipótese II como 

verdadeira.  
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Quando analisada a hipótese III - "A pouca importância dada ao professor diante 

das tecnologias" as falas são unânimes em apontar que esse aspecto é importante na prática 

contemporânea mas não consideram essencial nas suas interações com os alunos, de forma 

que consideram apenas o uso do data-show como suficiente nas suas práticas pedagógicas. 

Pode-se observar que o professor não considera ou vê o uso das tecnologias da mesma forma 

que os alunos, esses últimos, acreditam neste acesso como melhoria das práticas pedagógicas 

e os professores integram à essa ação outras práticas que muitas vezes acabam perpassando 

pela tecnologia mas não trazendo-a como ferramenta principal. O preocupante está apenas nas 

disciplinas com esse intuito, que não estão atingindo o seu objetivos. É preciso trazer uma fala 

de professor que foi essencial e que de forma sucinta resume o problema: "O modo como a 

atual tecnologia predominante assume o conhecimento e a comunicação é por demais distante 

do tradicionalismo e rigidez curricular que denotam a falta de saberes docentes em relação a 

quem é o seu estudante, qual a melhor forma de desafiá-lo diante das necessidades de sua 

cultura. A formação continuada de professores poderá provocá-los em relação a esses 

problemas didáticos e de integração do aluno com o conhecimento, inserindo os docentes de 

modo mais direto com a cultura digital". 

As principais restrições da pesquisa ocorreram com a coleta de dados, num 

universo de 192 alunos apenas uma pequena parcela de 29% responderam ao questionário, 

importante salientar que a lista com o nome dos alunos foi conseguida através da internet com 

os alunos que participariam do ENADE. Não existe na coordenação uma lista atualizada com 

nome e dados dos alunos, trazendo assim um grande problema na fase comunicação. Todos os 

alunos foram procurados através de redes sociais e contactados um a um, o que trouxe um 

enorme desperdício de tempo para análise dos dados. Outra dificuldade se deu com o contato 

com os professores, mais uma vez a lista foi conseguida através do site da faculdade, que por 

se encontrar sem atualização, forneceu uma lista que não contemplava todo o corpo docente, 

exigindo da pesquisadora várias visitas à FACED no intuito de coleta do nome dos 

professores com os alunos e professores amigos. Dos 74 professores do curso apenas 17,56% 

responderam. 

O presente estudo pretendeu contribuir com as reflexões sobre a relação dos 

saberes docentes e a integralização curricular buscando pensar sobre formação tecnológica 

dos professores e suas práticas de ensino buscando alternativas como a formação continuada 

de professores e um "olhar" mais contextualizado para a realidade contemporânea e suas 

relações com a Educação, afinal, está em grande parte, é fruto do meio. Outros estudos frutos 
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desse podem vir como as tecnologias e a relação com a didática, formação continuada e 

Ensino à Distância, entre outros. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AO CORPO DOCENTE DO CURSO 

DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 

Fortaleza,      de novembro de 2014. 

 

Prezado(a) professor(a), 

 

Sou mestranda do curso de Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior  sob 

a orientação da professora doutora Sueli Maria de Araújo Cavalcante e gostaria de solicitar 

sua valiosa contribuição para o presente estudo. 

A pesquisa em foco visa à concretização da dissertação de mestrado, versando 

sobre a contribuição da integralização curricular para a formação dos saberes tecnológicos dos 

professores do curso de pedagogia. Para tal, é necessário entrevistar e/ou aplicar questionários 

junto aos alunos concludentes e professores. Sua opinião, na qualidade de docente em muito 

contribuirá para identificar sua expectativa em relação à formação do Educador neste 

contexto. 

Solicito, portanto, sua colaboração, em responder a este questionário, na certeza 

de que sua participação será de grande valia, não só para o curso, mas também para a 

universidade e a sociedade em geral.  

Informo que todas as respostas, ao final deste trabalho, permanecerão anônimas. 

 

Obrigada, 

 

__________________________________________ 

             Ticianna C. M. Alexandre 

 

 

__________________________________________ 

           Visto: Sueli Maria de Araújo Cavalcante 

                          Professora Orientadora 
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QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFC 

 
I - PERFIL DO DOCENTE  

1. Faixa etária 

 

a) (     ) 24 a 34 anos c) (     ) 46 a 56 anos 

b) (     ) 35 a 45 anos d) (     ) 57 ou mais 

 

2. Sexo 

a) (     ) feminino  

b) (     ) masculino 

3. Qual o seu tempo de 

magistério? 

________________ 

 

 

4. Informe, a seguir, o tipo de vínculo empregatício na instituição em que trabalha: 

a) (     ) Professor substituto  

b) (     ) Professor titular   

c) (     ) Outro (especifique: _________________________________)  

 

 

 
II - QUANTO AO USO DE  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

5. Você possui notebook?  

a) (     ) sim  

b) (     ) não 

 

6.  Você possui acesso a 

internet?   

a) (     ) sim  

b) (     ) não 

6.1  Se sim. Qual o meio? 

a) (     ) Banda larga   

b) (     ) Conexão discada  

c) (     ) Conexão Wi-fi 

 

7.  Aonde você acessa mais a internet? 

a) (     ) Residência    

b) (     ) Na universidade 

c) (     ) Espaços públicos de acesso 

    

8. Com qual frequência você acessa a internet? 

a) (     ) Diariamente   

b) (     ) 1 vez por semana   

c) (     ) 2 vezes por semana   

d) (     ) 3 vezes por semana 

e) (      ) mais de 3 vezes por semana 

 

9. Com que finalidade você utiliza a internet? 

a) (     ) Comunicação   

b) (     ) Informação   

c) (     ) Lazer   

d) (     ) Recurso pedagógico auxiliar 

 

10. Como você define o seu desempenho na utilização dos 

recursos tecnológicos na preparação de trabalhos 

acadêmicos? 

a) (     ) Excelente  

b) (     ) Bom   

c) (     ) Razoável  

d) (     ) Fraco 

11. Qual o aplicativo de uso mais frequente? 

a) (     ) Editor de texto     

b) (     ) Apresentação de slides   

c) (     ) Softwares pedagógicos.  

d) (     ) Programas de comunicação e chats.   

e) (     ) Outros (Especifique: 

______________________________________ 

  

12.  Você utiliza alguma ferramenta tecnológica nas 

suas práticas educativas? 

a)   (     ) sim  b) (     ) não 

11.1) Caso a resposta seja "sim". Qual(is)? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

13. Existe alguma dificuldade ao utilizar esses recursos nas práticas de ensino aprendizagem? 

a)  (     ) Nenhuma dificuldade  

b) (     ) Inexperiência docente    

c)  (     ) Equipamentos obsoletos   

d) (     ) Problemas de falta de estrutura 
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*As questões abaixo devem ser respondidas num escala de opiniões graduada de 1 a 5, correspondendo o grau 1 às opiniões 

mais desfavoráveis e o grau 5 às mais favoráveis.  

 

DISCRIMINAÇÃO 1 2 3 4 5 

14. Quanto a facilidade em resolver atividades acadêmicas através das tecnologias 

(programa de notas, provas, pesquisa para montagem de aulas, identificação de plágio, 

correção de monografias, etc.). 

     

15. Quanto a contribuição das tecnologias para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos. 

     

16. Quanto ao uso das tecnologias como auxílio às práticas pedagógicas.       

17. Quanto a contribuição das tecnologias para a melhoria da aprendizagem.      

 

 

 
 

 

III - OPINIÕES DIVERSAS 

18. Você considera importante o uso de ferramentas tecnológicas na didática do processo de ensino-aprendizagem? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Com que frequência você utiliza o SIGAA? 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Você se sente preparado como docente do curso de Pedagogia para o uso de aparatos tecnológicos nas suas 

vivências didático pedagógicas? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

21. Quais as contribuições que você daria para a adequação da integralização curricular aos saberes docentes 

tecnológicos? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela valiosa contribuição! 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AO CORPO DISCENTE (EGRESSOS 

E ALUNOS COM MAIS DE 80% DO CURSO CONCLUÍDO) DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 

Fortaleza,      de novembro de 2014. 

 

Caro(a) aluno(a), 

 

Sou mestranda do curso de Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior  sob 

a orientação da professora doutora Sueli Maria de Araújo Cavalcante e gostaria de solicitar 

sua valiosa contribuição para o presente estudo. 

A pesquisa em foco visa à concretização da dissertação de mestrado, versando 

sobre a contribuição da integralização curricular para a formação dos saberes tecnológicos dos 

professores do curso de pedagogia. Para tal, é necessário entrevistar e/ou aplicar questionários 

junto aos alunos e professores da FACED. Sua opinião, na qualidade de aluno, em muito 

contribuirá para identificar sua expectativa em relação à formação do Educador neste 

contexto. 

Solicito, portanto, sua colaboração, em responder a este questionário, na certeza 

de que sua participação será de grande valia, não só para o curso, mas também para a 

universidade e a sociedade em geral.  

Informo que todas as respostas, ao final deste trabalho, permanecerão anônimas. 

 

Obrigada, 

 

__________________________________________ 

             Ticianna C. M. Alexandre 

 

 

__________________________________________ 

           Visto: Sueli Maria de Araújo Cavalcante 

                          Professora Orientadora 
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QUESTIONÁRIO DOS DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFC 

 
I - PERFIL DO ESTUDANTE CONCLUDENTE  

1. Faixa etária 

a) (     ) 21 a 24 anos    c) (     ) 29 a 34 anos 

b) (     ) 25 a 28 anos    d) (     ) 35 ou mais 

 

2. Sexo 

a) (     ) feminino  

b) (     ) masculino 

3. Você trabalha?  
a) (     ) sim   

b) (     ) não 

 

 

3.1.  Caso você trabalhe, qual o  tipo de instituição? 

a) (     ) Instituição pública 

b) (     ) Instituição privada   

c) (     ) Outra (especifique: _________________________________) 

 

4. Informe, a seguir, o porte de atividade da organização / empresa em que trabalha: 

Obs: Pequeno porte (0 a 50 funcionários); médio porte (51 a 500 funcionários); grande porte (501 funcionários ou mais). 

a) (     ) Pública/pequeno porte b) (     ) Pública/médio porte  c) Pública/grande porte 

d) (     ) Privada/pequeno porte e) (     ) Privada/médio porte  f) Privada/grande porte 

g) (     ) Outro. Especifique: _________________________________________________ 

 

5.  Qual função? / cargo atual? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

5.1.  Tempo de serviço na função / cargo 

atual?  
 

_____________________________ 

 

 
II - QUANTO AO USO DE  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

6. Você possui notebook?  

a) (     ) sim  

b) (     ) não 

 

7.  Você possui acesso a 

internet?   

a) (     ) sim  

b) (     ) não 

7.1  Se sim. Qual o meio? 

a) (     ) Banda larga   

b) (     ) Conexão discada  

c) (     ) Conexão Wi-fi 

 

8.  Aonde você acessa mais a internet? 

a) (     ) Residência    

b) (     ) Na escola 

c) (     ) Espaços públicos de acesso 

    

9. Com qual frequência você acessa a internet? 

a) (     ) Diariamente   

b) (     ) 1 vez por semana   

c) (     ) 2 vezes por semana   

d) (     ) 3 vezes por semana 

e) (      ) mais de 3 vezes por semana 

 

10. Como você define o seu desempenho na utilização 

dos recursos tecnológicos na produção de trabalhos 

acadêmicos? 

e) (     ) Excelente  

f) (     ) Bom   

g) (     ) Razoável  

h) (     ) Fraco  

11. Qual o aplicativo de uso mais frequente? 

a) (     ) Editor de texto     

b) (     ) Apresentação de slides   

c) (     ) Softwares pedagógicos.   

d) (     ) Programas de comunicação e chats.   

e) (     ) Outros (Especifique: _____________ 

 

 ____________________________________ 

 
 
 

III - QUANTO A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR NO SABER TECNOLÓGICO 

12. Quantas disciplinas do curso de graduação em 

Pedagogia contemplaram  o uso de algum recurso 

tecnológico pelo professor? 

a) (     ) Nenhuma disciplina    

b) (     ) 1 disciplina    

c) (     ) 2 disciplinas   

d) (     ) 3 ou mais disciplinas 

12.1  Qual(is) disciplina(s): 

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

13. Quantas disciplinas do curso de graduação em 

Pedagogia abordaram a importância do saber docente 

tecnológico nas práticas pedagógicas? 

a) (     ) Nenhuma disciplina    

b) (     ) 1 disciplina    

c) (     ) 2 disciplinas   

d) (     ) 3 ou mais disciplinas.  

13.1 Qual(is) disciplina(s)? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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14. No tocante a integralização curricular da qual você faz parte (também denominada de currículo ou grade 

curricular) que conceito atribui a mesma?  

a) (     ) Excelente   

b) (     ) Boa    

c) (     ) Regular  

d) (     ) Ruim   

Justifique sua resposta: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

15. Ainda com relação a integralização curricular do curso da qual você faz parte (também denominada de currículo 

ou grade curricular) como você a avalia? 

a) (     ) importante para o exercício profissional 

b) (     ) importante, mas precisa ser melhorada 

c) (     ) desarticulada da realidade profissional 

Justifique sua resposta: _________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

16. Analise a integralização curricular comparando-a com o saber tecnológico docente, como você a avalia? 

a) (     ) Excelente   

b) (     ) Boa    

c) (     ) Regular  

d) (     ) Ruim   

Justifique sua resposta: _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

*As questões abaixo devem ser respondidas numa escala de opiniões graduada de 1 a 5, correspondendo o grau 1 às 

opiniões mais desfavoráveis e o grau 5 às mais favoráveis.  
 

DISCRIMINAÇÃO 1 2 3 4 5 

17.  Quanto ao nível de aprendizado identificado nas disciplinas com uso de tecnologias.      

18. Quanto a importância da inserção das tecnologias no trabalho acadêmico (trabalhos, 

pesquisa etc.). 

     

19. Quanto a contribuição das tecnologias para a melhoria da aprendizagem.      

20.  A intensificação da dinâmica das aulas com a inserção das tecnologias.      

 

 

IV - OPINIÕES DIVERSAS 

21. Você considera importante o uso de ferramentas tecnológicas na didática do processo de ensino-aprendizagem? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

22. Você se sente preparado com concludente do curso de Pedagogia ao uso de aparatos tecnológicos nas suas 

vivências didático pedagógicas frente aos alunos? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

23. Quais as contribuições que você daria para a adequação da integralização curricular aos saberes docentes 

tecnológicos? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela valiosa contribuição! 
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ANEXO A - DISCIPLINAS QUE INTEGRAM EIXOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ANTES DA INTEGRALIZAÇÃO 

CURRICULAR. 

 

EIXO I - Educação e Leitura de Mundo 

DISCIPLINAS HORAS CRÉDITOS 

Pedagogo: identidade e campo profissional 48 3 

Sociologia e Educação 48 3 

Psicologia do Desenvolvimento I 48 3 

Antropologia e Educação 48 3 

Psicologia do Desenvolvimento II 48 3 

História da Educação 48 3 

Filosofia e Educação 48 3 

Desenvolvimento da Aprend.: processos e problemas 64 4 

História da Pedagogia 32 2 

Formação Intercultural 48 3 

Fund. Psicodinâmicos e Psicogenéticos da Educação 64 4 

Educação Infantil 32 2 

Evolução da Educação Brasileira: desafios atuais 64 4 

Docência no Ensino Fundamental 32 2 

Educação Popular e de Jovens e Adultos 32 2 

Educação Inclusiva 32 2 

Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire 48 3 

 

EIXO II - Práxis Educativa e Produção do Conhecimento  

DISCIPLINAS HORAS CRÉDITOS 

Metodologia Científica 48 3 

Estatística Aplicada à Educação 64 4 

Pesquisa Educacional I 48 3 

Monografia I 32 2 

Monografia II 32 2 

 

EIXO III - Gestão de Sistemas e Espaços Educativos 

DISCIPLINAS HORAS CRÉDITOS 
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Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 64 4 

Planejamento e Avaliação de Sistemas Educacionais 48 3 

Política Educacional 64 4 

Projeto Pedagógico: políticas e práticas curriculares 32 2 

Organização Social do Trabalho Escolar 48 3 

Gestão de Sistemas Educativos 32 2 

 

EIXO IV - Trabalho Pedagógico e Aprendizagens  

DISCIPLINAS HORAS CRÉDITOS 

Informática na Educação 64 4 

Educação a Distância 48 3 

Educação Estética 48 3 

Linguagens e Códigos 80 5 

Letramento e Alfabetização 48 3 

Matemática do Ensino Fundamental: anos iniciais 80 5 

Prática na Docência no Ensino Fundamental: anos iniciais 32 3 

Avaliação do Ensino e Aprendizagem 48 3 

Ciências do Ensino Fundamental: anos iniciais 80 5 

Geografia e História do Ensino Fundamental: anos iniciais 80 5 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 48 3 

 

EIXO V - Atividades Formativas Integradoras  

DISCIPLINAS HORAS CRÉDITOS 

Organização e Dinâmica das Instituições 32 2 

Prática em Metodologia Científica 32 2 

Espaços Educacionais Não-Escolares 32 2 

Arte e Educação 32 2 

Prática em Formação Intercultural 32 2 

Educação Ambiental 48 3 

Prática de Ensino da Linguagem 48 3 

Prática em Educação Infantil 32 2 

Prática em Pesquisa Educacional 32 2 

Prática de Ensino da Matemática do ensino Fundamental 80 5 

Prática em Letramento e Alfabetização 32 2 
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Prática de Ensino de Ciências do Ensino Fundamental 80 5 

Prática de Educação Popular e de Jovens e Adultos 32 2 

Prática em Educação Inclusiva 32 2 

Prática de Ensino da Geografia e da História do Ensino Fundamental 80 5 

Estágio I: Educação Infantil 160 10 

Práticas Lúdicas 48 3 

Estágio II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental 160 10 
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ANEXO B - DISCIPLINAS QUE INTEGRAM O CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ APÓS A INTEGRALIZAÇÃO 

CURRICULAR. 

 

1° PERÍODO 

I PC - Pedagogo: identidade e campo profissional - 48 3 

II PB - Sociologia e Educação - 48 3 

III PB - Psicologia do Desenvolvimento I - 48 3 

IV PB - Antropologia e Educação - 48 3 

V PB - Metodologia Científica - 48 3 

VI PB074 - Informática e Educação - 64 4 

VII PB - Organização e Dinâmica das Instituições - 32 2 

VIII PB - Prática em Metodologia Científica - 32 2 

IX - Disciplinas Livres (optativas) - 32 2 

SUBTOTAL 400 25 

 

2º PERÍODO 

I PB - Psicologia do Desenvolvimento II PB060 48 3 

II PB - História da Educação - 48 3 

III PB - Filosofia e Educação - 48 3 

IV PB068 - Estatística Aplicada à Educação I - 64 4 

V PB - Estrutura e Funcionamento da Educação Básica - 64 4 

VI PB - Planejamento e Avaliação de Sistemas Educ. Org. Dinâm. Inst. 48 3 

VII PD - Educação a Distância PB074 48 3 

VIII PD - Espaços Educacionais Não-Escolares Org. Dinâm. Inst. 32 2 

SUBTOTAL 400 25 

 

3º PERÍODO 

I PB - Desenv. da Aprend.: processos e problemas PB066 64 4 

II PB - História da Pedagogia PB028 32 2 

III PD - Formação Intercultural Antrop. e Educ. 48 3 

IV PD021 - Política Educacional PB088 64 4 

V PC - Proj. Pedag.: políticas e práticas curriculares Plan. Av. Sist Ed. 32 2 
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VI PC - Educação Estética - 48 3 

VII PC - Arte e Educação - 32 2 

VIII PD - Prática em Formação Intercultural Antrop. e Educ.- 32 2 

IX PC - Educação Ambiental - 48 3 

SUBTOTAL 400 25 

 

4º PERÍODO 

I PB - Fund. Psicodinâmicos e Psicogenét.da Educ. PB066 64 4 

II PD - Educação Infantil PB060 32 2 

III PB - Pesquisa Educacional I Met. Cient e PB068 48 3 

IV PD - Organização Social do Trabalho Escolar Sociol. e Educ 48 3 

V PC - Linguagem e Códigos - 80 5 

VI PC - Prática de Ensino da Linguagem - 48 3 

IV PD - Prática em Educação Infantil PB060 32 2 

VIII PB - Prática Pesquisa Educacional Met. Cient e PB068 32 2 

IX Atividades Complementares - 16 1 

SUBTOTAL 400 25 

 

5° PERÍODO 

I PB - Evolução da Educ. Brasileira: desafios atuais Hist. da Ped. 64 4 

II PC - Docência no Ensino Fundamental: anos iniciais - 32 2 

III PD - Letramento e Alfabetização PB060 48 3 

IV PC - Matemática do Ensino Fundamental 80 5 

V PC -Prática na Docência no Ens. Fund.: anos iniciais 32 2 

VI PC - Prát. do Ens. da Matemát. no Ens. Fundamental 80 5 

VII PD - Prática Letramento e Alfabetização PB060 32 2 

VIII Disciplinas Livres (optativas) - 32 2 

SUBTOTAL 400 25 

 

6º PERÍODO 

I PD - Educação Popular e de Jovens e Adultos PB066 32 2 

II PD - Educação Inclusiva PB066 e Aprend Proc. 32 2 

III PB - Gestão de Sistemas Educativos Plan. e Aval. De Sist Educ. 32 2 

VI PB - Avaliação do Ensino e Aprendizagem Aprend Proc. 48 3 
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V PC - Ciências do Ensino Fundamental Doc. Ens. Fund. 80 5 

VI PC - Prática de Ensino de Ciências do Ens. Fund. Doc. Ens. Fund 80 5 

VII PD - Prática de Educ. Popular e de Jovens e Adultos Doc. Ens. Fund 32 2 

VIII PD - Prática de Educação Inclusiva PB066 e Desenv. da Aprend 32 2 

IX Atividades Complementares - 32 2 

SUBTOTAL 400 25 

 

7° PERÍODO 

I PD - Monografia I Met. Cient. e Pesquisa Educ 32 2 

II PC - Geografia e História do Ensino Fundamental Doc. Ens. Fund. 80 5 

III PC - Prática de Ens. da Geografia e da História do Ensino Fundamental Doc. Ens. Fund. 

80 5 

IV PC - Estágio I: Educação Infantil Educ. Infantil 160 10 

V Disciplinas Livres (optativas) - 32 2 

VI Atividades Complementares - 16 1 

SUBTOTAL 400 25 

 

8º PERÍODO 

I PD - Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire Formação Intercultural 48 3 

II PD - Monografia II Monografia I 32 2 

III PD - Língua Brasileira de Sinais (Libras) Ling. e Cód. 48 3 

IV PD - Práticas Lúdicas PB060 48 3 

V PC - Estágio II: Anos Iniciais do Ens. Fundamental Estágio I 160 10 

VI Disciplinas Livres (optativas) - 16 1 

VII Atividades Complementares - 48 3 

SUBTOTAL 400 25 

 

ESTÁGIO 

1. A disciplina Estágio I: Educação Infantil objetiva assegurar, no projeto formativo, a 

articulação teoria-prática e o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e gestão na docência 

numa instituição educativa e não-educativa, favorecendo, assim, uma formação crítica, 

reflexiva e fundamentada. 

2. A disciplina Estágio II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental exige como requisito Estágio 

I e Pesquisa em Educação. Nessa disciplina o aluno deverá realizar um estudo preliminar da 
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instituição educativa indicada como campo de estágio, momento em que poderá fazer escolha 

do tema a ser investigado. 

3. No decorrer da disciplina “Estágio II”, o aluno deverá exercer nas instituições educativas 

escolares e não escolares ações pedagógicas que mantenham uma articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a gestão dos sistemas oficiais de ensino. 

 

MONOGRAFIA : TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

O curso de Licenciatura em Pedagogia instituiu a monografia (Trabalho de Conclusão de 

Curso) como requisito final para a graduação dessa modalidade, considerando, como seu 

equivalente, o Relatório Final do Estágio Supervisionado, por considerar que os relatórios 

finais dos estágios supervisionados se constituem um trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

considerando-se, como equivalente. Por conseguinte, os Trabalhos de Conclusão de Curso - 

TCC elaborados sob a forma de monografia serão publicizados em encontros previamente 

planejados com vistas a promover a socialização do saber e a troca de experiências 

acadêmicas vivenciadas. Os trabalhos que apresentam experiências inovadoras e inusitadas 

poderão ser publicados na Revista Educação em Debate, periódico da FACED/UFC. 

Considerando que o TCC emana do relatório do estágio supervisionado, a relação professor 

aluno deve variar entre 5 a 10 alunos por professor. 
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ANEXO C - EMENTAS DAS DISCIPLINAS QUE INTEGRAM A 

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

1º PERÍODO 

PD - PEDAGOGO: IDENTIDADE E CAMPO PROFISSIONAL (48 H) 

Dilemas da profissão Pedagogo. Análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia. Histórico do Curso de Pedagogia no Brasil e da formação do profissional de 

Pedagogia. Concepção e princípios do campo pedagógico. O trabalho pedagógico e os saberes 

do educador. A práxis pedagógica. 

PB - SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO (48 H) 

Sociologia, objeto e métodos, paradigmas clássicos e leitura sociológica da educação. 

PB - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I (48 H) 

O desenvolvimento humano nas fases iniciais do ciclo vital. Fatores Influenciadores 

(hereditariedade, maturação e ambiente). Desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e 

lingüística. Do Nascimento aos 12 anos de vida. Perspectivas do desenvolvimento da criança 

brasileira. 

PB - ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO (48 H) 

Noções fundamentais teórico-metodológicas de antropologia e as bases antropológicas e 

culturais da educação. 

PB - METODOLOGIA CIENTÍFICA (48 H) 

A produção científica na universidade. O uso da biblioteca na exploração de documentação 

bibliográfica. Diretrizes para a interpretação de textos. Noções sobre método e conhecimento. 

Exercício teórico-prático de acesso a fontes de informação e de elaboração de relatório: A 

pesquisa bibliográfica e de campo. 

PB 074 - INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO (64 H) 

A informatização da sociedade; definição, campo, e métodos da informática educativa; 

Tendências atuais da informática educativa; Diferentes usos do computador na educação: 

Tipos de software educativo. A informática na educação básica. Introdução ao uso do 

computador como ferramenta no ensino de áreas específicas de conhecimento. 

PB - ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA DAS INSTITUIÇÕES (32 H) 
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Teorias e análises das instituições escolares e não escolares. Conhecimento das instituições 

educacionais: Cultura, relações interpessoais e de poder, psicossociologia e aspectos 

econômicos. 

PB - PRÁTICA EM METODOLOGIA CIENTÍFICA (32 H) 

Elaboração de projetos de iniciação à pesquisa. 

 

2º PERÍODO 

PB - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II (48 H) 

Pré-Requisito: PB – Psicologia do Desenvolvimento I 

Evolução do desenvolvimento na segunda e terceira fase do ciclo vital. O desenvolvimento 

físico, cognitivo, afetivo e social do adolescente, jovem, adulto e idoso. Fatores 

influenciadores (biológicos e sociais) e regulação do desenvolvimento nos períodos. Análise 

da situação do adolescente, jovem, adulto e idoso da sociedade brasileira. 

PB - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (48 H) 

História da educação comparada e perspectivas históricas, desde a antiguidade clássica até a 

contemporaneidade. 

PB - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO (48 H) 

Enfoques filosóficos modernos e contemporâneos da educação. Educação e filosofia do 

conhecimento. 

PB 068 - ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO I (64 H) 

A estatística e o método científico. Conceitos preliminares. Apresentação tabular e gráfica. 

Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Estudo de um modelo matemático para a 

descrição de dados. Medidas de associação. Cálculo do coeficiente de correlação linear de 

Pearson. Estatística descritiva e a estatística inferencial.  

PB - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (64 H) 

Noções básicas de legislação. Conceitos de educação e sistemas. Constituições brasileiras no 

contexto sócio-político. Educação básica: estrutura administrativa de funcionamento. 

PB - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS (48 H) 

Pré-Requisito: Organização e Dinâmica das Instituições Os profissionais da educação. O 

financiamento da educação. 

PD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (64 H) 

Pré-Requisito: PB 074 – Informática e Educação 

Conceitos de Educação a Distância – EAD; Orientações para o aluno em EaD; O papel do 

professor na EaD; Conceitos de comunidades virtuais de aprendizagem; Noções de Interação 
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e interatividade; Colaboração e cooperação na EaD; Ambientes virtuais de ensino; Legislação 

de EaD; Noções de planejamento didático-pedagógico para EaD (design instrucional). 

PD - ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO ESCOLARES (32 H) 

Pré-Requisito: PB - Organização e Dinâmica das Instituições  

Pedagogia, pedagogos e novos espaços educativos. A lógica excludente da globalização e a 

constituição da cidadania. Movimentos sociais, terceiro setor, redes de ação social, 

responsabilidade social e voluntariado. Elementos históricos e pedagógicos para elaboração 

de projetos educativos. ONGs com atuação privilegiada na educação, cultura e comunicação. 

O educador popular e sua prática. 

 

3º PERÍODO 

PB - APRENDIZAGEM: PROCESSOS E PROBLEMAS (64 H) 

Pré-Requisito: PB 066 – Psicologia do Desenvolvimento II 

Conceituação de aprendizagem e tipos. Fatores influenciadores. Processos de aprendizagem 

nas abordagens: comportamentalista, cognitivista e afetiva. Potencialidades de aprendizagem 

na dislexia, déficit de atenção, disortografia e discalculia. 

PB - HISTÓRIA DA PEDAGOGIA (32 H) 

Pré-Requisito: PB 028 – História da Educação 

A história das idéias pedagógicas ocidentais, com ênfase nos discursos sobre a formação dos 

Indivíduos e dos sistemas de ensino, Entre os séculos XVI e XX. 

PD - FORMAÇÃO INTERCULTURAL (48 H) 

Pré-Requisito: PD - Antropologia e Educação 

Questões de interculturalidade e educação. Interculturalidade e formação de professores. O 

local da cultura. A literatura, a fotografia, a música e o cinema na educação intercultural. 

Crítica cultural e ação docente. Educação e afinidade. Educação indígena. Educação e culturas 

orais. 

PD021 - POLÍTICA EDUCACIONAL (64 h) 

Pré-Requisito: PB 088 – Estrutura e Funcionamento da Educação Básica Fundamentos 

teóricos: o Estado e suas formas de intervenção social. Política social no Estado capitalista. 

Política educacional como política social. Características da reforma educacional brasileira. 

Eixos definidores e relações de poder nas políticas educacionais contemporâneas no Brasil. 

Currículo nacional e avaliação. Centralização, descentralização e participação social. O 

financiamento da educação brasileira: recursos, fontes e formas de operacionalização. 

Qualidade e universalidade.  
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Atividades práticas: desenvolvimento de projetos de aprofundamento de estudos e análises de 

políticas e programas educacionais. 

PC - PROJETO PEDAGÓGICO: POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES (32 H) 

PB - Planejamento e Avaliação de Sistemas Educacionais 

Teorias do currículo: teorias tradicionais, críticas e pós-criticas. Os parâmetros curriculares 

nacionais e as recentes políticas curriculares brasileiras. As intenções e os significados das 

recentes reformas no ensino fundamental e médio. As escolarizações em séries e em ciclos. 

Os programas de “progressão continuada”. As classes de aceleração. O sistema telensino. Os 

programas TAF e TAM. Experiências de políticas curriculares. Os documentos oficiais e os 

cotidianos escolares. 

PC - EDUCAÇÃO ESTÉTICA (48 H) 

O papel das artes na formação humana e na ação pedagógica. As diferentes linguagens 

artísticas e a dimensão estética da formação do pedagogo. 

PC - ARTE E EDUCAÇÃO (32 H) 

As linguagens artísticas e sua inserção no processo de formação humana. Vivências e 

reflexões sobre o musical, o poético, o teatral e o plástico-pictórico e o papel do professor 

como “educador estético”. 

PD - PRÁTICA EM FORMAÇÃO INTERCULTURAL (32 H) 

Pré-Requisito: PB - Antropologia e Educação 

Interculturalidade e formação de professores. Aproximação às práticas pedagógicas dos 

movimentos sociais e educacionais negros. Aproximação a grupos culturais negros no Ceará. 

Práticas culturais dos quilombos negros urbanos e rurais. Prática da consciência corporal na 

perspectiva da ancestralidade. Ensinamentos pedagógicos da dança afro. Conhecimento das 

influências africanas nos ritmos brasileiros e cearenses. Ensinamentos dos cultos afro-

brasileiros nas práticas culturais: o exemplo da capoeira angola. Práticas literárias afro-

brasileiras. A produção cultural indígena nas práticas curriculares: música (toré), literatura e 

artesanato. Desdobramentos pedagógicos da cultura indígena. Apropriação, na educação 

formal e não-formal, da corporeidade e da oralidade implícitas nas cosmovisões afro-

brasileiras e indígenas. 

PC - EDUCAÇÃO AMBIENTAL (48 H) 

Fundamentos históricos, filosóficos e conceituais da educação ambiental. A agenda xxi e a 

carta da terra. Educação ambiental e sua contextualização (urbana e rural). Os novos 

paradigmas educativos e a dimensão ambiental. A dialogicidade e a práxis em educação 

ambiental. 
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4º PERÍODO 

PB - FUNDAMENTOS PSICODINÂMICOS E PSICOGENÉTICOS DA EDUCAÇÃO 

(64 H) 

Pré-Requisito: PB – Psicologia do Desenvolvimento II 

Constituição da subjetividade e Educação, segundo a Psicanálise freudiana. Cognição, 

moralidade e Educação à luz da Epistemologia Genética de Piaget. A formação social dos 

processos mentais superiores, segundo a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky; Corpo, 

inteligência, afetividade e conflitos: a constituição do sujeito integral, no âmbito da concepção 

dialética de Wallon. 

PD - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO ESCOLAR (48 H) 

Pré-Requesito: PB - Sociologia e Educação 

Trabalho e escolarização como construções históricas. Trabalho escolar e trabalho docente – a 

escola como local de trabalho e o profissional do ensino como trabalhador. Trabalho docente 

na sociedade capitalista – o caso cearense. 

PD - EDUCAÇÃO INFANTIL (32 H) 

Pré-Requesito: PB 060 – Psicologia do Desenvolvimento I 

Infância e educação: concepções, políticas e práticas. Educação Infantil no contexto 

contemporâneo: características e legislação. A inclusão de crianças com necessidades 

educativas especiais. 

PD - PRÁTICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL (32 H) 

Pré-Requesito: PB 060 – Psicologia do Desenvolvimento I 

Modelos curriculares para educação de crianças pequenas. Especificidades do trabalho 

docente na Educação Infantil. Conhecimento e análise crítica de diferentes contextos 

institucionais de cuidado e educação de crianças pequenas. 

PC - LINGUAGENS E CÓDIGOS (82 H) 

As linguagens e os códigos: o processo de comunicação humana. Estágios de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Tipos de leitura e seus objetivos. O ensino da 

gramática e ortografia na escola de ensino fundamental. Reflexão sobre o papel do professor 

para o desenvolvimento da linguagem da criança. 

PC - PRÁTICA DE ENSINO DA LINGUAGEM (48 H) 

Conteúdos e métodos do ensino da linguagem nas séries/ciclos iniciais do ensino 

fundamental. Tipos de produção, funções e atividades das diferentes linguagens no processo 

de comunicação humana, de alfabetização e de letramento. Atividades para o 
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desenvolvimento da oralidade e da leitura. A produção escrita no ensino fundamental: análise 

da situação do ensino da gramática e da ortografia nas séries iniciais do ensino fundamental, 

sua relação com a avaliação e a produção oral e escrita da criança e atividades para o seu 

desenvolvimento. 

PB - PESQUISA EDUCACIONAL I (48 H) 

Pré-Requisito: PB - Metodologia Científica e PB 068 – Estatística Aplicada à Educação I A 

pesquisa científica na área das ciências sociais. Características e fins. Tipos de pesquisas. O 

projeto de pesquisa: Definição de problema, elaboração de hipóteses, coleta e análise de 

dados. O relatório de pesquisa. 

PB - PRÁTICA DE PESQUISA EDUCACIONAL (32 H) 

Pré-Requisito: PB - Metodologia Científica e PB 068 – Estatística Aplicada à Educação I 

Atividades de pesquisa laboratorial e de campo. 

 

5º PERÍODO 

PB - EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DESAFIOS ATUAIS (64 H) 

Pré-Requisito: PB - História da Pedagogia 

Educação brasileira na colônia e no império. Educação Brasileira na primeira e segunda 

república. O estado novo. O processo de redemocratização no país. Período militar. Nova 

república. 

PD - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO (48 H) 

Pré-Requisito: PB060 - Psicologia do Desenvolvimento I 

Conceitos de letramento e de alfabetização. Relações entre letramento e alfabetização. 

Letramento na sociedade, nas instituições educativas escolares e não-escolares. Importância 

da leitura e da escrita de gêneros textuais diversos e do uso de portadores sociais de texto. 

Apropriação do sistema de escrita alfabética. Princípios didáticometodológicos para a 

alfabetização e o letramento. 

PD - PRÁTICA EM LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO (32 H) 

Pré-Requisito: PB060 - Psicologia do Desenvolvimento I 

Organização do trabalho institucional para a alfabetização e o letramento. Observação, 

planejamento, execução e avaliação de atividades de alfabetização e letramento nas 

instituições educativas escolares e/ou não-escolares. 

PC – MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (80 H) 

Pré-requisito: PC - Docência no Ensino Fundamental 
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PCN: a relação professor de matemática e matemático. Metodologias para o ensino da 

matemática: a engenharia didática e a resolução de problemas. Mediação no ensino 

matemático: a seqüência de fedathi. A concepção de número na matemática e segundo Piaget. 

Expansão p-ádica de números naturais e o sistema de numeração. Oficinas pedagógicas: 

aplicação das teorias e conceitos desenvolvidos usando materiais analógicos e digitais. Livros 

didáticos e para-didáticos. 

PC - PRÁTICA DO ENSINO DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

(80 H) 

Pré-requisito: PC - Docência no Ensino Fundamental 

Operações fundamentais: algoritmos, sua epistemologia e justificativa. Números decimais e 

fracionários. Medidas: construções geométricas usando instrumento. Geometria: a diferença 

entre desenho e figura. Medida de área. O desenvolvimento do raciocínio algébrico e seus 

estágios. Oficinas pedagógicas: aplicação das teorias e conceitos desenvolvidos usando 

materiais analógicos e digitais. Livros didáticos e para-didáticos.  

PC - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (32 H) 

Concepções de ensino-aprendizagem; o cotidiano de sala de aula e seus eventos; o estudo do 

processo didático-pedagógico. 

PC – DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (32 H) 

As exigências da formação- emancipação humana; principais questões do ensino fundamental 

na contemporaneidade; princípios que norteiam os parâmetros curriculares nacionais. 

 

6º PERÍODO 

PD - EDUCAÇÃO POPULAR E DE JOVENS E ADULTOS (32 H) 

Pré-requisito: PB066 – Psicologia do Desenvolvimento II 

Histórico da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos. Fundamentos teóricos, 

concepções e práticas. Políticas públicas da Educação de Jovens e Adultos: legislação e 

programas. Espaços de atuação na sociedade civil: movimentos sociais, ONGS e outros. 

Perspectivas e desafios atuais. 

PD - PRÁTICA EM EDUCAÇÃO POPULAR E DE JOVENS E ADULTOS (32 H) 

Pré-requisitos: PB 066 – Psicologia do Desenvolvimento II e Docência no Ensino 

Fundamental Reflexão acerca do que seja uma prática em Educação Popular e/ou Educação 

de Jovens e Adultos. Aproximação a alguma experiência de Educação Popular e/ou Educação 

de Jovens e Adultos. Negociação e planejamento de intervenção num espaço de efetivação da 

Educação Popular e/ou Educação de Jovens e Adultos. Realização e registro da prática 



113 
 

Educação Popular e/ou Educação de Jovens e Adultos no referido espaço. Análise da prática 

efetivada. 

PD - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (32 H) 

Pré-requisitos: PB066 – Psicologia do Desenvolvimento II e PB - Desenvolvimento da 

Aprendizagem: processos e problemas. Educação especial no contexto da sociedade e da 

escola pública brasileira. Políticas e desafios atuais. Características do aluno com deficiência 

sensorial, mental, motora e/ou outras dificuldades no desenvolvimento. Singularidades dos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem e implicações educacionais. 

PD - PRÁTICA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA (32 H) 

Observação, participação e desenvolvimento de atividades pedagógicas envolvendo o ensino e 

a inclusão escolar no contexto da diversidade. Desenvolvimento de práticas pedagógicas em 

centros, instituições, escolas e ambientes de atendimento educacional destinado a pessoas com 

deficiência sensorial, mental, motora e/ou outras dificuldades no desenvolvimento. 

PB - GESTÃO DE SISTEMAS EDUCATIVOS (32 H) 

Pré-requisito: PB - Planejamento e Avaliação de Sistemas Educacionais. 

Concepções e construção de projetos político pedagógicos de sistemas e espaços escolares e 

não-escolares na diversidade das demandas sócio-educativas. Mecanismos de participação na 

gestão de políticas educacionais. 

PB - AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM (48 H) 

Pré-requisito: PB Desenvolvimento da Aprendizagem: processos e problemas 

Aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Problemas e perspectivas no processo 

ensinoaprendizagem. Tipos de avaliação de aprendizagem. Instrumentos de avaliação de 

ensino.  

PC – CIÊNCIAS (80 H) 

Pré-requisito: Docência no Ensino Fundamental: anos iniciais 

Componentes naturais e não naturais do planeta terra: ar, água, solo e lixo. As modificações 

do ambiente. A ação do homem como modificadora do ambiente. Os seres vivos e o 

ambiente. As relações entre os seres vivos. as relações entre o homem e o ambiente. 

Poluições. Os alimentos de cada um: cadeias alimentares. As cidades e as redes de águas, de 

esgotos, de energia elétrica e de transportes. Recursos naturais, energia e transformações 

da/na natureza. Ciência, tecnologia e sociedade: benefícios e responsabilidades. 

PC - PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS (80 H) 

Pré-requisitos: Docência no Ensino Fundamental: anos iniciais e PC - Ciências Aprender 

ciências da natureza / do ambiente como um direito. O diálogo como atributo estruturante de 
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aulas para crianças. As características próprias do ensino de ciências da natureza / do 

ambiente para as crianças da educação infantil. A organização dos tempos e espaços para as 

abordagens educativas, em classes de educação infantil. O uso de jogos e brincadeiras, de 

literatura infantil, de música e de poesias. O uso de atividades vivenciais. O conhecimento 

físico na educação infantil. O que podemos ensinar em ciências da natureza / do ambiente, 

para crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. O uso dos livros didáticos no ensino 

fundamental. O uso de livros para-didáticos, de literatura infantil e infanto-juvenil. Atividades 

experimentais e aulas de campo. O uso das tecnologias da informação. 

 

7º PERÍODO 

PD - MONOGRAFIA I (32 H) 

Elaboração de trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as regras acadêmicas 

vigentes. 

PC - GEOGRAFIA E HISTÓRIA (80 H) 

O desenvolvimento das noções de espaço e tempo na criança; aspectos da geografia física: 

clima, vegetação, relevo e hidrografia; meio ambiente e relações sociais; localização, 

orientação e representação espacial; a quantificação do tempo; ordenação e duração temporal; 

simultaneidade; local; aspectos de geografia e história do Brasil; regional e local. 

PC - PRÁTICA DE ENSINO DA GEOGRAFIA E DA HISTÓRIA (80 H) 

O ensino da geografia e da história nas escolas; relações topológicas, projetivas e euclidianas. 

Os movimentos da terra; pontos cardeais e colaterais; o calendário; as linhas do tempo; 

relações sociais e ecologia nas escolas; o lugar onde a criança vive; o trabalho de campo: 

aulas, visitas e excursões; a arte e o ensino da geografia e da história. 

PD - ESTÁGIO I: EDUCAÇÃO INFANTIL (160 H) 

Observação, planejamento, execução, registro e avaliação de atividades pedagógicas em 

contextos institucionais de cuidado e educação de crianças pequenas. Elaboração de propostas 

pedagógicas para Educação Infantil. 

 

8º PERÍODO 

PD - DIALOGICIDADE E FORMAÇÃO HUMANA EM PAULO FREIRE (48 H) 

Vida e obra de Paulo Freire. Fundamentos filosóficos da pedagogia freireana. A 

multidimensionalidade da formação humana: linguagem, cultura e dialogicidade. Concepções 
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epistemológicas e educacionais: conhecimento, educação, sociedade e escola. Práxis 

fundamentada na pedagogia de Paulo Freire. 

PD - MONOGRAFIA II (32 H) 

Conclusão do trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as regras acadêmicas 

vigentes. 

PD - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (48 H) 

Uso do espaço. Classificadores. Verbos. Uso de expressões faciais gramaticais. Frases 

declarativas, afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Diálogos em língua de 

sinais. 

PD - PRÁTICAS LÚDICAS (48 H) 

Cultura lúdica e infância. Brinquedo como objeto cultural. Práticas lúdicas e diversidade 

cultural. Ludoteca e escola: especificidades. Análise de material lúdico.  

PC - ESTÁGIO II: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (160 H) 

Conhecimento da realidade educativa escolar do sistema público de ensino. Planejamento: 

elaboração, execução e avaliação. Gestão da sala de aula em espaços escolares e nãoescolares; 

nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

PB 031–INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO (06 créditos) 

Conceitos e concepções de educação. Categorias de educação. Subsídios teóricos sobre 

educação em face às políticas da educação nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia. Projeto Pedagógico para o Curso de Pedagogia. 

PB071 – ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO II (04 créditos) 

Conceitos básicos da estatística inferencial; distribuição binominal; distribuição normal; 

correlação; análise de regressão com duas variáveis educacionais; análise de variância com 

uma e duas variáveis educacionais de classificação; estudo de algumas configurações 

experimentais simples usadas em educação; testes subseqüentes à análise de variância. 

PB086 – PESQUISA DA EDUCAÇÃO II (04 CRÉDITOS) 

Pré – Requisito: PB048 – Psicologia da Aprendizagem I 

Aprofundamento de duas abordagens de Pesquisa da Educação; análise crítica de relatórios de 

pesquisa concernentes às abordagens estudadas.  

PC074 – PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE (04 créditos) 

O contexto sócio-econômico-político gerador da proposta de Paulo Freire; fundamentos 

filosóficos; concepção de homem-mundo-educação na Pedagogia de Paulo Freire; a 
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concepção e prática da alfabetização de adultos na Pedagogia de Paulo Freire; o Método 

Paulo Freire: suas principais etapas, experiências com o Método Paulo Freire. 

PC075 – SEMINÁRIO I - PEDAGOGIA PIAGETIANA (04 créditos) 

Ressignificação da teoria de Jean Piaget. Construtos filosóficos e biológicos. A epistemologia 

genética. Conceitos, concepções e características das fases do desenvolvimento da 

inteligência para Piaget. Avaliação da inteligência. Proposta pedagógica embasada nos 

pressupostos de Piaget: uma educação voltada para a autonomia. O Construtivismo. 

PD019 – INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (04 créditos) 

A educação especial no contexto da sociedade e da escola pública brasileira; características da 

clientela especial; implicações para a educação; organização das diversas formas de 

atendimento educacional. 

PD035 – PSICOPEDAGOGIA TERAPÊUTICA (04 créditos) 

Pré – Requisito: PB069 - Psicologia da Educação II – Caracterização do campo de trabalho, 

objeto de estudo, formação do psicopedagogo; o atendimento em psicopedagogia, 

dificuldades e problemas da aprendizagem; procedimentos: entrevistas com pais, avaliação 

psicopedagógica, diagnóstico, prognóstico e tratamento. O psicopedagogo e a equipe 

multidisciplinar. 

HF033 – PSICOMOTRICIDADE (04 créditos) 

Conceitos básicos sobre psicomotricidade; desenvolvimento psicomotor e distúrbios; tônus 

muscular; métodos de avaliação; educação e reeducação psicomotora. 

PD 005 - DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM E DA FALA (04 créditos) 

Desenvolvimento normal da Fala e da Linguagem; as desordens da Fala e da Linguagem; 

aspectos sócio-culturais, psicológicos e orgânicos dos problemas da Fala e da Linguagem; 

diagnóstico; acompanhamento. 

PD013 – EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS (04 créditos) 

A sociedade brasileira e a emergência e desenvolvimento dos movimentos sociais; a questão 

dos movimentos sociais das classes trabalhadoras; história das lutas dos trabalhadores no 

Brasil/Ceará:movimento sindical; organização popular através dos partidos políticos e das 

associações de moradores.A questão da igreja e da Educação Popular:fundamentos do Projeto 

de Educação Popular da Igreja;ação educativa da igreja;MES/CEB'S; fé e política, fé e 

pedagogia: o papel da igreja na organização dos movimentos populares. A contribuição dos 

movimentos populares na elaboração do saber como instrumento de poder. 

PD006 – EDUCAÇÃO DE ADULTOS (04 créditos) 

Pré – Requisito: PD031 – Educação Popular 
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Tendências da educação de adultos; análise das concepções políticas e ideológicas das 

propostas do Estado, da Igreja e das classes populares; estudo de experiências atuais no 

campo da Educação de Adultos, considerando seus fundamentos; clientela a que se destina; 

conteúdos e objetivos; procedimentos metodológicos e recursos empregados; resultados 

obtidos; elaboração de propostas e alternativas no campo da Educação de Adultos. 

PD031 – EDUCAÇÃO POPULAR (04 créditos) 

Fundamentos sócio-econômicos, políticos e metodológicos; a questão do Estado e da 

Educação Popular; a política brasileira e a política de Educação Popular;contexto, as 

primeiras iniciativas , as campanhas de Educação Popular; movimentos de cultura e Educação 

Popular;Centro de Cultura Popular(UNE); Movimento de Cultura Popular(Recife-Natal); 

Movimento de Educação de Base; Pedagogia de Paulo Freire;ação no âmbito da Educação 

Popular;MOBRAL,CEB's, Fase,etc.;teorias e propostas no campo da Educação Popular; a 

questão do saber e as classes populares. 

PB - ÉTICA, EDUCAÇÃO E SOCIABILIDADE (04 créditos) 

Introduzir reflexões elementares, Teóricas e práticas sobre a temática da ética, em sua relação 

coma a educação e a sociabilidade, no quadro da sociedade moderna e contemporânea. 

PB - EDUCAÇÃO E PROBLEMAS DAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS (04 

créditos) 

O mundo contemporâneo; Educação e globalização; Educação, biopolítica e processos de 

inclusão e exclusão; Educação, biotecnologia e meio ambiente; Educação, revolução 

tecnoinformacional e comunicação; Educação e multiculturalismo. 

PB - IDENTIDADE, DIFERENÇA E DIVERSIDADE (04 créditos) 

Imagens do pensamento (noologia) e suas relações com a educação; Identidade, diferença e 

diversidade na imagem dogmática do pensamento (Representação Clássica); Identidade, 

diferença e diversidade no pensamento sem imagem (Filosofia da Diferença) Processos de 

individualização e normalização nas sociedades disciplinares e nas sociedades de controle; 

Biopolítica dos processos de inclusão e exclusão. 

PB - A FORMAÇÃO DO SER-EDUCADOR/FACILITADOR NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Estruturas lógicas de Compreensão: compreensão lógica formal e compreensão hermenêutica. 

O ser-no-mundo e as diferentes existências - inautêntica e autêntica. O cuidado (sorge) no 

mundo escolar. A essência e a existência nas noções de liberdade, responsabilidade, escolha, 

angústia, em-si e para-si na sala-de-aula. Enfrentar as incertezas no trabalho acadêmico. 

PC 078 – SEMINÁRIO II: EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS (2 créditos) 
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Educação sexual hoje: orientação e educação sexual. Morfologia e fisiologia sexual. Evolução 

psicossexual da criança e do adolescente. Repressão, liberação e patologia da sexualidade. 

Temas atuais da educação sexual. Atuação do educador, família-escola: implicações e 

responsabilidades. 

PC 082 – SEMINÁRIO I: ASPECTOS POLÍTICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS 

NA ATUALIDADE (04 créditos) 

Dilemas da profissão: PEDAGOGO. Análise crítica das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia – MEC/CNE. Histórico do Curso de Pedagogia no Brasil e da 

Formação do Profissional de Pedagogia. Concepção e princípios fundantes do “campo 

pedagógico”. O trabalho pedagógico e os saberes do educador. Intersubjetividade, 

interdisciplinaridade, multireferencialidade e práxis pedagógica. Epistemologia da prática e 

competência pedagógica. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares serão realizadas mediante o planejamento e o desenvolvimento 

progressivo do curso, via atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão, 

diretamente orientadas por membro do corpo docente da instituição de educação superior 

decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de conhecimento, seminários, eventos 

científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas 

modalidades e experiências, entre outras, e opcionalmente, à educação de pessoas com 

necessidades especiais, a educação no campo, a educação indígena, a educação para 

remanescentes de quilombo, em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares 

públicas e privadas. 

 


