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  RESUMO 

Investiga a formação de professores para o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC). O objetivo geral foi analisar a concepção da formação de 

professores relativo ao uso pedagógico das tecnologias digitais no curso de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), mediante a percepção do professor e do 

aluno. Como apoio para o desvelamento do objetivo geral, foram elaborados três objetivos 

específicos que detalharam os propósitos levantados na formulação da pesquisa. O primeiro 

objetivo específico tratou de examinar o projeto pedagógico do curso de Pedagogia da UFC, a 

fim de identificar as concepções que norteiam a formação do licenciando em pedagogia e o 

uso pedagógico das TDIC; o segundo comparou as percepções dos discentes e docentes sobre 

o contexto de ensino e aprendizagem no uso das TDIC no curso de Pedagogia da UFC e o 

terceiro objetivo específico averiguou a prática dos docentes a favorecer o desenvolvimento 

de habilidades e competências necessárias para a formação de professores capazes de usar as 

TDIC na sua prática pedagógica. Buscou-se referência teórica em autores que discutem as 

seguintes temáticas que corporificam o estudo: formação de professores - teve-se apoiou nos 

estudos de Veiga (1989), Tanuri (2000), Silva (2003), Saviani (2005, 2008, 2009) e Monteiro 

(2011); para a compreensão histórica do curso de Pedagogia a colaboração veio de Brzezinski 

(1996), Silva (2003), Arantes (2006) e Vieira (2008); para o ensino superior os autores 

consultados foram Anastasiou (1998), Mosetto (1998), Penteado (1998), Amaral (2009), 

Vieira (2009), Veiga (2012) e D’Ávila e Veiga (2013); para uso do computador de forma 

pedagógica, Valente (1993, 1999), Almeida (2000, 2004), Almeida (2005), Rivero (2004), e 

Gabriel (2013); para o tema competência e habilidades, vêm os estudos de Perrenoud (1999, 

2000, 2002), Antunes (2001), Zabala e Arnau (2010) e Feijão e Justa (2013). A pesquisa 

caracterizou-se como de natureza qualitativa, a qual se utilizou de dados qualitativos para sua 

explanação; da documentação indireta, pois se usou das pesquisas bibliográfica e documental. 

A técnica de coleta de dados ocorreu mediante da aplicação de um questionário com questões 

de caracterização do respondente e um conjunto de itens medidos na escala de Likert junto ao 

professor e ao aluno, a fim de coletar suas percepções acerca dos seguintes pontos: o trabalho 

docente na formação discente no desenvolvimento de habilidades para o uso das TDIC, o 

desenvolvimento de habilidades na formação discente para o uso das tecnologias digitais no 

curso de Pedagogia da UFC no contexto de ensino e aprendizagem de sua formação inicial. 

Os dados foram analisados e interpretados mediante a técnica de Estatística Descritiva 

(análise fatorial), utilizando o programa de computador Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Foi constatado no estudo que professores e alunos discordam de muitos 

pontos com relação ao processo formativo do futuro docente para a Educação Básica. O único 

ponto de concordância plena foi o que se refere à importância de o futuro professor adquirir 

habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC na Educação. Os principais resultados 

foram fragilidades da formação do futuro professor para o uso pedagógico das TDIC; a não 

configuração do trabalho docente com o uso das TDIC; as tecnologias digitais livres ainda 

não constam na prática docente; a ausência de articulações com as escolas públicas de ensino 

básico para o uso pedagógico das TDIC; a falta de um processo avaliativo do aluno com 

relação ao uso das TDIC  e o consenso entre professores e alunos da importância que se deve 

dar ao trabalho orientado para o uso pedagógico das TDIC. 
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ABSTRACT  

It investigates the teachers' training for the pedagogical use of Digital Technologies of 

Information and Communication (TDIC).  The main objective was to analyze the conception 

of the teachers training related to the pedagogical use of digital technologies   in the Pedagogy 

Course at Federal University of Ceará (UFC), through the perception of the teacher and the 

student. To support the main objective, it was elaborated three specific objectives that detailed 

the purposes raised in the formulation of research.  The first specific objective  examined the 

Pedagogical Project of the Pedagogy Course  from UFC in order  to identify the concepts that 

guide the formation of licensing in Pedagogy and pedagogical use of TDIC; the second 

compared students ' and teachers ' perceptions about  teaching and learning context  in the use 

of TDIC in the Pedagogy Course at UFC, and the third specific objective investigated the 

practice of teachers to promote the development of skills and competencies   necessary for   

teachers training able to use TDIC in their pedagogical practice. We searched theoretical 

reference in authors who discuss the theme of the study, the teachers training received 

contributions from Veigas (1989), Tanuri (2000), Silva (2003), Saviani (2005, 2008, 2009) 

and Monteiro (2011); for the historical understanding of the course of pedagogy the 

collaboration came from Brzezinski (1996), Silva (2003), Arantes (2006) and Vieira (2008); 

for higher education the authors consulted were Anastasiou (1998), Mosetto (1998), Penteado 

(1998), Amaral (2009), Vieira (2009), Veiga (2012) and D'Ávila and Veiga (2013); for 

computer use of a pedagogical, Valente (1993, 1999), Almeida (2000, 2004), Almeida (2005), 

Rivero (2004), and Gabriel (2013); for the subject competence and skills come the Perrenoud 

studies (1999, 2000, 2002), Antunes (2001), Zabala and Arnau (2010) and Feijão and Justa 

(2013). It was a qualitative research, and it was used a qualitative data to its explanation, the 

indirect documentation where it was used the bibliographic and documentary research. The 

data collection technique happened through a questionnaire based on the characterization of 

the respondent  and a set of items  measured in Likert scale with the teacher and the student in 

order to collect their perceptions on the following issues: the teaching work on training 

students in developing skills for the use of TDIC, the development of skills in student training 

for the use of digital technologies in the UFC Pedagogy course in the context of teaching and 

learning of their initial training. Data were analyzed and interpreted through descriptive 

statistical technique (factor analysis) using the computer program Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). It was proved in the study that teachers and students disagree in 

many points in relation to the training process of future teachers for basic education. The only 

point of agreement was about the importance of future teachers to get necessary abilities to 

work with the TDIC in education. The main results were the fragilities of the formation of the 

future teachers for pedagogical use of TDIC; not the configuration of teaching with the use of 

TDIC; the free digital technologies not yet included in the teaching practice; the absence of 

articulations with the public schools of basic education to the pedagogical use of the TDIC; 

the absence of an evaluation process of the student related to the use of the TDIC and the 

consensus among teachers and students of the importance that should  be given to the oriented 

work to the  pedagogical use of the TDIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

“As tecnologias em si não são boas ou más, isto dependerá do uso que se fará a ela”. 

 (WENDEL FREIRE, 2008). 

O Ensino Superior brasileiro cresceu nas últimas décadas, em decorrências de 

vários fatores, entre os quais a melhoria da qualidade de vida da classe média e os 

investimentos do Governo Federal com a criação de universidades e institutos federais. A 

interiorização do Ensino Superior brasileiro, os financiamentos a instituições privadas por 

meio de programas, como o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). São ações que favoreceram o ingresso de uma camada 

da sociedade, a qual, historicamente, se encontrava à margem da educação superior. Somente, 

porém, a abertura de vagas nessas instituições não garante um ensino de qualidade e a 

formação de um profissional qualificado que a sociedade contemporânea exige. Uma dessas 

exigências é a formação de um profissional que tenha competências e habilidades no trato 

com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Na sociedade brasileira contemporânea, novas exigências são incorporadas às 

práticas dos professores, em razão, principalmente, do uso das tecnologias digitais que estão 

se tornando condição necessária para se pôr em prática a cidadania. Novos enfoques são 

estruturados acerca das práticas pedagógicas provocativas da indispensabilidade de 

renovação. Percebe-se a premência de se refletir sobre as competências e as habilidades 

necessárias na formação do futuro professor da Educação Básica acerca do uso pedagógico 

das TDIC as quais são recomendas pela Lei em vigor (Resoluções CNE/ CP n. 01/2002). 

Por se perceber que as temáticas – formação de professor, competências e 

habilidades e as TDIC – suscitam discussões no quadro educacional brasileiro recente, sendo 

a universidade o espaço de formação de professores onde as concepções de ensino devem 

mediar saberes significativos, exigindo do futuro professor do ensino básico um profissional 

com princípios fundamentais nos processos de emancipação da sociedade, dessa forma, uma 

reflexão de suas futuras práticas pedagógicas se faz necessária. 

Tendo como base o entendimento de que a referência dos teóricos é fundamental 

para a elaboração de uma pesquisa e da compreensão de que para algo ser significativo no 

presente é preciso conhecer sua origem, sua história, o contexto em que surgiu, se recorreu a 

vários autores dos temas a serem abordados como apoio à compreensão e busca da resolução 

ao problema da pesquisa.  Hengemühle (2014) reforça essa ideia, quando acentua que  

[...] o professor necessita conhecer o processo histórico dos conhecimentos, desde a 

mais remota origem possível. Conhecer as situações e os problemas que originaram 
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o conhecimento possibilita ao professor visualizar situações e problemas em que ele 

se torna significativo na atualidade. Portanto, durante a formação, o futuro professor 

precisa aprender a historicidade dos conhecimentos com os quais irá trabalhar e, 

durante o exercício da profissão, necessita, constantemente, investigar o 

conhecimento e ressignificá-lo (P. 195-196). 

Com suporte nesta pressuposição, para se conhecer as questões que envolveram a 

formação de professores no decorrer destas últimas décadas, teve-se como apoio os estudos de 

Veiga (1989), Tanuri (2000), Silva (2003), Saviani (2005, 2008, 2009) e Monteiro (2011); a 

fim de se entender historicamente o curso de Pedagogia, teve-se a colaboração de Brzezinski 

(1996), Silva (2003), Arantes (2006), Vieira (2008) e Libâneo (2011) e para o ensino superior 

os autores Anastasiou (1998), Mosetto (1998), Penteado (1998), Amaral (2009), Vieira 

(2009), Veiga (2012) e D’Ávila e Veiga (2013) todas suas contribuições de boa monta. 

Aprender com o computador e não sobre ele; aprender a ensinar usando o 

computador de forma pedagógica e, não somente tornar virtual o ensino tradicional, são 

pontos perseguidos por autores como Valente (1993, 1999), Almeida (2000, 2004), Alava 

(2002), Almeida (2005), Kenski (2003, 2007), Rivero (2004), Papert (2008), Demo (2011) e 

Gabriel (2013). Percebe-se que, no contexto nacional, desde a década de 1990, esses autores 

concorrem para que atos de aprender e ensinar com o uso das tecnologias tenham um cunho 

pedagógico e não somente signifiquem aprender ou ensinar sobre a máquina. É por 

intermédio destes autores que se busca a base teórica em que se assenta o trabalho pedagógico 

com as TDIC nessa pesquisa. 

O tema competências e habilidades tem como suporte teórico os estudos de Demo 

(1995), Perrenoud (1999, 2000, 2002), Antunes (2001), Zabala e Arnau (2010) e Feijão e 

Justa (2013). Suas leituras remetem à compreensão de que o termo competência surgiu como 

resultante das limitações do ensino tradicional, em que as competências têm um envolvimento 

do conhecimento inter-relacionado com as habilidades. Desta maneira, a educação 

contemporânea abrangerá o âmbito social, interpessoal, pessoal e profissional (ZABALA; 

ARNAU 2010).  

O interesse pela temática se deu com base no trabalho que se desenvolve como 

professor multiplicador do Núcleo de Tecnologia Educacional de Maracanaú (NUTEM) onde, 

nas formações realizadas com professores do Ensino Fundamental, se percebeu a falta de 

habilidades destes docentes no manuseio do computador. Enfatiza-se o fato de que esses 

profissionais têm a formação de Licenciatura em Pedagogia. Outro ponto de apoio foi a 

análise do projeto pedagógico do curso de licenciatura de Pedagogia da UFC, na qual foram 

identificadas duas disciplinas obrigatórias – Tecnologia na educação e Educação a Distância – 

ofertadas no 2º e 3º semestres do curso diurno e nos 3º e 4º semestres do curso noturno.  
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Essas constatações provocaram as questões investigativas, as quais são: Qual a 

percepção do professor e do aluno acerca da formação de professores relativo ao uso 

pedagógico das tecnologias digitais no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Federal do Ceará (UFC)? Como é visto, pelos professores e alunos do curso de pedagogia da 

UFC, o contexto de ensino e aprendizagem no uso pedagógico das TDIC? E, as concepções 

que norteiam o projeto pedagógico do curso (PPC) de Pedagogia da UFC favorece o 

desenvolvimento de habilidades e competências para o uso pedagógico das tecnologias 

digitais pelo futuro professor da Educação Básica? 

As respostas a essas indagações foram investigadas por meio de uma metodologia 

que se utilizou da documentação indireta, empregando-se a pesquisa bibliográfica e a busca 

documental. Para o alcance almejado do objetivo principal deste estudo, aplicou-se a pesquisa 

qualitativa, a qual se utilizou de dados qualitativos para sua explanação, A técnica foi de 

aplicação de um questionário e da observação simples. A interpretação dos dados foi feita 

mediante análise descritiva com a utilização de um programa de computador.  

O objeto de estudo ficou decidido pelo formação de professores e o uso 

pedagógico das TDIC na formação do licenciando em Pedagogia. O campo empírico 

escolhido foi a Faculdade de Educação da UFC. Espera-se, como resultados, uma mudança 

consciente de atitude dos docentes e discentes, tornando real o que está proposto no PPC 

favorecendo o uso das TDIC na prática pedagógica do dia a dia. 

Para tanto, se propôs como objetivo geral analisar a concepção da formação de 

professores relativo ao uso pedagógico das tecnologias digitais no curso de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), mediante a percepção do professor e do 

aluno.  

Como objetivos específicos foram propostos: examinar o projeto pedagógico do 

curso de Pedagogia da UFC, a fim de identificar as concepções que norteiam a formação do 

licenciando em Pedagogia e o uso pedagógico das TDIC; comparar as percepções dos 

discentes e docentes sobre o contexto de ensino e aprendizagem no uso das TDIC no curso de 

Pedagogia da UFC e averiguar, na visão dos alunos e professores do curso de Pedagogia da 

UFC, se a prática dos docentes desse curso favorece o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias para a formação de professores aptos para a prática pedagógica com 

o uso das tecnologias digitais.   

O composto da pesquisa ficou em oito capítulos. O capitulo primeiro compreende 

a introdução, que abrange a justificativa da escolha do tema, os objetivos e o objeto da 

pesquisa, que será examinado no transcorrer do processo investigativo. O capítulo dois aborda 
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o tema formação de professores, que, conforme Saviani (2009), historicamente, pode ser 

dividido em seis períodos, a saber: 1º período - Ensaios intermitentes de formação de 

professores (1827-1890); 2º período - Estabelecimento e expansão do padrão das escolas 

normais (1890-1932); 3º período - Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939); 4º 

período - Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das escolas normais (1939-1971); 5ºperíodo - Substituição da Escola 

Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996); e 6º período - Advento dos 

Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores (1996-2006). O capitulo 

ainda discorre sobre os modelos de formação de professores (modelo dos conteúdos culturais-

cognitivos e modelo pedagógico didático) e da formação de professores na era digital. 

O capitulo três empreende breve histórico da Informática, a qual está relacionada 

com a Segunda Guerra Mundial, em razão de interesses bélicos. Com o fim do conflito, no 

entanto, ela passou a se integrar às pesquisas científicas, adentrando a Educação. A 

Informática na Educação Brasileira é o tema tratado a seguir, e, conforme Valente (1999), tem 

influências externas, principalmente dos Estados Unidos e da França. O modelo brasileiro, 

todavia, tem peculiaridades que objetivam nortear no sentido de mudança pedagógica. As 

políticas de Informática na Educação do Brasil, tema tratado em seguida, tem seu percurso 

marcado, com relevância, por dois projetos e um programa: Projeto Educação por 

Computadores (EDUCOM), Projeto Formação de Recursos Humanos (FORMAR) e o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). 

Este segmento, ainda, compreende o tema Educação a Distância (EAD). 

Primeiramente, faz-se um apanhado histórico da Internet e da sua importância como meio de 

ensino, e, por fim, contextualiza a EAD no Brasil em documentação legal, configurada com 

origem na década de 1990. 

O quarto capítulo aborda as competências e habilidades necessárias à docência. 

Mediante as concepções, principalmente, de Philippe Perrenoud (1999, 2000, 2002), Antunes 

(2001) e Feijão e Justa (2013) se delineiam a definição e a caracterização de competências e 

habilidades, tendo a compreensão de que o trabalho com a devida competência recobra a 

formação integral do homem, trazendo nova perspectiva na preparação de professores. Desta 

forma, o Governo Brasileiro usou o tema competências como referência para as diretrizes que 

norteiam a formação de professores da Educação Básica, tema trado na segunda parte deste 

segmento.  

Docência no Ensino Superior é assunto do capítulo cinco. Em primeiro lugar, 

estão expressos os motivos que moveram a implantação dos cursos superiores no Brasil, 
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percebendo-se que esse nível de ensino dentro da história esteve a perseguir a autonomia 

universitária, e um amparo legal para a formação de seus professores. Assim, o módulo ainda 

aborda a docência universitária, relacionada com a identidade docente.  

O capítulo seis descreve, historicamente, o curso de Pedagogia. As autoras 

Brzezinski (1996), Silva (2003) e Arantes (2006) assinalaram que, desde sua origem (1939), o 

curso de Pedagogia vem em busca de sua identidade. Desta forma, o histórico foi dividido, 

conforme Arantes (2006), em cinco regulamentações: a de 1939, a de 1962, a de 1969 - que 

alcançou o apogeu com a LDB 9394/96 - e, finalmente, com a de 2006, que entrou em vigor 

em 2007. O capítulo também contextualiza o curso de licenciatura em Pedagogia da UFC e o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ante as mudanças necessárias decorrentes das legislações 

mais recentes, caracterizando o curso como licenciatura.  

O sétimo capítulo trata da metodologia da pesquisa. Primeiramente, se abordam o 

procedimento metodológico, a escolha da abordagem e as técnicas necessárias para aplicação 

do instrumento investigativo. Em segundo lugar, dedica-se à constituição da população e da 

descrição, dos instrumentos, da computação e análise dos dados da amostra, fazendo a 

caracterização da escala de avaliação e a forma de transcrição dos dados. O capítulo é 

finalizado com a amostra geral dos resultados, os quais foram feitos mediante análise métrica 

e da validade de conteúdo da escala de avaliação.  

No oitavo capítulo, procede-se ao exame dos resultados da pesquisa, abordando as 

variáveis de caracterização dos alunos e o desempenho na escala de formação do professor no 

uso das TDIC. Duas questões são analisadas: o semestre que o aluno está cursando e a nota 

nos itens da escala (nota total e notas nos fatores); desempenho na escala de avaliação e a 

situação do respondente (aluno e professor), objetivando com esse exame verificar se há 

diferenças significativas nas respostas. Os resultados das médias do professor e dos alunos 

serviram de suporte para a análise das discordâncias/concordâncias das percepções do 

professor e dos alunos que foram interpretadas na seção subsequente. 

Para fazer a análise proposta, foi utilizada a adaptação do diferencial semântico de 

Osgood, de acordo com Pereira (2004). O diferencial semântico delimita os domínios 

(adjetivos) e, assim, é possível fazer as inferências, que no caso desta pesquisa, se fez com a 

adequação das categorias em níveis de opiniões. Na conclusão – capítulo derradeiro – se 

descrevem as limitações do estudo, apontando possíveis linhas de investigação a posteriori e 

conclui-se com o intento de dar resposta à problemática da pesquisa.  

Respondidas às questões suscitadas, esta pesquisa buscou contribuir para uma 

reflexão das práticas pedagógicas dos docentes do curso de Pedagogia da UFC, bem como dos 
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alunos futuros professores da Educação Básica, para que, juntos, possam constituir um 

ensino-aprendizagem com favorecimento da aquisição de competências e habilidades 

necessárias para a formação do licenciando em Pedagogia para o uso pedagógico das TDIC. A 

pesquisa gozará de êxito, ao poder colaborar para melhor efetivação na formação do futuro 

profissional da Educação Básica, e em sua prática pedagógica e rotina escolar. 

A seguir, é feita a revisão da literatura, a qual trata dos fundamentos teóricos 

necessários à pesquisa.  

2 PERCURSOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

2.1 Formação de professores: contexto histórico 

O percurso de formação de professores no Brasil pode ser dividido em seis 

períodos, conforme Saviani (2009): 1º período – Ensaios intermitentes de formação de 

professores (1827-1890); 2º período - Estabelecimento e expansão do padrão das escolas 

normais (1890-1932); 3º período - Organização dos Institutos de Educação (1932-1939); 4º 

período - Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das escolas normais (1939-1971); 5ºperíodo - Substituição da Escola 

Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996) e 6º período - Advento dos 

Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores (1996-2006). Esta secção 

será norteada por esta divisão. 

1º período – Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890) 

Tal fase destaca que, apesar de a educação no Brasil acontecer desde o período 

colonial, com as escolas jesuíticas, sucedidas pelas aulas régias implantadas pela Reforma 

Pombalina, culminando com o início dos cursos superiores, o que aconteceu com a chegada 

da Corte Portuguesa que se deslocava para o Rio de Janeiro em 1808, pois para a sua 

instalação condições mínimas eram necessárias, tais como formação de profissional, de 

agentes que garantissem uma estrutura imperialista. Ainda não havia se manifestado, no 

entanto, explicitamente a questão da formação de professores. Somente com a promulgação, 

em 15 de outubro de 1827, da Lei das Escolas de Primeiras Letras, essa preocupação apareceu 

pela primeira vez (SAVIANI, 2009).       



25 

Esse decreto imperial de D. Pedro I, em seu artigo 4º, determina que os 

professores devam ser treinados para trabalharem usando o método mútuo1 às próprias custas, 

nas capitais das respectivas províncias.  “Vê-se que a formação de professores, até então, não 

contava com investimento do Governo; o que é compreensível numa sociedade em que a 

educação ainda era privilégio de poucos e direcionada a uma pequena elite”. (BORGES; 

AQUINO; PUENTES, 2011, p. 96). Ponto importante, no entanto, deve ter destaque, o de que 

o decreto exige um preparo didático, apesar de que à questão pedagógica não se faça 

referência formalmente. 

No Ato Adicional de 1834, aprovado pela Lei n. 16, de 12 de agosto, em seu 

artigo 10º parágrafo 2º, está definido que cabia à Assembleia Provincial legislar sobre 

instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo as 

faculdades de Medicina, os cursos jurídicos, academias então existentes e outros quaisquer 

estabelecimentos de instrução que para o futuro fôssem criados por lei geral (BRASIL, 1934). 

Institui-se, desta forma, que a instrução primária ficará sob responsabilidade das províncias 

que, para formar seus professores, adotariam o caminho já trilhado pelos países europeus: a 

criação de escolas normais. 

As escolas normais surgiram no Brasil no século XIX (GATTI; BARRETO, 2009, 

MONTEIRO, 2011), com a função de formar os professores para a educação primária. Vale 

ressaltar que essa formação correspondia ao ensino secundário da época. Ficava uma lacuna, 

no entanto, para a formação de professores para o ensino secundário, que fora preenchida por 

muito tempo pelos bacharéis em Direito, bem como em colégios religiosos e por meio de 

preceptores que ofertavam serviços em domicílio.  

Para as escolas normais, exaltavam-se uma formação específica que deveria ser 

guiadas pelas coordenadas pedagógico-didáticas, contudo, contrariando a esperança, as 

escolas normais priorizaram o domínio dos conhecimentos. Seu currículo se moldou pelas 

mesmas matérias ensinadas nas escolas de primeiras letras, consequentemente, seus 

professores deveriam ter domínio dos conteúdos destas escolas em detrimento do preparo 

didático-pedagógico (SAVIANI, 2009). 

A via normalista de formação de professores chegou à estabilidade em 1870, 

permanecendo por todo o século XIX, porém, era objeto de contestações, principalmente, por 

                                                           
1  Método Mútuo - também chamado de monitorial ou lancasteriano - baseava-se no aproveitamento dos 

alunos mais adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas (SAVIANI, 2008, p. 128).   



26 

Couto Ferraz2, que as considerava muito onerosas, de qualidade ineficiente e formavam uma 

quantidade insignificante de alunos. Com o poder de presidente da Província do Rio de 

Janeiro, fechou a Escola Normal de Niterói em 1849. Ele compreendia que para trabalhar com 

professores-adjuntos – professores ajudantes do regente de sala – não haveria necessidade de 

instalações de novas escolas normais, pois, por intermédio dos adjuntos, seriam preparados 

novos professores. Essa estratégia, todavia, não prosperou e os cursos normais continuaram a 

ser instalados. Deste modo, adentra-se o segundo período.  

2º período – Estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais 

(1890-1932) 

Com o fim do período monárquico e a proclamação da República, em novembro 

de 1889, o sistema de ensino republicano, particularmente no Estado de São Paulo, foi alvo de 

importantes modificações, uma das quais foi reforma da instrução pública de São Paulo, que 

ficou conhecida como reforma de Caetano de Campos, a qual se concretizou em 1890, por 

meio desta, fixou-se o padrão de organização e funcionamento das escolas normais. 

Recebendo a influência teórica de Pestallozzi3 e do modelo estadunidense 

(Training School) cujo lema era fazendo que se aprendia, a reforma tornou a Escola Normal 

da capital um modelo, se estendendo para as principais cidades do Estado de São Paulo. 

Segundo Saviani (2009), a Escola Normal de São Paulo tornou-se referencial para outros 

estados do País, onde educadores de outros estados eram enviados para observar e ali estagiar 

ou recebiam “missões” de professores paulistas. Desta forma, o padrão da Escola Normal 

tendeu a se firmar e se expandir por todo o Brasil.  

Nas primeiras décadas do século XX, marcadas pelo início do desenvolvimento 

industrial, o País foi levado à necessidade de mão de obra especializada para atender o 

mercado, exigindo-se maior escolarização dos trabalhadores. Nessa situação, o sistema de 

ensino começou a ter uma expansão, consequentemente, aumentou a demanda por mais 

professores. Em 1930, surgem as formações, que passaram a ser denominadas de 3 +1. Essa 

formação surgiu da necessidade de complementar a formação de bacharéis, onde eles 

                                                           
2  Luís Pedreira do Couto Ferraz, primeiro e único Visconde do Bom Retiro (Rio de Janeiro, 7 de 

maio de 1818 — Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1886). Registrou seu nome na historia da educação pela 

reforma Couto Ferraz através do Decreto n. 1331/1854 (BRASIL, 1854). 
3  A escola de Pestalozzi (João Henrique Pestalozzi, nascido em Zurique-Suíça no séc. XVIII [1746]). 
buscava o desenvolvimento moral e intelectual. e o bem-estar material da criança. O mérito particular de 

Pestalozzi está em ter sido ele o primeiro a indicar o caminho prático para que estas ideias educativas pudessem 

ser realizadas. 
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complementavam com um ano a mais sua formação, cursando disciplinas da área de 

Educação, e assim obtinham a licenciatura e o direito de lecionar no Ensino Secundário. 

Tem-se, então, no País dois modelo de formação de professores: o polivalente e o 

especialista (licenciado). O primeiro (com formação normal) formado para as séries iniciais e 

o segundo (formação 3+1) formado para as demais séries. Para Gatti e Barreto, 

Qualquer inovação na estrutura de instituições e cursos formadores de professores 

esbarra nessa representação tradicional, e nos interesses instituídos, o que dificulta 

repensar essa formação de modo mais integrado e em novas bases, bem como a 

implementação de fato de um formato novo que poderia propiciar saltos qualitativos 

nessas formações, com reflexos nas escolas, como ocorreu em vários países nos 

últimos anos, por exemplo, em Cuba, na Coreia e na Irlanda. (2009, p. 38). 

Nessa conjuntura, a caminhada histórica entra no seu 3º período, a seguir. 

3º período – Organização dos Institutos de Educação (1932-1939) 

Tanuri (2000) e Saviani (2009) tomam como marco principal do 3º período duas 

iniciativas: a primeira foi a reforma realizada por Anísio Teixeira, no Distrito Federal, pelo 

Decreto 3.810, de 19 de março de 1932, e a segunda, a reforma realizada por Fernando de 

Azevedo, em São Paulo, concretizada com o Decreto 5.884, de 21 de abril de 1933 (Código 

de Educação). 

 Anísio Teixeira concebeu e implantou o Instituto de Educação do Distrito Federal 

em 1932. Com suas ideias inovadoras sempre voltadas para a formação docente, transformou 

a Escola Normal em Instituto de Educação, o qual ficou constituído de quatro escolas: Escola 

de Professores, Escola Secundária, Escola Primária e Jardim de Infância. A Escola Primária e 

a Escola Secundária funcionavam como campo de experimentação, demonstração e prática de 

ensino para os cursos de formação de professores.  

A segunda consta da implantação do Instituto de Educação de São Paulo, por 

Fernando de Azevedo, em 1933. Seguindo um caminho semelhante ao do Distrito Federal, 

criou também a Escola de Professores. Destaca-se que esses institutos foram concebidos como 

espaço de cultivo da educação, ou seja, firmados não apenas como objeto do ensino, mas 

também da pesquisa, sendo inspirado pelo ideário da Escola Nova4 da qual Azevedo era 

adepto. Conforme Veiga (1989, p. 51) “Devido à predominância da influência da Pedagogia 

Nova na legislação educacional e nos cursos de formação para o magistério, o professor 

acabou por absolver o seu ideário”. 

                                                           
4  A Escola Nova não é critica e nem revolucionária, mas se reveste de uma importância social quando 

recoloca em causa os modelos sociais tradicionais e reafirma o valor, a dignidade e os direitos do ser humano 

(VEIGA 1989). 
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Em 1935, com a criação da Universidade do Distrito Federal, a Escola de 

Professores foi incorporada a ela com o nome de Escola de Educação, mesmo fato ocorrido 

em São Paulo, em 1934, pois, com a criação da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto 

de Educação Paulista a ela foi incorporado. É, portanto, sobre essa base que, em 1939, foram 

instituídos os Cursos de Pedagogia e de Licenciatura na Universidade do Brasil e na 

Universidade de São Paulo (SAVIANI, 2005). 

O currículo do curso de formação de professores primários do Distrito Federal e 

de São Paulo centrava-se exclusivamente nas disciplinas pedagógicas. Conforme Tanuri 

(2000), essas disciplinas eram distribuídas em três seções: 1ª Seção: Educação, composta das 

seguintes disciplinas: Psicologia, Pedagogia, Prática de Ensino, História da Educação; 2ª 

Seção: Biologia Aplicada a Educação, formada por Fisiologia e Higiene da Criança, Estudo 

do Crescimento da Criança e Higiene da Escola; 3ª Seção: Sociologia, constituída pelas 

disciplinas Fundamentos da Sociologia, Sociologia Educacional, Investigações Sociais em 

Nosso Meio (TANURI, 2000, p. 74).  

Desde então, esse modelo foi adotado pelas demais instituições de ensino superior 

do País. O padrão ficou assim montado: aos cursos de licenciatura, coube a incumbência de 

formar professores para as disciplinas específicas que constituíam os currículos das escolas 

secundárias; os cursos de Pedagogia ficaram com a responsabilidade de formar os professores 

das escolas normais.  

4º período – Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 

Licenciatura e consolidação do modelo das escolas normais (1939-1971) 

Com a edição do Decreto-Lei n. 1.190, de 04 de abril de 1939, foi que se deu a 

organização definitiva da Faculdade Nacional da Universidade do Brasil (BRASIL, 1939), 

oficialmente disseminando para todo o País o modelo anteriormente explicado. Também se 

confirma a formação no “esquema 3 + 1” adotado na organização dos cursos de Licenciatura 

e de Pedagogia.  

A Lei Orgânica do Ensino Normal aconteceu com a promulgação do Decreto-lei 

8.530, de 02 de janeiro de1946. Os dois primeiros artigos afirmam que: a finalidade do ensino 

normal é “prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias” Art. 1º; o 

Art. 2º declara “O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de 

regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de professores 

primários, em três anos”. (BRASIL, 1946).  

No que concerne, porém, a essa normatização, Saviani (2009) ressalta que, 
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Se os cursos normais de primeiro ciclo, pela sua similitude com os ginásios, tinham 

um currículo centrado nas disciplinas de cultura geral, no estilo das velhas Escolas 

Normais, tão criticadas, os cursos de segundo ciclo contemplavam todos os 

fundamentos da educação introduzidos pelas reformas da década de 1930. (P. 147). 

Somente com a reforma universitária realizada pela Lei 5.540, de 28 de novembro 

de 1968, é que se criou um lócus de formação pedagógica dos concluintes dos cursos de 

bacharelado que eram realizados nos institutos e escolas de formação específica: a criação da 

Faculdade de Educação. Para Monteiro, 

A criação da Faculdade de Educação parecia afirmar o reconhecimento da 

importância dos conhecimentos pedagógicos para a formação dos professores. 

Racionalizando a oferta dos recursos humanos disponíveis, ela concentrava a oferta 

das disciplinas da formação pedagógica aos alunos concluintes de cursos de 

bacharelados em áreas afins e voltada para as disciplinas escolares ensinadas na 

educação básica. Para a realização das atividades de estágio, o Colégio de Aplicação 

foi mantido, vinculado à direção desta Faculdade. (2011, p. 87). 

O golpe militar de 1964 exigiu adequações no campo educacional, o que 

aconteceu mediante mudanças na legislação do ensino ocorrido em 1971, questão tratada a 

seguir.  

5ºperíodo – Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 

Magistério (1971-1996) 

Em 1971 aconteceu a reforma da Educação Básica, com a Lei 5.692/71, que 

modificou os Ensinos Primário e Médio. Dentre as ações, extinguem-se as escolas normais. 

Em seu lugar, foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério 

de 1º grau (HEM). Pelo Parecer nº 349/72, aprovado em 6 de abril de 1972, também alteram 

as denominações Ensino Primário e Ensino Médio para Primeiro Grau e Segundo Grau, 

respectivamente (SAVIANI, 2005).  

A lei não previa, no entanto, docentes suficientes para atender a demanda que 

crescia, principalmente, para as séries de 5ª a 8ª, haja vista a obrigatoriedade do ensino que 

passara a ser de oito anos. Foram mantidos em vigor os esquemas I, que correspondia de 1ª a 

4ª séries e o esquema II, que correspondia de 5ª a 8ª séries. Os cursos de Pedagogia 

permaneciam com a formação de professores para o HEM, e lhes foi atribuída a formação de 

especialistas em Educação, que incluía os diretores de escola, orientadores educacionais, 

supervisores escolares e inspetores de ensino.  

Essa realidade prolongou-se até os anos 1980, quando, em 1982 se criou a Lei 

7.044/82, que mantém a formação na habilitação magistério. É, portanto, neste marco 

histórico que surgem os cursos de licenciatura curta de nível superior, cujo objetivo era 

formar docentes para atuarem da 5ª a 8ª séries, porém poderiam também trabalhar na 1ª a 4ª 
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séries. Essa situação permaneceu por toda década de 1980, tendo a extinção completa desses 

cursos acontecido na década de 1990.  

Também nos anos 1980 desencadeou-se movimentos pró-reformulação dos cursos 

de Pedagogia e Licenciatura. Conforme Silva (2003), foi após a proposta do Comitê Regional 

de São Paulo que se originou “a ideia mestra de formar o professor, enquanto educador, para 

qualquer etapa ou modalidade de ensino e também a da docência como base da identidade 

profissional de todo educador”. (P. 68).  

Por influência dessa proposta, as instituições com curso de Pedagogia começaram 

a lhes atribuir orientações direcionadas para a Educação Infantil e para as primeiras séries do 

Ensino de 1º Grau (atualmente Ensino Fundamental). Começa então um novo período de 

formação de professores.  

6º período – Advento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas 

Normais Superiores (1996-2006). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), publicada em 

23 de dezembro de 1996, estipula a exigência de nível superior para os professores da 

Educação Básica. Fez também alterações às propostas para as instituições formadoras e os 

cursos de formação de professores, introduzindo como opções aos cursos de Pedagogia e 

Licenciatura os institutos superiores de Educação e as escolas normais superiores, tendo sido 

definido período de transição para efetivar sua implantação, todavia esse período se estendeu 

até a década de 2000, quando em 2002 se criaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de Professores (BRASIL, 2002a). 

Com a extinção dos cursos de licenciatura curta, o Conselho Federal de Educação 

(CFE) aprovou o Parecer n. 161/1986, que reformulou os cursos de Pedagogia, facultando a 

estes ofertar também a formação para a docência de 1ª a 4ª séries. Além desta, o curso de 

Pedagogia passou por duas reformas curriculares: a primeira foi concluída em 1993 e a 

segunda em 2007. Na primeira, o curso passou a formar professores, além das séries iniciais, 

também para a Educação Infantil. Da mesma forma, ocorria a formação específica das 

disciplinas pedagógicas para o Curso Normal. O curso, então, se configurava como curso de 

licenciatura. Na segunda reforma, com a caracterização de um curso de licenciatura, o curso 

ampliou seu raio de alcance, passando a formar docentes para a educação de jovens e adultos, 

como também coordenadores de projetos educacionais e gestores (MONTEIRO, 2011).  

Ante o exposto, configura-se que a formação de professores no País diante das 

sucessivas mudanças que foram se introduzindo no processo de formação de professores 
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deram a conhecer um quadro de descontinuidade, se bem que sem rupturas. A Universidade 

deve assumir, todavia, o seu papel de lócus de formação de professores atendendo às 

necessidades de uma sociedade que vive, nos dias de hoje, em constante mudança. Precisa, 

portanto, estar atenta a elas. A não desvinculação da teoria e prática, e a formação de um 

profissional reflexivo, proativo, são objetivos a serem alcançados por uma instituição que tem 

o propósito de trabalhar com formação docente.  

2.2 Modelos de formação de professores 

Nesse contexto histórico da formação de professores, conforme Saviani (2009), 

configuraram-se dois modelos: (a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e (b) modelo 

pedagógico didático. 

O primeiro, conteúdos culturais-cognitivos, exprime que a formação do professor 

finda na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento 

conforme a disciplina que lecionará. Este modelo predominou nas instituições de ensino que 

foram incumbidas da formação dos professores secundaristas, cujo currículo formativo era 

centrado dispensando qualquer preocupação com o preparo pedagógico-didático. A 

compreensão desse modelo é de que os conteúdos, por si sós, são formativos, pertencentes a 

uma parcela da sociedade, não havendo espaço para caprichos pedagógicos. 

O segundo modelo, pedagógico-didático, contrapõe-se ao anterior, considerando 

que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo 

pedagógico-didático. Este modelo prevaleceu nas escolas normais, isto é, na formação dos 

professores primários. Ele compreende que todo e qualquer conteúdo é suscetível de ser 

ensinado a todos da sociedade, desde que dadas as condições necessárias para aquele que está 

no processo de aprendizagem. 

Na perspectiva de Saviani (2009), no Brasil, especificamente nas universidades e 

no Ensino Secundário (atual Ensino Médio), prevalece o modelo dos conteúdos culturais-

cognitivos em razão da prevalência do Estado, havendo, no entanto, em alguns casos, a 

autonomia da comunidade acadêmica, onde prevalece o modelo pedagógico-didático. Em 

consequência, dessa dicotomia não deixa de se revelar, em alguns casos, na prática dos 

professores universitários brasileiros certa depreciação do aspecto pedagógico. 

Essa atitude, no entanto, não pode ser condenada haja vista o processo formativo 

descrito anteriormente, onde se pode observar a organização dos cursos de licenciatura desde 

a formação do “esquema 3 + 1” onde os bacharéis precisavam de complementos das 

disciplinas pedagógicas para se tornarem professores. Deste modo, a melhor adequação para a 
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formação de professores é uma estrutura organizacional adequada especificamente voltada ao 

cumprimento da função docente. A aplicabilidade desse formato é percebível nas recentes leis 

promulgadas que se referem à formação de professores para a Educação Básica, onde se pode 

citar a Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de fevereiro de 2002 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002a).  

No limiar do século XXI, a formação de professores enfrenta um novo desafio: o 

ensino com as tecnologias digitais, conforme mostrado na sequência. 

2.3 Formação de professores na Era digital 

O Governo Federal, por meio do Ministério de Educação, investe nas tecnologias 

digitais, disponibilizando, em seus programas e projetos, as mais variadas mídias, tais como a 

TV Escola, a Rádio Escola, Laboratórios de Informática, Lousa Digital, Laptops educacionais 

por via do Projeto UCA5. Por último, o MEC planeja distribuir tablets para as escolas de 

Ensino Médio, contudo, o uso desses recursos no espaço escolar requer uma metodologia de 

ensino e uma formação docente específica baseada nos cursos de licenciatura ofertados na 

Universidade. Em vista disso, o ideal é que os futuros professores devessem adquirir 

competências e habilidades para lidar com as tecnologias digitais, disponibilizadas nas escolas 

públicas para uso educacional, desde a academia. 

Observa-se no exercício da docência do professor a sua exclusão digital 

(ALMEIDA, 2004). Borges Neto (1998) já explicitava que o professor regente de sala de aula 

não precisa ser um experto em tecnologias para utilizá-las em sua prática pedagógica. 

Trabalhar com tecnologia é considerá-la como aliada para a transposição didática dos 

conteúdos elaborados, que são necessários para a formação de uma nova pessoa demandada 

pela sociedade do conhecimento.  

A regulamentação mais recente que trata da formação de professores para o uso 

das tecnologias é evidenciada com a da Resolução CNE/CP 1/2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. Em seu Art. 2º inciso VI, a Lei 

declara a necessidade do preparo para “o uso de tecnologias da informação e da comunicação 

e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores”. (BRASIL, 2002a). A 

Resolução deixa explícita a inerência do uso de recursos tecnológicos na formação docente.  

                                                           
5 Projeto UCA, Um Computador por Aluno. Disponível em: http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp. 

http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp
http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp
http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, do tipo licenciatura, também ressaltam a necessidade do “domínio das tecnologias 

e informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagem significativa” 

(BRASIL, 2006), pelo fato de tais tecnologias serem consideradas importantes para a 

Educação Básica. Não se trata de oferecer formação básica de conhecimento de uma 

determinada tecnologia, como, por exemplo, o computador, mas proporcionar condições 

acadêmicas para a elaboração do conhecimento usando os meios tecnológicos digitais como 

apoio. 

Almeida (2004) acentua que a formação do professor deve-se desenvolver 

mediante articulação da tríade entre as dimensões: domínio tecnológico, prática pedagógica 

com o uso das TDIC e teorias educacionais, que permitam compreender e transformar essa 

prática. Para alcançar esse objetivo, se faz necessário que o professor tenha habilidades no uso 

das TDIC e o domínio de seus recursos básicos.  

A autora ainda menciona que o domínio dos recursos básicos das TDIC é uma 

habilidade a se adquirir durante a formação do professor, pois ele deverá ter condições de 

Criar e recuperar documentos (arquivos de dados); instalar e desinstalar programas; 

buscar e incentivar em seus alunos a busca de informações em fontes distintas, 

incluindo bancos de dados e sistemas de comunicação a distância (Internet); utilizar 

e promover a utilização de sistema de autoria para a articulação de informações, 

representação, construção e socialização de conhecimentos, entre os quais os 

programas de criação e publicação de páginas na Internet (ALMEIDA, 2004, p. 

211).  

Com suporte nessas habilidades, a perspectiva da formação é de que o professor 

incorpore o uso das TDIC à sua prática pedagógica, adquirindo experiências. Com base nas 

experiências adquiridas, deve-se relacionar as tecnologias digitais às teorias que ajudem a 

refletir e depurar novas experiências, as quais favoreçam a atuação profissional que se almeja 

para o trabalho pedagógico com o uso das TDIC.  

3 INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

3.1 Breve histórico da Informática  

A história da Informática está intrinsecamente relacionada com a segunda Guerra 

Mundial, pois, em virtude dos interesses bélicos mais potentes, o computador se tornou a 

máquina mais indicada em razão de sua capacidade de realizar cálculos com maior rapidez do 

que as máquinas de cálculo já inventadas. Desta forma, nascia nos Estados Unidos, em 1946, 

o ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and Calculator) para resolver os problemas 
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balísticos. Quando sua construção foi concluída, no entanto, a guerra já havia acabado, de tal 

modo que ele passou a ser útil em outras tarefas, sendo integrado às pesquisas científicas. 

Nos meados da década de 1940 e início da década de 1950 aparecem os primeiros 

computadores nas universidades dos EUA e Reino Unido. Eram máquinas automáticas, com 

memórias ampliadas, unidades de comando interno e que efetuavam operações lógicas de 

cálculo e processamento de informação (MATTAR, 2008, p. 118-119). Esses avanços na 

computação fizeram aparecer as primeiras experiências do uso do computador na Educação. 

Valente (1999) cita dois exemplos. O primeiro foi em 1955, no uso de resolução de problemas 

em cursos de pós-graduação, e o segundo, em 1958, como máquina de ensinar no Centro de 

Pesquisa Watson da IBM e na Universidade de Illinois. 

A década de 1960 foi marcada pela diminuição do tamanho dos computadores e o 

aumento de oferta de equipamentos periféricos. A diminuição dos computadores decorre do 

surgimento dos circuitos integrados6.  Na década de 1970, foram criadas as memórias 

integradas - a memória ROM (Read Only Memory), que permite apenas a leitura dos dados e 

não perde informação na ausência de energia; e a memória RAM (Random Access Memory), 

que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados e perde informação 

quando não há alimentação elétrica. 

Em 1971, surgiu o microprocessador, por meio do qual se conseguiu colocar em 

prática a CPU (Central Processing Unit), ou seja, se logrou situar vários componentes num só 

elemento integrado. Com tal realização, nos anos de 1980, apareceram os microcomputadores. 

Foi somente na década de 1990, porém, que aconteceu o lançamento do primeiro 

microcomputador como se conhece hoje, o Apple II. Este já vinha montado, com teclado 

integrado e era capaz de produzir gráficos coloridos.  

Essas décadas também foram assinaladas pelo surgimento da linguagem de 

programação e dos sistemas operacionais. A linguagem de programação criou as condições 

para diálogo entre as máquinas e o homem. A primeira linguagem de programação destacada 

por Mattar (2008) é a Fortran (década de 1950), seguida, na mesma década, pela linguagem 

Lisp. Na década de 1960, apareceram as linguagens Cobol e Pascal. Em seguida, vem a 

linguagem concebida para a microinformática, a linguagem Basic. Nas décadas de 1970 e 

1980 dão-se início à linguagem C e à linguagem C++. Atualmente, se destacam a linguagem 

Java, php e ActionScript. Toda essa evolução tornou a programação contemporânea mais 

simples, rápida e interativa com o homem. 

                                                           
6  Conjunto de transistores, resistores e capacitores construídos sobre o chip – uma base de silício, 

material semicondutor (MATAR, 2008, p. 119). 
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Os sistemas operacionais permitem a interatividade do usuário com o conjunto de 

dispositivos eletrônicos que fazem parte de um computador. Os sistemas operacionais 

surgiram na década de 1960 com o sistema Unix, o primeiro sistema que pôde ser aplicado em 

qualquer máquina. No ano de 1981, foi a vez do MS-DOS (Microsoft Disk Operating 

System). Nesta década, tem-se o surgimento de vários sistemas operacionais, destacando-se: 

1984, com o lançamento da Apple do seu sistema operacional Macintosh OS 1.0, o primeiro a 

ter uma interface gráfica totalmente incorporada ao sistema; 1987, Andrew Tanenbaum, um 

professor de computação holandês, desenvolve um sistema operacional didático simplificado 

que foi batizado como Minix. Neste mesmo ano, a  IBM e a Microsoft apresentam a primeira 

versão do OS/2, um sistema multitarefa destinado a substituir o MS-DOS e o Windows 

   A década de 1990, foi marcada pelo surgimento do sistema operacional livre 

de Linus Torvalds, um estudante de graduação finlandês, ação a qual gerou mundialmente 

discussões sobre o direito sobre o uso do software. Dessa forma, a década inicial do século 

XXI é marcada pelo evolução do sistema operacional da Microsoft - o Windows -, do seu 

rival livre  - Linux - e da filosofia do uso de software livre.      

Ante o avanço da filosofia do uso de software livre7, o Governo Federal brasileiro 

adotou em seus diversos ministérios essa filosofia. O MEC, em especial, vem investindo 

milhões de reais na compra de laboratórios de informática para as universidades, centros 

federais e escolas do Ensino Fundamental e Médio já vindo pré-instalados programas livres e 

seu próprio sistema operacional – Linux Educacional – otimizado para a educação. O MEC 

também investe em mídias móveis, tendência dos dias atuais, tais como netbooks e tablets.     

3.2 A Informática na Educação no Brasil: influências externas 

Para Valente (1999), a implantação do programa brasileiro de informática na 

educação teve a influência dos Estados Unidos da América (EUA) e da França, apesar de que 

esses dois países iniciaram seus percursos de forma antagônica.  

Nos EUA, o uso do computador na educação é descentralizado e independente das 

decisões governamentais. Em um país de livre mercado onde a competição é ferrenha, o uso 

dos computadores nas instituições de ensino é voltado para o desenvolvimento tecnológico e 

para a produção de softwares para a comercialização. 

                                                           
7  Baseada na cultura da dádiva (Gift Culture) tem sua origem nos hackers. Sendo formalmente 

idealizada por Richard Stalman, programador do MIT, ao criar o projeto GNU: projeto que cria uma 
plataforma de software totalmente livre onde qualquer pessoa possa: 1. Utilizar o software para 
qualquer fim; 2. Estudar o código do software; 3. Modificar o código do software e 4. Redistribuir 
cópias do software (projeto software livre Bahia, 2004). 
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O início do uso do computador nos EUA aconteceu de forma bem mais 

consistente nas universidades. Os recursos tecnológicos das escolas de Educação Básica eram 

tímidos e poucas escolas usavam o computador como recurso educacional. Com a produção 

de softwares de instrução programada, o computador passou a ser usado como ferramenta 

pedagógica. Era então implementada a instrução auxiliada por computador (Computer Aided 

Instruction), ou simplesmente CAI.  

Os sistemas CAI somente eram executados em computadores de grande porte, 

restringindo o seu uso pelas universidades, o que dificultou a disseminação desses programas 

nas escolas básicas. O surgimento dos microcomputadores foi de grande benefício para as 

escolas básicas. Primeiramente, porque foi possível serem distribuídos em larga escala para as 

escolas, provocando, por consequência, produções e diversificação de CAI; o segundo ponto 

foi a difusão de novas modalidades de uso do computador na Educação, passando o 

computador a assumir um papel fundamental de mudança na qualidade da educação, podendo 

tornar possível a criação e o enriquecimento de novos ambientes de aprendizagem. Segundo 

Valente (1999, p. 3), “O Logo8 foi o exemplo mais marcante dessa proposta”. 

Atualmente, nos Estados Unidos, a preocupação não é mais a produção de 

softwares voltados para a automatização da instrução, e, sim, a produção de softwares que 

facilitem o desenvolvimento de atividades colaborativas, a interação homem-máquina, o uso 

do computador como mediador do ensino. O processo pedagógico que envolve os alunos, 

contudo, é predominantemente da transmissão de informação. 

A formação de professores para o uso pedagógico dos computadores nas escolas 

estadunidenses não aconteceu de forma sistemática e centralizada. Foi iniciada com 

treinamentos sobre as técnicas de uso dos softwares educativos em sala de aula, não havendo 

uma formação consistente e continua.    

A França, ao contrário dos EUA, tem por natureza ser um Estado centralizador. 

Dessa forma, a implantação da Informática na Educação foi planejada com materiais, 

softwares, meios de distribuição, instalação e manutenção dos equipamentos adequados cujo 

destino tinha um público-alvo: os alunos. Pairavam entre os organizadores, entretanto, 

indagações sobre o modelo a ser aplicado para o uso do computador. Os alunos deveriam ser 

preparados para o domínio da Informática, ou o computador deveria ser uma ferramenta que 

intermediasse a aprendizagem? Conforme Valente (1999), todavia, não foi dada a devida 

                                                           
8  A linguagem Logo foi desenvolvida em 1967, tendo como base a teoria de Piaget e da inteligência 

artificial (PAPERT, 1980 apud VALENTE 1999). 
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importância à questão da mudança pedagógica na escola. Mesmo assim, o computador causou 

provocações nesse sentido.    

   Para Valente (1999), o que mais marcou no programa de Informática da França 

foi a preocupação com a formação de professores. Desde seu início, foi uma prerrogativa 

fundamental para integração da Informática à Educação, havendo preparação intensiva dos 

professores. Apesar disso, não existia uma abordagem pedagógica especifica, “Os conteúdos 

versavam sobre o estudo do objeto informática e computadores, bem como sobre introdução a 

linguagem de programação, sem estabelecer articulações entre teorias educacionais e práticas 

pedagógicas com o computador”. (VALENTE, 1999, p. 5). 

Apesar da implementação de um programa de governo para o uso pedagógico do 

computador, com a execução de inúmeros projetos, o rompimento do hábito milenar da 

educação tradicional do falar/ditar dos professores ainda persiste. Decerto, que a centralização 

das decisões não provocou grandes mudanças na Educação. Mesmo assim, o computador foi 

gerador de novas perspectivas pedagógicas.      

A França e os EUA com seus programas, de certo modo, foram provocadores da 

disseminação da introdução da Informática na Educação, principalmente para o Brasil. Suas 

ações, contudo, não foram eficientes para grandes mudanças pedagógicas em seus sistemas de 

ensino. As instituições de ensino desses países têm mais recursos do que as escolas 

brasileiras. Ainda assim, a abordagem educacional predominante, em sua maioria, é a 

tradicional. 

Nesse panorama, a Informática na Educação Brasileira é pensada e implementada. 

Na sequência, são abordados aspectos relacionados às políticas brasileiras sobre o assunto. 

3.2.1 As políticas de Informática na Educação no Brasil 

Desde o início, as políticas de implantação da Informática na Educação no Brasil 

objetivavam nortear uma mudança pedagógica. Tendo a década de 1980 como marco inicial, 

três grandes projetos/programa tiveram destaque: Projeto Educação por Computadores - 

EDUCOM, Projeto Formação de Recursos Humanos - FORMAR e o Programa Nacional de 

Informática na Educação – PROINFO. 

O projeto EDUCOM  

Na década de 1980, já existiam diversas iniciativas de uso da Informática na 

Educação no Brasil, o que despertou o interesse do Governo e de pesquisadores das 
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universidades na implantação de programas educacionais baseados no uso da Informática. 

Com base nesse interesse, foi constituída uma equipe intersetorial, representada por 

integrantes da Secretaria Especial de Informática (SEI), do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), para elaboração de um futuro Programa de 

Informática na Educação (MORAES, 1993, 1997, NASCIMENTO, 2009). 

A equipe intersetorial realizou dois seminários de Informática na Educação em 

1981 e 1982, respectivamente, na Universidade de Brasília e na Universidade da Bahia. Esses 

seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o projeto EDUCOM, o qual 

se concretizou no ano de 1983. O projeto consistia na implantação de centros-piloto voltados 

à pesquisa no uso de Informática na Educação em universidades públicas, capacitação 

nacional de recursos humanos e constituição de financiamento para a elaboração de políticas 

públicas na área. O projeto exprimia duas grandes metas: desenvolver pesquisa do uso 

educacional da informática e levar computadores para as escolas públicas.    

Em 1984, coube ao Centro de Informática do MEC – CENIFOR a 

responsabilidade pela implementação, coordenação e supervisão técnica do projeto 

EDUCOM. Dessa maneira, o MEC assumiu a de informatização da Educação brasileira, 

inclusive mantendo o respaldo financeiro necessário para sua operacionalização. Conforme 

Moraes (1997), um dos argumentos utilizados para a transferência do projeto era o de que 

Informática na Educação tratava de questões de natureza pedagógica relacionadas ao processo 

de ensino-aprendizagem, envolvendo escolas públicas e universidades na busca de subsídios 

para uma futura política para o setor educacional.      

As contribuições do Projeto EDUCOM, além de importantes, foram decisivas 

para a criação e desenvolvimento de uma cultura nacional de uso de computadores na 

Educação, principalmente, por ser um projeto voltado para a realidade da escola pública 

brasileira. Apesar dos contratempos e problemas surgidos durante sua execução, muito se 

produziu em termos de pesquisas, formação de professores e produção de softwares 

educativos. Dentre essas contribuições, destaca-se o projeto formar, tratado a seguir. 

O Projeto FORMAR 

O projeto Formar foi implementado em 1987, tendo sido criado via recomendação 

do Comitê Assessor de Informática e Educação do Ministério da Educação – CAIE/MEC, sob 

a coordenação do NIED/UNICAMP e ministrado por pesquisadores e especialistas dos 
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demais centros-piloto integrantes do projeto EDUCOM. Teve como objetivo principal o 

desenvolvimento de cursos de especialização na área de Informática na Educação. O projeto 

era voltado de modo exclusivo para a capacitação de professores para atuarem nos diversos 

centros de Informática Educativa dos sistemas estaduais e ou municipais de Educação. Sobre 

o projeto FORMAR, assim declara Moraes (1997): 

Com a escolha do nome Projeto FORMAR, tínhamos em mente marcar uma 

transição importante em nossa cultura de formação de professores. Ou seja, 

pretendíamos fazer uma distinção entre os termos formação e treinamento, 

mostrando que não estávamos preocupados com adestramento, ou em simplesmente 

adicionar mais uma técnica ao conhecimento que o profissional já tivesse, mas, 

sobretudo, pretendíamos que o professor refletisse sobre a sua forma de atuar em 

sala de aula e propiciar-lhe condições de mudanças em sua prática pedagógica, na 

forma de compreender e conceber o processo ensino-aprendizagem, levando-o a 

assumir uma nova postura como educador (s/p). 

O curso objetivava formar professores que seriam multiplicadores nos Centros de 

Informática Educativa (CIED), portanto, esses preceptores precisavam ser críticos acerca do 

uso do computador na Educação, adeptos das possíveis contribuições da Informática ao 

processo ensino-aprendizagem e fomentador de uma reestruturação da metodologia de ensino. 

O programa PROINFO 

Em 1986, por meio da Portaria Ministerial n. 549/GM, foi criado o Programa 

Nacional de Informática Educativa – PRONINFE, que tinha por finalidade:  

Desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e atividades, 

articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica sólida e 

atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos. (MORAES, s/p).   

O PRONINFE visava a apoiar o desenvolvimento e a utilização da Informática 

desde o Ensino Básico ao Ensino Superior e no plano de pós-graduação, bem como a 

Educação Especial; também intentava fomentar a infraestrutura de suporte, que se referia à 

criação de vários centros; dar estabilidade e integração das pesquisas e capacitar contínua e 

permanentemente os professores. 

Para dar cabo a essas intenções, foram criados Centros de Informática na 

Educação, os quais receberam atribuições de acordo com os seus campos de atuação. Dessa 

forma, foram instituídos os Centros de Informática na Educação Superior – CIES, os Centros 

de Informática na Educação de 1º e 2º graus – CIED e os Centros de Informática na Educação 

Técnica – CIET.   

O modelo sistêmico do PRONINFE era desenhado com os seguintes agentes: 

representantes da Secretaria da Educação Especial e Superior, Centros de Informática nas 
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Universidades Federais, Escolas Técnicas Federais e Secretarias de Educação dos estados, 

assessorados pelo Comitê Especial de Informática na Educação, com representantes de 

especialistas oriundos das Universidades. Esse modelo perdurou até 1996, quando se 

procedeu a um processo de reavaliação da política de informática na educação do país que 

culminou com a extinção do modelo do PRONINFE, substituindo-o pelo modelo do 

PROINFO (MORAES, s/d). 

O PROINFO foi criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997 (BRASIL, 

1997), do MEC. O modelo do PROINFO, diferentemente do PRONINFE, possui apenas dois 

agentes: O MEC mediante a Secretaria de Educação a Distância – SEED, e os Núcleos de 

Tecnologia Educacional – NTE/NTM, sob responsabilidade das secretarias de Educação dos 

estados/municípios, que ficaram responsáveis pela capacitação dos professores que antes 

estava sob a responsabilidade das universidades. Percebe-se uma mudança de estratégia do 

Governo Federal em relação à formação de professores para o uso da tecnologia digital na 

Educação, configurando-se mais adiante.  

Em 2007, a SEED/MEC, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), elaborou a revisão do PROINFO. Em sua nova versão, o Programa, instituído pelo 

Decreto n. 6.300, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), passa a intitular-se Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo e postula a integração de três componentes: (i) 

instalação de laboratórios de informática nas escolas; (ii) disponibilização de conteúdos e 

recursos educacionais, multimídias e digitais (Portal do Professor, TV/DVD Escola etc.) e 

(iii) formação continuada de professores e outros agentes educacionais para o uso pedagógico 

das TDIC. Nesse formato atual, a responsabilidade de formação de professores para o uso das 

tecnologias digitais na Educação Básica não fica somente sob a tutela das universidades, mas 

também dos núcleos de tecnologias estaduais e municipais (NTE/NTM). 

3.3 A Educação a Distância  

3.3.1 A Internet 

O termo Internet surgiu quando a rede Arpanet9 passou a conectar universidades e 

laboratório, com a criação do protocolo TCP/IP10 (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol). Contudo, o que permitiu que a Internet abarcasse o mundo foi o desenvolvimento 

                                                           
9  Considerada a precursora da Internet, foi desenvolvida nos anos 1960 pela Advanced Research Projects 

Agency (ARPA), órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos  (CASTELLS, 2003; MATTAR, 2008). 
10  Protocolo TCP/IP são protocolos de comunicação padronizados que tornam possível a comunicação 

entre redes de computadores (CASTELLS, 2003). 
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da WWW (World Wide Web), quando Tim Berners-Lee, programador inglês, elaborou um 

programa navegador/editor em dezembro de 1990, nomeando-o de hipertexto World Wide 

Web, ou seja, a rede mundial (CASTELLS, 2003). Atualmente, a WWW (Web) é sinônimo de 

Internet, pois, mesmo os sites que não possuem formato de hipermídia (hipertexto, áudio, 

vídeo, fotos, bancos de dados e animação) podem ser acessados por meio da web (MATTAR, 

2008). 

Vale destacar que “Essa rede não tem um ponto central, nem é gerenciada por 

alguém especifico, é apenas um conjunto de redes de computadores ligadas entre si que 

utilizam a mesma tecnologia para enviar e receber informações”. (CARNEIRO, 2009). 

De meados de 1990 aos dias de hoje, a Internet passou da web estática para uma 

web dinâmica. Em decorrência das transformações ocorridas, Tim O’Reillyn, em 2005, 

classificou essas mudanças em três ondas: Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. Afirma Gabriel 

(2013) que essa classificação está mais relacionada às mudanças de comportamento das 

pessoas do que às tecnologias que proporcionaram essas mudanças.   

As tecnologias no início da web não permitiam a publicação de conteúdos de 

forma simples, pois somente programadores conseguiam colocar informações on-line. Dessa 

forma, as demais pessoas apenas acessavam os conteúdos. Essa forma de acesso ficou 

denominada de web estática ou Web 1.0, e predominou até o final do século XX; quando uma 

maior parte das pessoas começou a interagir nas redes sociais, produzindo blog, postando 

vídeos e fotos, e a web passou a ser uma plataforma participativa de serviços, na qual não 

somente se consome conteúdo, mas principalmente se publicam conteúdos. A web se tornou 

participativa, justificando a segunda onda: a Web 2.0. 

Em razão dos avanços tecnológicos, praticamente qualquer coisa, não apenas 

documentos, pode ser postada na Internet. O acesso passou a ser realizado por vários 

dispositivos, como computadores, notebooks, tablets, telefones celulares, entre outros. Gabriel 

(2013) apresentou uma demonstração prática em seu livro educ@r a (r) evolução digital na 

Educação quando o ilustra com QRcodes (um novo tipo de código de barras bidimensional. O 

termo QR deriva de Quick Response, que em inglês significa resposta rápida). Essa nova 

forma de interagir com a Internet enseja uma nova onda a Web 3.0, a qual também está sendo 

denominada de Web semântica. A Web semântica busca informações na web por meio de 

significado para as coisas, ou seja, busca conseguir extrair informações na web por 

significado. Atualmente na Web 2.0 se faz pesquisa usando palavra-chave. A figura 1 ilustra a 

nova forma de acesso a Web via QR code. 
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                            Figura 1 – Vídeo Web Semântica: Guia do futuro 

 

 

 

  

 

 
 Fonte: Gabriel (2013) 

 

Em virtude das limitações do ensino tradicional, tais como espaço/tempo escolar, 

a Internet é expressa como opção para quebrar essas limitações, contribuindo na melhoria do 

ensino, tema tratado a seguir.  

3.3.2 A Internet como ferramenta de ensino 

Em consequência das suas potencialidades, as quais foram facilmente se 

adequando à sociedade, a Internet adentra as casas brasileiras, tornando-se um meio de 

comunicação de massa, crescendo significativamente, tanto de forma comercial como 

acadêmica. Ao processo de ensino, seja como ferramenta de pesquisa, seja como ambiente 

virtual de aprendizagem, a Internet está se popularizando e os sistemas de ensino estão 

procurando a melhor adequação para essa nova realidade na Educação. 

A oportunidade de se ter um ambiente onde se possa estabelecer o conhecimento 

de forma não linear, sem paredes ou horários fixo, foi proporcionada ao ensino com o uso da 

Internet. Algumas orientações, no entanto, se fazem necessárias quando se pretende estudar 

ou ensinar de forma on-line.  

Os autores Palloff e Pratt (2003) orientam que quem escolhe estudar de forma on-

line deve primeiramente se perguntar se esse método é o seu preferido para não se 

desestimular durante o curso; já as instituições de ensino devem deixar clara a sua 

metodologia de ensino, incluindo as habilidades, os objetivos, as atitudes e as capacidades que 

podem ajudar os alunos que estão prestes a tomar uma decisão de ingressar num curso on-

line.  

Os autores ainda fornecem as seguintes orientações para alunos e instituições: ter 

conhecimento básico de Informática (saber usar um navegador, salvar e imprimir materiais 

on-line), saber fazer pesquisa básica na Internet, enviar e-mail, saber utilizar um editor de 

texto; saber gerenciar o tempo; diferenciar o aluno presencial do aluno on-line, valorar a 
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importância da interação professor/aluno e aluno/aluno; a importância de se ter feedback; 

interação e comunicação adequada (netiqueta) e como obter ajuda quando necessário 

(PALLOFF e PRATT, 2003). 

Não se pode esperar que todo aluno que ingressa na universidade tenha 

conhecimento básico de Informática, ou que possua habilidades necessárias para usar a 

Internet. Não se pode considerar que todo aluno egresso do Ensino Médio sabe utilizar de 

forma adequada um computador ou consegue acessar devidamente a Internet. Observa-se é 

que muito jovens sabem jogar on-line, acessar redes sociais, mas se perdem um pouco quando 

procuram aplicar seus conhecimentos da Internet em um curso on-line. Dessa forma, se faz 

necessária uma atenção maior por parte das instituições de ensino que pretendem trabalhar 

com cursos a distância via Internet. 

O Brasil oficializou a modalidade de ensino de Educação a Distância, nos últimos 

anos, disseminando o ensino com o uso da Internet. Esse tema será tratado a seguir. 

3.3.3 A Educação a Distância no Brasil 

A primeira definição de Educação a Distância em documento legal está no Art.1º 

do Decreto-lei n. 2.494 de 1998, que assim declara: 

Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 

com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 

em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação (BRASIL, 1998).  

Esse decreto foi, no entanto, revogado pelo decreto n. 5.622 de 2005 e a definição 

refeita como será visto mais adiante. 

A legislação que regulamenta a Educação a Distância (EAD) no Brasil se 

aprimoram desde 1996. Segundo Farias (2006), a maior parte legal está publicada em quatro 

documentos, os quais são: a Lei n. 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, que legaliza o 

uso da EAD educação formal do Brasil; a Portaria n. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, a 

qual autoriza a introdução de disciplinas no modo semipresencial em até 20% da carga horaria 

total de cursos superiores reconhecidos; a Portaria n. 4.361, de 29 de dezembro de 2004, que 

regulamenta o credenciamento de instituições de ensino para o uso regular de EAD em seus 

processos e o Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, o qual regulamenta o Art. 80º da 

LDB (BRASIL, 2005), definindo desta forma a política oficial de EAD no País.   

A LDB (Lei n. 9.394/96), em seu Art. 80º e em seus incisos, declara que o Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, e de Educação Continuada; que está só poderá ser 
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oferecida por instituições credenciadas pela União; a União regulamentará os requisitos para a 

realização de exames e registro de diploma; as normas para produção, controle e avaliação de 

programas. A autorização para sua implementação caberá aos respectivos sistemas de ensino, 

podendo haver cooperação e integração entre os sistemas; que está gozará de tratamento 

diferenciado, que incluirá: (I) custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens; (II) - concessão de canais com finalidades 

exclusivamente educativas; (III) - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, 

pelos concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

Destaca-se entre esses documentos a Portaria n. 4.059/04, a qual, em seu Art. 2º, 

ressalta que  

A oferta das disciplinas previstas [disciplinas integrantes do currículo que utilizem 

modalidade semipresencial] no artigo anterior deverá incluir métodos e práticas de 

ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação 

e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever 

encontros presenciais e atividades de tutoria (BRASIL, 2004).   

O Decreto n. 5.622/05 caracteriza a Educação a Distância como modalidade 

educacional em que a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Art. 1º). 

Na prática, esses artigos se tornam efetivos mediante dois instrumentos: 

computadores com acesso à Internet e ambiente virtuais de aprendizagem. Várias 

universidades estão aptas para trabalhar com EAD. Algumas construíram o próprio ambiente 

virtual, como a UFC, que possui o seu ambiente virtual de aprendizagem (AVA) denominado 

Solar11 e a Unicamp com o AVA TelEduc12. Existem, contudo, ambientes virtuais de 

aprendizagem livres, como é o caso do Moodle13. Outro item destacado no artigo consiste na 

personalização do professor na figura do tutor o qual intermediará o processo ensino 

aprendizagem a distância. 

A EAD no Brasil possui papel primordial no projeto educacional do Governo, o 

qual investe em softwares, equipamentos e telecomunicações, com o objetivo de aumentar 

                                                           
11  O SOLAR é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo Instituto UFC Virtual, da 

Universidade Federal do Ceará. Ele é orientado ao professor e ao aluno, possibilitando a publicação de cursos e a 

interação com os mesmos. Fonte: http://solarpresencial.virtual.ufc.br/org_frames.asp. Acesso: 09 dez 2014. 
12   O TelEduc é um ambiente de ensino a distância pelo qual se pode realizar cursos através da Internet. 

Está sendo desenvolvido conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) e pelo Instituto 

de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Fonte: 

http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/pagina_inicial/index.php. Acesso: 08 dez. 2014. 
13  MOODLE é um software livre de apoio a aprendizagem que permite a criação de cursos, podendo ser 

executado num ambiente virtual, seu acesso se dar através da Internet ou de rede local. 

http://solarpresencial.virtual.ufc.br/org_frames.asp
http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/pagina_inicial/index.php
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significativamente o número de vagas em universidade públicas (MATTAR, 2008). O 

Governo também investe por meio de seu programa Proinfo Integrado na formação contínua 

dos profissionais da Educação mediante do seu ambiente colaborativo de aprendizagem (e-

proinfo) e também em nível de especialização por meio de convênios com as universidades 

públicas (VALENTE, 2003).   

Destarte, a EAD é uma realidade que cresce de modo fenomenal, desafiando os 

padrões da Educação tradicional. Faz-se necessário que as instituições de ensino se adaptem a 

essa nova realidade, buscando uma abordagem para que possibilite uma formação 

contextualizada dos futuros professores.  

4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS À DOCÊNCIA 

As tentativas de melhoria na Educação levaram o Brasil a incluir em suas leis e 

em outros parâmetros legais o tema competências e habilidades desde a década de 1990 e nos 

anos iniciais deste século. Essas ações apontam caminhos importantes para a melhoria da 

educação, proporcionando amplo espaço para iniciativas de mudanças por parte das 

universidades, das escolas, demais instituições de ensino e especialistas da área. 

Atualmente, existe representatividade em vários parâmetros legais que tratam da 

formação do professor para níveis e modalidades da Educação brasileira. A LDB (Lei 

9394/1996), em seus Art. 9º, IV, as diretrizes curriculares para os cursos de formação de 

professores-licenciaturas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Parecer n. 09/2001, 

as Resoluções CNE/CP n. 01/2002 e CNE/CP n. 02/2002, são legislações que se 

fundamentam na importância do profissional adquirir competências e habilidades como 

requisito para sua qualificação.  

A concepção de competências e habilidades foi fundada com a teorização de 

Perrenoud (1999, 2000, 2002) e Zabala e Arnau (2010), dentre outros. No Brasil, vários 

autores corroboram essa temática, dentre eles: Demo (1995, 2011), Antunes (2001), Feijão e 

Justa (2013). Esses autores compartilham do entendimento de que as competências, ao serem 

desenvolvidas no processo ensino aprendizagem, trouxeram novas perspectivas para a 

Educação brasileira predominantemente tecnicista e conteudista. 

Perrenoud (2000, p. 15) elaborou um referencial formado de dez competências 

para ensinar. O autor parte da noção de competência que expressa uma capacidade de 

impulsionar diversos recursos cognitivos para encarar um determinado tipo de situação. Para 

tanto, se faz necessário considerar quatro aspectos: 
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1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas 

mobilizam, integram e orquestram tais recursos. 

2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação singular, 

mesmo que se possa trata-la em analogia com outras, já encontradas. 

3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas, 

subentendidas por esquemas (...), que permitem determinar (mais ou menos 

consciente e rapidamente) e realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação 

relativamente adaptada à situação. 

4. As competências profissionais constroem, em formação, mais também ao sabor 

da navegação diária de um professor, de uma situação de trabalho à outra (...).  

Antunes (2004) se apropria do dicionário Aurélio em busca de distinguir 

competências de habilidades. A definição para competência encontrada pelo autor foi 

“Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos”. Essa definição instiga-o a 

questionar se competências seria o mesmo que habilidade ou aptidão. Conclui, baseado em 

Perrenoud, afirmando que “competência em educação é a faculdade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos – que inclui saberes, informações, habilidades operacionais e 

principalmente as inteligências – para, com eficácia e pertinência, enfrentar e solucionar uma 

série de situações ou de problemas” (p. 17-18). Pode-se perceber, em sua conclusão, que as 

habilidades fazem parte do composto de competências.    

Zabala e Arnau (2010) definem competências como sendo a capacidade ou 

habilidade para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas de forma eficaz em um 

determinado contexto, sendo necessário mobilizar atitudes, habilidades e conhecimentos ao 

mesmo tempo e de forma inter-relacionadas. Desta forma, para eles as habilidades são 

componentes que consistem em um conjunto de ações que servem para a obtenção de um 

objetivo (procedimentos, técnicas, estratégias, métodos etc). 

Cruz (2012) afirma que competência é a capacidade que as pessoas desenvolvem 

de articular; relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores, construídos 

por intermédio de sua vivência e por meio dos conhecimentos construídos na escola, sendo as 

habilidades os componentes da competência explicitáveis na ação.  

Por intermédio desses referenciais, obtêm-se subsídios para discorrer sobre as 

múltiplas singularidades do oficio de professor, e acerca de alguns aspectos do atual contexto 

da prática pedagógica na qual as competências e habilidades estão em pauta. Perrenoud 

(2000) acentua que sua intenção foi propor competências emergentes representantes de “mais 

um horizonte do que um conhecimento consolidado”. (P.12). Com tal afirmação, suas ideias 

contribuíram para uma sapiência sobre o tema entre os estudiosos brasileiros. 
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Na explicitação da importância das competências para a Educação Antunes (2001) 

e Feijão e Justa (2013) recorrem ao relatório de Delors14 (1996), o qual exprime quatro 

aprendizagens de onde derivaram os quatro pilares da Educação para o século XXI.  Antunes 

(2001) afirma que “o educador deve organizar-se buscando quatro aprendizagens essenciais 

que, ao longo de toda vida, serão de algum modo sua bússola segura” (p.13). Já Feijão e Justa 

(2013, p. 47) atestam que “O relatório Delors oferece subsídios para a construção de um 

cenário educacional que articule as ações da escola com as transformações tecnológicas que 

ocorrem na sociedade da informação”. 

Em relação à caracterização das competências necessárias ao novo profissional da 

Educação, percebe-se uma relação intrínseca com as competências sugeridas por Perrenoud 

(2000) e as competências propostas por Antunes (2001) e Feijão e Justa (2013) as quais são 

concordantes, como demonstra o quadro comparativo 1. 

Quadro 1 – Comparativo das competências Perrenoud (2000), Antunes (2001) e Feijão e Justa 

(2013). 

AUTORES 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

Perrenoud Antunes Feijão e Justa 

1. Organizar e dirigir 

situações de aprendizagem. 

1. Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem. 

1. Comunicação 

2. Administrar a progressão 

das aprendizagens. 

2.  A Administrar a progressão 

das aprendizagens. 

2. Domínio da 

tecnologia. 

3. Conceber e fazer evoluir 

os dispositivos de 

diferenciação. 

3. Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação. 

3. Relações humanas. 

4. Envolver os alunos em 

suas aprendizagens e em 

seus trabalhos. 

4. Envolver os alunos na 

aprendizagem e, portanto, na 

sua reestruturação de 

compreensão de mundo. 

4. Inteligência 

emocional 

5. Trabalhar em equipe. 5. Aprender e ensinar a 

trabalhar juntos e a se trabalhar 

com equipes. 

5. Inteligências 

múltiplas. 

 

6. Participar da 

administração da escola 

6. Dominar e fazer uso das 

novas tecnologias. 

6. Cognição. 

 

7. Informar e envolver os 

pais. 

7. Vivenciar e superar os 

conflitos éticos da profissão e 

administrar sua formação 

continua e permanente. 

7. Criatividade 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).  

                                                           
14 Conforme Delors “(...) a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que ao 

longo da vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto 

é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 

a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender 

a ser, via essencial que integra as três precedentes” (DELORS, 1998, p. 89-90). 
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Quadro 1 – Comparativo das competências Perrenoud (2000), Antunes (2001) e Feijão e Justa 

(2013) (conclusão). 

AUTORES 

 Perrenoud Antunes Feijão e Justa 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
I

A
S

 

8. Utilizar novas 

tecnologias. 

 

8. Administrar sua própria 

formação e enriquecimento 

contínuo. 

8. Interdisciplinaridade. 

 

 

9. Enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão. 

 9. Polivalência. 

10. Administrar sua própria 

formação contínua 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).  

Percebe-se que esses autores, dependendo da sua forma de abordagem ou da 

classificação das competências e habilidades necessárias ao profissional da Educação 

contemporâneo, vislumbram um novo rumo na Educação que indica uma mudança de visão e, 

em consequência, uma troca de estratégias na prática pedagógica. Acredita-se que a formação 

de professores da Educação Básica no Brasil é norteada nas concepções constituídas por 

Perrenoud (2000) apoiadas por Antunes (2001). Esse tema é tratado a seguir.  

4.1 Competências como referência para as diretrizes que norteiam a formação de 

professores da Educação Básica 

Os referenciais para a formação de professores (BRASIL, 1999, p. 61) descrevem 

que competência é a “capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os 

conhecimentos teóricos e experienciais da vida profissional e pessoal, para responder às 

diferentes demandas das situações de trabalho”. Dessa forma, as competências não são em si 

conhecimentos, mas mobilizam e colocam em ação conhecimentos e atitudes (saber-ser) e 

habilidades (saber-fazer) necessárias para a resolução de situações-problema. Com essa 

concepção, foram estabelecidas as diretrizes que norteiam a atual legislação brasileira. 

Esta seção faz a análise do que propõem as Resoluções CNE/ CP n. 01/2002 e 

CNE/CP n. 02/2002 para a formação de professores da Educação Básica. 

A Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena. Resolve em seu Art. 1º que as 

diretrizes se constituem de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem 

seguidos pelas instituições formadoras de professores e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidade da Educação Básica (BRASIL, 2002a). 
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Além do que já é disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9394/1996 referente à 

organização curricular e à incumbência docente, respectivamente, o Art. 2º da Resolução nº 

01/2002 propõe, em seus diversos incisos, como formação necessária para a atividade 

docente, um ensino que vise: à aprendizagem do aluno; a um acolhimento à diversidade; ao 

exercício do enriquecimento cultural; ao aprimoramento em práticas investigativas; ao 

envolvimento em projetos de desenvolvimento de currículos; ao uso das tecnologias da 

informação e comunicação, bem como de metodologias, estratégias e materiais de apoio 

inovadores; por fim, um desenvolvimento de hábitos colaborativos em equipe. 

No Art. 3º, são traçados princípios norteadores no preparo para o exercício 

profissional, os quais compreendem: a formação de competências, sendo nuclear na 

orientação do curso; a coerência do ensino que recebe e o que vem a ser praticado na escola e 

o preparo para a pesquisa educacional com foco no processo de ensino aprendizagem.   

O Art. 4º compreende que na concepção, no desenvolvimento e na abrangência 

dos cursos de formação, torna-se fundamental a busca de um conjunto de competências 

necessárias à atuação profissional, adotando essas competências como norteadoras, tanto da 

proposta pedagógica, como do currículo, da avaliação, da organização institucional e da 

gestão da escola de formação. 

Os artigos 5º e 6º tratam do projeto pedagógico dos cursos. Esses artigos orientam 

para que os projetos pedagógicos do curso (PPC) possam atender o que foi proposto. Para 

tanto, se torna necessário que a formação garanta a constituição de competências para a 

Educação Básica; que estas competências comtemplem âmbitos do conhecimento do 

professor; que os conteúdos selecionados consigam ir além daquilo que os professores irão 

ensinar nas etapas da escolaridade; que se busque a articulação conteúdos versus didática 

especifica; que a finalidade da avaliação seja de orientação ao trabalho dos formadores, a 

autonomia dos futuros professores e a sua qualificação profissional para iniciar a carreira.  

O Art. 6º explicita uma série de competências ao exercício profissional de 

professor, as quais devem estar na constituição do PPC: compromisso com os valores 

democráticos; compreensão do papel social da escola; domínio dos conteúdos disciplinares; a 

investigação como possibilidade de aperfeiçoamento da própria prática pedagógica; o 

gerenciamento do próprio desenvolvimento pessoal. Os incisos desse artigo ainda propõem a 

contextualização nas áreas especificas de atuação, adequadas ao nível de ensino onde vão 

atuar. A formação dos professores também deve “propiciar a inserção no debate 

contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o 

conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência”. (VI, parágrafo 3º). 
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O Art. 7º, que trata da organização institucional, define claramente em seu inciso I 

que a formação deverá ser realizada em um processo autônomo, em curso de licenciatura 

plena, numa estrutura com identidade própria. O artigo também propõe as articulações que 

tornem mais estreitas as relações entre institutos, departamentos e cursos de áreas especificas; 

a constituição de colegiados que formulem seu PPC; atribuições de tempo e espaços para 

atividades coletivas que visem à formação das competências necessárias aos professores da 

Educação Básica.  

Destacam-se, ainda, a recomendação de que as escolas de formação garantam, 

com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, 

entre outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação; e, também, 

adotem iniciativas que garantam parcerias para a promoção de atividades culturais destinadas 

aos formadores e futuros professores. 

O Art. 8º se dedica à avaliação. As competências profissionais a serem 

constituídas pelos professores em formação devem ser a referência para todas as formas de 

avaliação dos cursos, as quais devem ser periódicas e sistemáticas, com procedimento e 

processos diversificados vinculados às escolas da Educação Básica; deve ser feita por 

procedimentos interno e externo, permitindo a identificação das dimensões avaliadas, 

incidindo sobre processos e resultados.  

A seleção e o ordenamento dos conteúdos, bem como os critérios de organização 

da matriz curricular e a alocação de tempo e espaços curriculares, são tratados nos Art. 10º e 

11º. Relativamente a seleção e ordenamento dos conteúdos (Art. 10º), estes serão de 

competência da instituição de ensino, sendo o seu planejamento o primeiro passo para a 

transposição didática15, que visa a transformar os conteúdos selecionados em objeto de ensino 

dos futuros professores.  

Os critérios de organização da matriz curricular e a alocação de tempo e espaços 

curriculares, tratada nos Art. 10º e 11º, se expressam em seis eixos articuladores, a saber: 

articulador dos âmbitos profissionais; articulador entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade; articulador da formação comum com a formação específica; articulador 

dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e 

pedagógicos que fundamentam a ação educativa; e articulador das dimensões teóricas e 

práticas. 

                                                           
15 Transposição Didática - Instrumento através do qual se transforma o conhecimento científico em 

conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos professores e aprendido pelos alunos (MENEZES, 

2014). 
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No que concerne à articulação de práticas, numa perspectiva interdisciplinar, estas 

poderão ser enriquecidas com tecnologias de informação, incluídos o computador e o vídeo, 

narrativas orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladas e estudo 

de caso (artigo 13º § 2º). 

A Resolução CNE/CP 02/2002, de 19 de fevereiro de 2002, institui a duração e a 

carga horária dos cursos de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica 

em nível superior. O Art. 1º declara que a carga horária será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2.800 (duas mil e oitocentas) horas16, com origem na garantia 

da articulação teoria-prática, conforme os projetos pedagógicos dos cursos. Seguem as 

dimensões dos componentes comuns: 400 (quatrocentas) horas de práticas, como componente 

curricular, ligadas à natureza do trabalho de professor vivenciando ao longo do curso; 400 

(quatrocentas) horas são de estágio curricular supervisionado em parceria com as instituições 

escolares, a partir do início da segunda metade do curso; 1800 (mil e oitocentas) horas para os 

conteúdos curriculares de natureza cientifico-culturais e 200 (duzentas) horas cobrem as 

atividades acadêmico-cientifico-culturais (BRASIL, 2002b). 

A Resolução ressalta ainda, em seu Art. 2º, que a duração da carga horária 

prevista no Art. 1º deve obedecer aos 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB 

(9394/1996), devendo ser integralizada em, no mínimo, três anos letivos.      

Portanto, as resoluções apresentam as múltiplas dimensões propostas para a 

organização dos cursos de graduação de formação de professores para a Educação Básica. 

Pode-se perceber que essas dimensões vão além das propostas anteriores de formações de 

professores (formação 3 + 1, por exemplo) nas quais predominavam os conteúdos específicos. 

Faz-se, desta forma, uma ruptura de uma lógica que resiste a acontecer na prática, ou seja, a 

lógica da Educação tradicional.  

As recomendações das resoluções, todavia, poderão encontrar resistências em, 

pelo menos, dois pontos: a memória da formação tradicional propedêutica e a falta de 

profissionais formadores para essa nova ideia de formação de professores baseados em 

competências. Assim sendo, existe a necessidade de se criar uma prática de formação 

suficientemente desenvolvida dentro de um novo espírito de formação de professores da 

Educação Básica (MALDANER, 2007, p. 230-231). 

                                                           
16 Para o curso de Licenciatura em Pedagogia, esta carga horária foi alterada pela Resolução CNE/CP n. 1, 

de 15 de maio de 2006 em seu Art. 7º para, no mínimo, 3.200, assim distribuídas: 2.800 para as atividades 

formativas; 300 horas de Estágio supervisionado e 100 horas de atividades teórico-prática de aprofundamento, 

por meio da iniciação cientifica da extensão e da monitoria (BRASIL, 2006).   



52 

5 A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

5.1 O Ensino Superior no Brasil 

A princípio, os cursos superiores no Brasil aconteceram em 1808, por causa da 

vinda da Corte de D. João VI (MASETTO, 1998). Foram criados cursos superiores 

relacionados às áreas Médica e de Engenharia. A primeira possuía o objetivo de formar 

médicos e cirurgiões para o Exército e a Marinha; a segunda formar oficiais especialistas que 

participariam da defesa militar e da implantação de infraestrutura civil da Colônia. Conforme 

Amaral (2009) “O que moveu o Rei D. João VI, quando da implantação desses cursos, em 

primeiro lugar foram os interesses relacionados à defesa da corte e só depois, os reais 

interesses dos colonos brasileiros”. (P. 116). 

As primeiras instituições de ensino superior brasileiras que receberam o nome de 

universidade, entretanto, só surgiram com a proclamação da República em 1889. 

Oficialmente, somente em 1920, pelo Decreto n. 14.343, de 7 de setembro de 1920, foi que se 

criou a Universidade do Rio de Janeiro. Essa universidade foi transformada na Universidade 

do Brasil em 5 de julho de 1937 e, a partir de 1965, se configurou como Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Para Amaral (2009), a origem do sistema federal de ensino 

superior brasileiro tem como marco inicial a criação da Universidade do Brasil, a qual serviu 

como modelo para as demais instituições de ensino superior do País. 

A Reforma Francisco Campos (Decreto n. 19.890 de 18 de abril de 1931), a qual 

dispõe sobre o ensino secundário, decretou que este compreenderia dois cursos seriados: 

Fundamental e Complementar (Art. 2º). O curso Complementar seria obrigatório para o 

acesso ao Ensino Superior (Art.4º), criando-se o vínculo entre o Ensino Secundário e o Ensino 

Superior (BRASIL, 1931).  

Amaral (2009) também comenta que essa reforma foi importante para o Ensino 

Superior, pois suas regras organizacionais foram adotadas pelas universidades. Em razão 

disso, o modelo colonial de faculdades isoladas foi abandonado e a universidade passou a ser 

um local de pesquisa e não somente de ensino; passou a interagir com a sociedade, 

desenvolvendo projetos de extensão, atuando sobre e com a sociedade. O documento também 

tratava do estabelecimento da autonomia para as universidades (AMARAL, 2009, p. 120). 

O tema autonomia universitária foi oficializado pelo do Decreto-Lei n. 8.393, de 

17 de dezembro de 1945, que, em seu Art. 1º, estabeleceu: “A Universidade do Brasil 

instituição de ensino superior, cujos fins estão fixados na Lei n. 452, de 5 de julho de 1937, 
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passará a ser pessoa jurídica, com autonomia administrativa, financeira, didática e 

disciplinar, nos termos do presente Decreto-lei”. (BRASIL, 1945).       

Mesmo com a lei em vigor, Fávero (2000) e Amaral (2009) acentuam que não 

houve a concretização da disponibilidade de recursos para as universidades. As “subvenções 

necessárias” não foram definidas e nem o que seriam recursos financeiros para o “material 

indispensável aos serviços” a serem realizados tratados no Art. 23 do referido Decreto-Lei.  

A autonomia universitária foi tratada novamente na LDB de 1961 (Lei n. 4.024, 

de 20 de dezembro, pois seu Art. 80º estabeleceu que “As Universidades gozarão de 

autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, que será exercida na forma de 

seus estatutos” (BRASIL, 1961). Esse artigo, porém, foi revogado pelo Decreto-Lei n. 464 de 

1969, não havendo novamente uma definição da autonomia das universidades (BRASIL, 

1969). 

A Reforma Universitária se consolidou na Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 

1968. Composta por 59 artigos, onde estão os fins, as funções, a organização e as 

modalidades de cursos de Ensino Superior (Art. 1º a 30). O documento ainda inclui 

orientações sobre o corpo docente (Art. 31 a 37); corpo discente (Art. 38 a 41) e em seus 

artigos finais de 42 a 59 as disposições gerais e transitórias. Com relação ao corpo docente, a 

Lei cria a carreira docente única em seu Art. 32 §1º ao declarar que “Haverá apenas uma 

carreira docente, obedecendo ao princípio da integração de ensino e pesquisas” (BRASIL, 

1968). 

Em seu Art. 3º, a Lei estabelece os seguintes termos: “As universidades gozarão 

de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida na 

forma da lei e dos seus estatutos”. (BRASIL, 1968). Mais uma vez, o conjunto de normas se 

repetiu sem, contudo, fazer referência sobre como se daria essa autonomia. A revogação desta 

lei aconteceu com a LDB de 1996. 

A segunda LDB (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) buscou também 

disciplinar as questões relativas ao Ensino Superior no capítulo IV, composto por 15 artigos 

(VIEIRA, 2009). Nos artigos 53 a 55, referentes à autonomia universitária, são detalhadas 

suas atribuições (Art. 53º), o direito ao financiamento público (Art. 54º), onde caberá a União 

assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para manutenção e 

desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas (Art. 55º). E ainda, 

no Art. 56 “As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão 

os segmentos da comunidade institucional, local e regional”. (BRASIL, 1996).  
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Com a conquista da autonomia, as instituições de Ensino Superior agora possuem 

novos desafios, como descreve Penteado (1998) 

Se a autonomia como uma conquista possibilita à universidade governa-se a si 

própria, nos princípios do direito público interno, cabe-lhe estabelecer a 

democratização em todos seus níveis de gestão como fruto de participação. A 

participação tem como pressuposto modos organizacionais compartilhados, 

fundamentados na equidade e nos contornos de uma cultura do coletivo na 

universidade, concebendo as dimensões de poder no adequado enfrentamento do 

conflito organizacional. (P. 40). 

Como é possível observar do exposto, o percurso do Ensino Superior brasileiro vem 

constitui-se com base, principalmente, na autonomia da instituição, ficando a formação didática 

do professor um pouco renegada. Conforme Vieira (2009), porém, a nova LDB (Lei nº 

9.394/96) não atendeu aos anseios das décadas anteriores que almejaram uma nova reforma 

universitária. Em razão dessa nova LDB, o que se observou foi a existência de vários 

projetos/programas (dentre os quais pode mencionar: Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior [SINAES], Programa Universidade para Todos [ProUni] e o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais [REUNI])17 os 

quais demonstram que o Governo optou por fazer pequenas reformas.     

5.2 A formação didático-pedagógica no Ensino Superior 

Com relação à docência, a nova LDB (Lei 9394/1996) não se aprofundou na 

questão da formação didática do professor, tendo focado nas competências técnicas (MASSA; 

D’ÁVILA, 2013). O Art. 13º estabelece as seguintes incumbências para os professores: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. (BRASIL, 1996). 

Percebe-se, com relação ao professor universitário, uma ampliação da sua 

docência, requerendo, não exclusivamente, conhecimentos específicos, mas uma formação 

profissional técnica e didático-pedagógica.  

De acordo com a nova LDB (Lei 9394/1996), a formação para o Ensino Superior 

acontecerá em nível de pós-graduação como declara o artigo 66 “A preparação para o exercício 

                                                           
17 O SINAES foi instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela Portaria n. 2.051, 

de 9 de junho de 2004; o PROUNI foi criado pela medida Provisória n. 213, de 10 de setembro de 2004 e 

institucionalizado pela Lei n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005 e o REUNI que foi firmado pelo Decreto n. 6.096, 

de 24 de abril de 2007. 
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do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”. (BRASIL, 1996). De acordo com o texto, o docente universitário será 

preparado e não formado. Observa-se a fragilidade da lei em relação à formação didático- 

pedagógica para a docência no Ensino Superior. Essa percepção é fortalecida pelo parágrafo único 

desse artigo, quando afirma que “O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico”. (IDEM, 1996). 

É notório o fato de que os programas de pós-graduação possuem perspectiva para 

a formação de pesquisadores em seu campo especifico, não havendo exigências quanto à 

formação pedagógica de professores.  Segundo Veiga (2012), a exigência sobre a oferta de 

uma disciplina sobre metodologia de ensino nos cursos de pós-graduação surge com a 

Resolução 3/99 do CNE. Dessa forma, em alguns casos, essa formação fica “a cargo das 

iniciativas individuais e dos regimentos das instituições responsáveis pela oferta de cursos de 

pós-graduação”. (VEIGA, 2012, p. 44). 

Já o Art. 5º da referida Resolução, em seu §1º, dita que “Quanto se tratar de 

cursos destinados à qualificação de docentes para o magistério superior do Sistema Federal de 

Ensino, deve-se assegurar, na carga horária, além do conteúdo especifico do curso, o 

indispensável enfoque pedagógico”. (D’ÁVILA, 2013). O pedagógico está em segundo 

plano em relação aos conteúdos específicos, confirmando a vulnerabilidade da Lei em relação 

à formação didático-pedagógica para a docência no ensino superior.  

Com a carência de um amparo legal direcionado para a formação de professores 

universitários, visando a ter um profissional com habilidades didático-pedagógicas, as 

instituições de Ensino Superior (IES) criaram programas de formação docente em serviço, 

como é o caso do Programa Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa 

(CASa 18) da UFC. A CASa é um programa de desenvolvimento e formação docente fundado 

em 2009 pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC. Ela oferece um amplo e diversificado 

conjunto de atividades de caráter contínuo, dialógico e formativo, com o propósito de 

elaboração cooperativa, envolvendo a comunidade acadêmica. Seu alicerce são os seguintes 

princípios: heterogeneidade, trabalho coletivo, interação, solidariedade, equidade e 

transformação (CASa, 2014); é um trabalho que busca preencher a lacuna existente na 

formação didático-pedagógica da formação docente do ensino superior.  

A formação didático-pedagógica de docentes da Educação Superior atualmente 

está em destaque em razão das necessidades de inovações pedagógicas, à força das leis que 

estão em vigor, onde se destacam três aspectos: atender aos interesses dos alunos e às 

                                                           
18  Disponível em: http://www2.virtual.ufc.br/casa/. Acesso: 25 dez. 2014. 

http://www2.virtual.ufc.br/casa/
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exigências do mundo do trabalho; aos resultados da avaliação da Educação Superior; e ao 

trabalho docente ante advento das TDIC na Educação. Decerto esses aspectos influenciam o 

desenvolvimento profissional do docente que atua e/ou atuou na Educação Superior. Dessa 

forma, surgem outros desafios para a docência universitária, expressos a seguir.     

5.2.3 A docência universitária 

A docência universitária é bastante estudada, especialmente nos últimos anos, por 

autores como Mosetto (1998), Anastasiou (1998), Veiga (2012) e d’Ávila e Veiga (2013). 

Todos expressam propostas construtivas que se acrescem ao tema em foco. Porto e Dias 

(2013) assinalam que esses estudos foram alavancados em decorrência de dois fatores: pelas 

matrizes históricas da universidade brasileira e pelas características da docência universitária, 

cuja constituição abrange diversas áreas, modos diversos de fazer e compreender o papel da 

docência na formação profissional.   

As análises desses autores levam a um entendimento de que a docência 

universitária está relacionada “à identidade docente, na demarcação de elementos que 

mapeiam significados do que é ser professor universitário, como ainda referenciam, de modo 

contextualizado, em que condições esta profissão é desenvolvida”. (PORTO; DIAS, p. 55). 

Tem-se ainda a compreensão da importância, para o professor universitário, do 

seu desenvolvimento crescente na profissão, em que a dimensão pedagógica é fundamental 

para o alcance de sua função. Para tanto, existe a exigência de uma qualificação didática, pois 

o futuro professor universitário deve ter a compreensão do ensino em sua complexidade. Essa 

realidade, no entanto, ainda não se confirma nos cursos de pós-graduação os quais têm o 

predomínio do conhecimento cientifico em detrimento do pedagógico. Na realidade, 

“predomina o despreparo e até um desconhecimento cientifico do que seja o processo de 

ensino e de aprendizagem, pelo qual [os professores] passam a ser responsáveis a partir do 

instante em que ingressam na sala de aula”. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010 p. 37 apud 

PORTO; DIAS, 2013). 

 Na ausência de um saber pedagógico universitário, o recém-professor (ou não tão 

recente) recorre à sua experiência (conhecimento técnico-cientifico), à tradição, ao bom 

senso, ao conteúdo, aos livros didáticos e à sua representação a respeito do que deve se 

ensinar. Predomina a competência cientifica em detrimento do saber pedagógico, e, em 

muitos casos, é o fator que se sobressai na seleção de professores universitários.        
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Neste contexto e partindo da ideia de que a docência universitária exige 

competências próprias, destacam-se três delas, conforme prega Masetto (1998): 1. 

Competência em uma determinada área de conhecimento, esta competência significa um 

domínio do conhecimento básico numa determinada área. O que não é suficiente exigindo-se 

uma segunda competência; 2. Competência na área pedagógica, essa competência é um 

processo que está sujeita a quatro eixos: o próprio conceito de processo de ensino-

aprendizagem, o professor como conceptor e gestor do currículo, a percepção da relação 

professor-aluno e aluno-aluno no processo, e a teoria e a prática da tecnologia educacional; 3. 

Competência da dimensão política; esta competência conduz o professor a refletir sobre sua 

cidadania a qual faz parte de uma sociedade que se encontra em um processo histórico e 

dialético, dando-lhe ciência de que sua participação é importante para a construção da vida 

bem como da história de seu povo.     

A docência universitária no século XXI deve, portanto, ter uma responsabilidade 

ética para com os alunos, pois envolve a maneira de não apenas “passar ou transmitir o 

conteúdo”, mas incluir no conhecimento da matéria formas de educar e profissionalizar os 

futuros preceptores. Dessa maneira, se almeja um docente que domine o trato da matéria do 

ensino, integrando-a ao contexto curricular e histórico social, além de utilizar formas de 

ensinar variadas com o uso das tecnologias de informação e comunicação, produzindo seu 

trabalho não mais de forma isolada, mas, sim, buscando a participação do aluno (MOROSINI, 

2000). 

6 O CURSO DE PEDAGOGIA 

O curso de Pedagogia reformulou sua proposta curricular nos últimos anos. 

Autores como Brzezinski (1996), Silva (2003) e Arantes (2006), acentuam que, desde sua 

origem, o curso de Pedagogia vem em busca de sua identidade, pois, historicamente, a 

institucionalização dos cursos de Pedagogia no Brasil está cheia de ambiguidades e 

contradições, particularmente quando se trata do seu proposito dualista: formar docente e/ou 

especialista (administrador).  

Silva (2003) divide a história do curso de Pedagogia no Brasil em quatro 

períodos: 1º – Período das regulamentações – identidade questionada (1939 – 1972); 2º 

Período – das indicações – identidade projetada (1973 – 1978); 3º Período – das propostas – 

identidade em discussão (1979 – 1998); 4º Período – dos decretos – identidade outorgada 

(1999 – até os dias de hoje). Dentro destes períodos, se destacam cinco regulamentações do 

curso, no concerto nacional, a saber: em 1939, em 1962, em 1969, em 1996 com a LDB 
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9394/96 e em 2006, entrando em vigor em 2007 (ARANTES, 2006, p.52). Este capítulo irá se 

guiar pelas regulamentações do curso de Pedagogia, procedendo a um apanhado histórico 

contextualizado sobre cada uma. 

A 1ª regulamentação (1939)  

A primeira regulamentação do curso de Pedagogia aconteceu mediante a criação 

da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, pelo Decreto-Lei n. 1190, de 4 de 

abril de 1939. A Faculdade foi criada com o objetivo de formar bacharéis e licenciados para 

as diversas áreas, dentre elas a pedagógica. O curso de Pedagogia tem sua constituição no 

artigo 19 (Secção XI), onde se descreve que o curso de Pedagogia terá duração de três anos. 

Sua matriz curricular traz a serialização de disciplinas conforme mostra quadro 2.   

Quadro 2 – Serialização de disciplinas do curso de pedagogia 

1ª série 2ª série 3ª série 

Complemento de Matemática Psicologia Educacional Psicologia Educacional 

História da Filosofia Estatística Educacional Educação Comparada 
Sociologia História da Educação Filosofia da Educação 
Fundamentos Biológicos da 

Educação 

Fundamentos Sociológicos 

da Educação 

Administração Escolar 

Psicologia Educacional Administração Escolar História da Educação 
Fonte: Brasil (1939) 

Ao formar os bacharéis em Pedagogia sem denotar outros elementos que 

pudessem auxiliar na caracterização desse novo profissional, surgia no curso a necessidade da 

formação de técnicos em Educação e de docentes para o curso normal (conhecido como curso 

pedagógico a nível médio). Caso houvesse interesse à docência, o graduado (bacharel) deveria 

cursar mais um ano do curso de didática19. O curso de didática descrito no artigo 20 (Secção 

XII) possuía as seguintes disciplinas: Didática geral, Didática especial, Psicologia 

educacional, Administração escolar, Fundamentos biológicos da educação e Fundamentos 

sociológicos da educação. Configura-se nesse ponto o “esquema que passou a ser conhecido 

como ‘3 + 1’” (SILVA, 2003, p. 12). Este modelo de formação, contudo, refletiu no exercício 

profissional do pedagogo, pois criara para a sociedade uma falta de identidade do curso que 

formava num momento o docente, noutro o especialista (administrador). Referindo-se ao 

esquema ‘3 + 1’, Brzezinski (1996, p. 44) faz a seguinte consideração 

O curso de pedagogia também foi padronizado com a utilização da simetria artificial 

adotada para cursos de bacharelado. O bacharel em pedagogia se formava técnico 

                                                           
19  Para o bacharel em Pedagogia, restava cursar apenas as duas primeiras disciplinas – Didática Geral e 

Didática Especial - haja vista que as demais já faziam parte do currículo do bacharelado. (SILVA, 2003, p. 

12).   
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em educação, cuja função no mercado de trabalho nunca foi precisamente definida. 

A falta de identidade do curso de pedagogia refletia-se no exercício profissional do 

pedagogo.  

Dessa forma, desde sua gênese, o curso de Pedagogia nasceu com vários 

problemas, situação que perdurará por várias décadas de sua história. Até o ano de 1961, o 

curso de Pedagogia permaneceu com o esquema ‘3 + 1’; com a previsão de uma nova 

regulamentação, surgem as expectativas de mudança, no entanto, não é o que ocorre, e sim, na 

realidade, houve um reforço da concepção predominante pelo Parecer 251/1962, reforçado 

pelos pressupostos da LDB/1961 (Lei n. 4.024/1961). Assim, o curso de Pedagogia é 

novamente regulamentado. Essa questão é tratada a seguir.  

A 2ª regulamentação (1962) 

A segunda regulamentação ocorreu com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n. 4.024/1961 – LDB/1961. Segundo Libâneo (2011, p. 88),  

Essa legislação reflete, além do pensamento pedagógico produzido nas décadas de 

1940 e 1950, o seu contexto social e político. (...) As crescentes industrialização e 

urbanização que caracterizaram o período exigiam o treinamento e a qualificação da 

mão-de-obra, aumentando de forma significativa a demanda social por 

escolarização. 

A 2ª regulamentação, no entanto, se fez necessária em razão dos problemas 

gerados já na criação do curso – a falta de identidade do curso de Pedagogia. Conforme Silva 

(2003), algumas alterações foram introduzidas em seu currículo desde o Parecer CFE n. 

251/62, entretanto não foi suficiente para sanar o problema criado. A polêmica era tanta que 

se falava em extinção do curso (SILVA, 2003, p. 15).  

O professor Valnir Chagas, autor e relator do Parecer CFE n. 251/62, fixa o 

currículo mínimo e a duração do curso de Pedagogia; o curso passou a ter duração de quatro 

anos, três dedicados à base comum e mais um ano dedicado ao estudo da didática e da prática 

de ensino. Para o bacharel em Pedagogia, o currículo mínimo ficou fixado em sete disciplinas, 

sendo cinco obrigatórias20 e duas opcionais21. Caso houvesse interesse em licenciar-se, o 

aluno deveria cursar Didática e Prática de Ensino. 

Vale ressaltar que, somente com o Parecer 292/62, foi que se legislou sobre a 

licenciatura. Dessa maneira, têm-se dois pareceres: um que legislava sobre o bacharelado e 

                                                           
20 Disciplinas obrigatórias: Psicologia da Educação (Evolutiva, Aprendizagem Diferencial), Sociologia 

(Geral, da Educação), História da Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar. 
21 Disciplinas opcionais: Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas 

Audiovisuais da Educação, Teoria e Prática da Escola Primária, Teoria e Prática da Escola Média, Introdução à 

Orientação Educacional. 
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outro sobre a licenciatura. Continuava, assim, a dualidade na Pedagogia: bacharelado e 

licenciatura, o primeiro formando o técnico e o segundo formando o professor para a escola 

normal, ambos os cursos com duração de quatro anos.   

Conforme Silva (2003), no entanto, o Parecer CFE n. 251/62 não fez nenhuma 

referência ao campo de trabalho do profissional denominado de técnico ou especialista em 

Educação. As expressões que a autora destaca são “administradores e demais especialistas de 

educação”, “profissionais destinados às funções não-docentes do setor educacional”. (P.17).  

Na inclusão da disciplina Administração Escolar como obrigatória, assim como 

Estatística e Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, é que se percebe a intencionalidade 

da formação da identidade do bacharel em Pedagogia, pois a primeira é considerada a base da 

formação especifica do técnico em Educação, enquanto as demais são “capazes de enriquecer 

poderosamente os pressupostos instrumentais da formação profissional, máxime no 

bacharelado” (BRASIL, CFE, Documenta, n. 11, pp.63-64 apud SILVA, 2003, p.17). A 

qualquer outra tentativa de identificação desse profissional, no entanto, para por aí, confirma 

Silva (2003).  

Em razão da fragilidade da identidade do licenciado em Pedagogia perante as leis 

vigentes, o mercado de trabalho foi invadido “por outros profissionais, tais como: médicos, 

dentistas, engenheiros, advogados, psicólogos, cientistas sociais e também por professores 

primários” (CONGRESSO ESTADUAL DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA, 1967, p. 81, 

apud SILVA, 2003, p. 19).  

Para minimizar tal situação, o MEC, por meio da Portaria n. 478/54, deu o direito 

ao licenciado em Pedagogia para ensinar outras disciplinas no Ensino Médio, além das 

disciplinas ditas pedagógicas. São elas: Filosofia, História Geral e do Brasil e Matemática, 

situação que perdurou até 1965. De 1965 a 1968, nos termos da Portaria MEC n. 341/65, esse 

direito estendeu-se à Psicologia, Sociologia ou Estudos Sociais. Por fim, em 1969, foi-lhes 

retirado o direito em relação à Filosofia, História e Matemática.  

Feitas as mudanças na sua estrutura, que perduraram até 1969, quando foi 

novamente reorganizado, a distinção entre bacharelado e licenciatura acabou. Então, foram 

criadas as habilitações, conforme a lei n. 5.540/1968. Estas questões serão tratadas a seguir.  

A 3ª regulamentação (1969) 

Na realidade em que se encontrava o curso de Pedagogia, existindo a indefinição 

do campo de trabalho e da invasão de outros profissionais no mercado, passa-se a pensar na 
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ideia de se reformular não apenas a relação de disciplinas, e sim sua estrutura curricular. Dois 

pontos são importantes, precedendo tais mudanças. O primeiro se refere à configuração da 

tendência pós-golpe militar (1964), que se estendia na Educação com um todo: o 

estabelecimento de correspondência direta e imediata entre o currículo e a tarefa a ser 

desenvolvida pelo profissional; o segundo diz respeito à aprovação da lei da Reforma 

Universitária (lei federal n. 5.540, de 28 de novembro de 1968). Nessa reforma, conforme 

Silva (2003, p. 25), “triunfam os princípios da racionalidade, eficiência e produtividade no 

trato do ensino superior”.   

No ano seguinte, após a aprovação da lei da Reforma Universitária, o curso de 

Pedagogia foi novamente regulamentado pelo Parecer CFE n. 252/69.  

O parecer 252/69 foi formulado em quatro intens. O primeiro recupera a história da 

criação do curso de pedagogia. O segundo detém-se na regulamentação do curso em 

consequência da promulgação da LDB/1961. O terceiro apresenta uma discussão 

sobre os artigos da Lei 5.540/1968 que prescrevem a formação de professores e 

especialistas, e o quarto discorre sobre a “filosofia” da nova regulamentação, bem 

como indica as disciplinas das partes comuns e diversificadas. (BRZEZINSKI 1996, 

p. 71).   

Com suporte nesse conjunto de itens, se compôs um manual orientador da 

estrutura, da forma e da dimensão do curso de Pedagogia. Dessa forma, o curso de Pedagogia 

passa a ser composto por duas partes: a primeira, comum, constituída por matérias básicas à 

formação de qualquer profissional na área; e uma parte diversificada, em função de 

habilitações especificas (SILVA, 2003). A parte comum ficou composta das seguintes 

disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, História da 

Educação, Filosofia da Educação e Didática. 

A segunda parte, diversificada, corresponde às áreas mencionadas no Art. 30 da 

lei 5.540/1968 (BRASIL, 1968), tendo sido ampliada pelo Parecer 252/1969. As áreas se 

desdobravam em oito habilitações (magistério do Ensino Normal; orientação educacional; 

administração escolar, que abrangia: Administração de Escola de 1º e 2º Graus e 

Administração de Escola de 1º Grau; Supervisão de Ensino, abrangendo: Supervisão de 

Escola de 1º e 2º Graus e Supervisão de Escola de 1º Grau; e Inspeção Escolar, que envolvia: 

Inspeção de Escola de 1º e 2º Graus, Inspeção de Escola de 1º Grau) que eram oferecidas em 

nível de graduação. “No que se refere à habilitação magistério, o parecer preserva a função de 

preparar também o professor para atuar nas séries iniciais de escolarização”. (BRZEZINSKI, 

1996, p. 74). Com os dizeres “quem pode o mais pode o menos”, assim justificava o relator. 

Desta forma, concluem Scheibe e Aguiar (1999, p. 5) 

O curso de pedagogia passou então a ser predominantemente formador dos 

denominados “especialistas” em educação (supervisor escolar, orientador 
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educacional, administrador escolar, inspetor escolar, etc.), continuando a ofertar, 

agora na forma de habilitação, a licenciatura “Ensino das disciplinas e atividades 

práticas dos cursos normais”, com possibilidade ainda de uma formação alternativa 

para a docência nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Em relação ao mínimo de duração para o curso, o Conselho Federal de Educação 

(CFE) estabeleceu duas modalidades que foram fixadas para as habilitações que se incluíram 

na graduação: “2.200 e 1.100 horas, a serem desenvolvidas em tempo variável de 3 a 7 e de 

1,5 a 4 anos letivos, respectivamente” (BRASIL, CFE, Documenta, n.100, p. 111, apud 

SILVA, 2003, p. 33). 

O Estágio Supervisionado nas áreas correspondentes às habilitações se torna 

obrigatório pela Resolução n. 2/69, determinando a carga horária em 5% da duração fixada 

para o curso (BRASIL, CFE, Documenta, n.100, p. 100, apud SILVA, 2003, p. 33-34). 

Pode-se dizer que esta regulamentação foi resistente ao tempo e aos desejos de 

mudança, tendo perdurando por três décadas. Não foi por seus méritos, no entanto, pois várias 

tentativas foram feitas no intuito de sua reformulação. Encontrados seus pontos vulneráveis, 

como, por exemplo, o descaminho do curso de Pedagogia, seu currículo sem identidade 

epistêmica e a destinação profissional de seus egressos, essa regulamentação acabou por gerar 

mais problemas. Na década de 1990, começou a discussão sobre a nova LDB (LEI 9394/96), 

e acerca dessas, em 1996, foi feita a 4ª regulamentação, tema tratado a seguir. 

A 4ª regulamentação (1996) 

Na década de 1970, surgiram debates sobre o curso de Pedagogia cuja base 

comum nacional foi a temática central, questão está levantada pelo Movimento Nacional de 

Formação do Educador. 

Em 1971, foi criada a Lei 5.692/71, de 11 de agosto, a qual alterou a concepção e 

os objetivos do Ensino Primário e Médio. Essa Lei recomendava um novo esquema de 

formação diferenciada na qual se exigia, no seu art. 30, uma formação mínima para o 

exercício do magistério. Scheibe e Durli, citando Durli (2007), descrevem cinco níveis de 

formação de professores, a saber:  

Formação de nível de 2º grau, com duração de 3 anos, destinada a formar o 

professor polivalente para as quatro primeiras séries do 1º grau; formação de nível 

de 2º grau, com um ano de estudos adicionais, destinada ao professor polivalente, 

com alguma especialização para uma das áreas de estudos, apto, portanto, a lecionar 

até a 6ª série do 1º grau; formação superior em licenciatura curta, destinada a 

preparar o professor para uma área de estudos e a torná-lo apto a lecionar em todo o 

1º grau; formação em licenciatura curta mais estudos adicionais, destinada a 

preparar o professor de uma área de estudos com alguma especialização em uma 

disciplina dessa área, com aptidão para lecionar até a 2ª série do 2º grau; formação 

de nível superior em licenciatura plena, destinada a preparar o professor de 
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disciplina e, portanto, a torná-lo apto para lecionar até a última série do 2º grau. (P. 

95-96). 

Para alcançar a regulamentação dessa estrutura, só foi possível pela indicação 

22/1973, a qual fixou os princípios e as normas a serem observados na organização dos cursos 

de licenciatura. Para melhor adequação, o legislador propôs ramificações para os cursos em 

habilitações. Dessa forma, em relação aos conteúdos e à metodologia de ensino, foram 

sugeridos três cursos de licenciatura, a saber: a) licenciatura para as áreas de Educação Geral; 

b) licenciaturas para as áreas de Educação Especial; c) licenciaturas para as áreas de 

Formação Pedagógica. As normas para as primeiras licenciaturas foram propostas pelas 

Indicações nos 23/1973 e 36/1973 e fixadas pelas Resoluções nos 23/1973 e 30/1974. (IDEM, 

p. 96). 

As autoras ainda comentam que a indicação 70/1976 estabeleceu para o curso de 

Pedagogia a função de habilitar o especialista no professor licenciado. Já neste período, o 

relator Valnir Chagas cogitava na intenção de definir como função do curso de Pedagogia a 

formação de professores para atuarem nos anos iniciais; no entanto, as pretensões do Relator 

foram frustradas “As Indicações do conselheiro Valnir Chagas foram revogadas, em 1979, 

pelo ministro da Educação, Eduardo Portella, já num contexto de incipiente mobilização dos 

educadores que se organizaram no sentido de intervir nas políticas de reformulação dos cursos 

de formação, marcadas pelas decisões do Conselho Federal de Educação” (SCHEIBE e 

DURLI 2011, p. 97).22 

Na década de 1980, o curso de Pedagogia, novamente, recebeu críticas, agora em 

relação a sua fragmentação, suas características tecnicistas e a divisão do trabalho técnico na 

escola. Nesse período, também se levantou uma bandeira para que o curso se voltasse para a 

formação de professores dos anos iniciais. O que mais dificultou o avanço para uma nova 

regulamentação, no entanto, foi a divergência de opiniões dos grupos envolvidos nos debates. 

Um ponto era consenso: ter a docência como núcleo comum da Pedagogia. Por fim, em 1986, 

o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o Parecer n. 161/1986. Este discorre sobre a 

Reformulação do Curso de Pedagogia, facultando ao curso ofertar também formação para a 

docência de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. 

                                                           
22  Como consequências desses embates, organizou-se o Movimento dos Educadores, iniciado com a criação do 

Comitê Nacional Pró-Formação do Educador (1980) e transformado em 1983 na Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação do Educador – CONARCFE. Esta, por sua vez, resultou, em 1990, na 

criação da ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
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A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação 

(ANFOPE)23 foi, a partir de 1990, aprimorando concepções acerca da estruturação global dos 

cursos de formação de educadores, que envolviam a ideia de escola única como instância de 

formação. Buscava-se como apoio o entendimento que se foi tendo, na época, sobre o que diz 

respeito à base comum nacional.  

Essa década é também marcada pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), de 20 de dezembro de 1996. A lei definiu em sete artigos a 

formação dos profissionais da Educação, sendo que três destes se referem à formação de 

professores da Educação Básica (Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental). Os artigos são:  

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Art. 63º. Os institutos superiores de educação manterão: 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

Art. 64º. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, 

será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

(BRASIL, 1996). 

Esses artigos acirraram novamente os debates acerca da identidade do curso de 

Pedagogia, pois trouxeram mudanças inesperadas relacionadas à formação docente, ao locus 

de formação, além de deixar aberturas para diversas interpretações (ENS e VAZ, 2011).  

Em 1998, a ANFOPE formulou um documento intitulado “Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação”. O 

documento indicava que o locus preferencial de formação dos profissionais da Educação para 

atuarem na Educação Básica e superior são as universidades e suas faculdades/centros de 

educação. O documento alerta, entretanto, sobre as necessidades de suas estruturas serem 

repensadas.  

                                                           
23 A Conarcfe foi instituída pelos educadores e estudantes presentes no Encontro Nacional de Belo Horizonte, 

em novembro de 1983, com a finalidade de dar continuidade ao processo de discussão sobre a reformulação dos 

cursos de formação do educador e acompanhar as ações do MEC junto aos cursos de licenciaturas. A Conarcfe 

atuou até 1990 quando se transformou na ANFOPE. (SCHEIBE E AGUIAR, 1999). 
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As orientações da ANFOPE foram a respeito dos seguintes itens: perfil do 

profissional da Educação, competências e área de atuação, eixos norteadores da base comum 

nacional, princípios e componentes para a organização curricular e, por fim, duração do curso 

(SILVA, 2003, p. 80). A área de atuação inclui: Educação Básica, na qual se incluem 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

Educação para Pessoas com Deficiência e Curso Normal. Abrange, ainda, a Educação 

Profissional, Educação Não Formal, Educação Indígena e Educação a Distância (EAD). Ao se 

referir sobre os eixos norteadores da base comum nacional, esse será de sólida formação 

teórica, unidade entre teoria/prática, gestão democrática, compromisso social e ético, trabalho 

coletivo e interdisciplinar e articulação entre formação inicial e continuada. 

Além dessas orientações, a ANFOPE “reafirma a manutenção do curso de 

pedagogia no conjunto dos cursos de formação de educadores, deixando, porém, em aberto, a 

estruturação a ser dada a eles, bem como as funções a serem preenchidas pelo curso de 

pedagogia”. (SILVA, 2003, p. 80). 

Depois das várias discussões, em 6 de maio de 1999, foi divulgado o documento 

denominado “Proposta de Diretrizes Curriculares”, de autoria da Comissão de Especialistas 

de Ensino de Pedagogia, o qual foi bem aceito, em parte, pela comunidade acadêmica, pelos 

seguintes motivos: ter se consolidado pelos princípios os quais a ANFOPE se referendara; por 

contemplar, em parte, as funções do curso de Pedagogia e da possibilidade de atuação do 

pedagogo em áreas emergentes do campo educacional. Desta forma, o perfil do pedagogo foi 

definido como o profissional capaz de 

[...] 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 identidades 

profissionais. (CEEP, 1999, p.1, apud VIEIRA, 2008, p. 13). 

No final de 1999, várias manifestações de universidades e entidades dos 

educadores ocorreram pelo País contra o Decreto n. 3.276/99 (BRASIL, 1999). Este decreto 

estabelecia a exclusividade dos cursos normais superiores para a formação dos professores 

para esses níveis de ensino. Em virtude das pressões, o termo que provocou as resistências ao 

decreto foi alterado em 2000 mediante o Decreto n. 3.554/00 (BRASIL, 2000), que substituiu 

o termo preferencialmente no lugar do exclusivamente. Assim ele decreta:  

Art. 1º O § 2.º do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2º A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, far-se-á, preferencialmente, em cursos normais superiores." (NR) 

(BRASIL, 2000). 
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Em 2002, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

(Resolução CNE/CP n. 1/2002 de 18/02/2002), e, nos anos subsequentes, as Diretrizes 

Curriculares para cada curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo CNE24; entretanto, 

conforme Gatti; Barretto; André (2011, p. 98),  

Mesmo com ajustes parciais propostos nessas diretrizes, verifica-se, nas 

licenciaturas dos professores especialistas, a prevalência da histórica ideia de 

oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno 

espaço para a formação pedagógica. 

Os Pareceres CNE/CP n. 05/2005 e 03/2006 e a Resolução CNE/CP n. 01/2006 

asseguravam a formação de profissionais da Educação prevista no art. 64, em conformidade 

com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96 e deliberavam sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, estabelecendo, dessa forma, um novo período de 

debates sobre a temática da formação do profissional de Educação no curso de Pedagogia. 

Assim, o curso de Pedagogia entrou na sua 5ª regulamentação, tema tratado a seguir. 

A 5ª regulamentação (2006) 

A preocupação em normatizar a formação docente voltada para os anos iniciais da 

Educação Básica tomou forma legal com a LDBEN (9394/96) e teve sua continuidade com as 

diretrizes curriculares nacionais para formação de professores da Educação Básica em nível 

superior (BRASIL, 2002a) bem como as demais resoluções e pareceres (em especial os 

Pareceres CNE/CP n. 05/2005 e 03/2006) que tratavam do tema que se seguem nos anos 

subsequentes até se chegar à Resolução CNE/CP n. 1/2006.  

Em 2006, foi promulgada a Resolução CNE/CP n. 1/2006, que regulamentava o 

curso de Pedagogia (BRASIL, 2006). O curso tomou forma de licenciatura e de formador de 

professores para a Educação Básica. Os artigos 2º e 4ª descrevem que 

As Diretrizes Curriculares para o 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, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (...) (Art. 2º). 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

                                                           
24  Além da Resolução CNE/CP 1/2002. Neste ano, mais três fontes legais (pareceres e resoluções), que 

tratam somente da reforma dos cursos de licenciatura, algumas delas que visam a esclarecer a outras ou 

emendá-las, são promulgadas. São elas: Resolução CNE/CP 2/2002 de 4/3/2002; Parecer CNE/CES 109/2002 

de 13/3/2002 e Resolução CNE/CES 17/2002 de 9/4/2002.  
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Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos.  

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor de Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares - Art. 4º - (BRASIL, 2006). 

O curso de Pedagogia, em conformidade com a lei, se apropriou de uma nova 

configuração, tendo como base a docência, bem como um novo perfil para seu egresso, o qual 

incluiu uma formação teórica consistente, diversidade de conhecimento e de práticas 

articuladas no decorrer do curso. O campo de atuação do licenciado em Pedagogia abrangeria 

três dimensões: (i) docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade Normal; (ii) a dimensão 

da produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional; (iii) a 

dimensão da gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as 

diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não 

escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao 

acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, 

formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e 

institucionais na área da educação (ARAÚJO, 2006).  

O artigo 6º, da referida lei, tratava da estrutura do curso de Pedagogia, a qual 

respeitava a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, englobando três 

grandes núcleos: 1) estudos básicos; 2) aprofundamento e diversificação de estudos; e 3) 

estudos integradores. 

O Art. 7º discorre sobre a carga horária mínima do curso, estabelecida em 3.200 

horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 2.800 horas dedicadas às atividades 

formativas; 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado, prioritariamente, em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, podendo privilegiar também, outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 100 horas de 

atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, 

por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria (BRASIL, 2006). 

Partindo dessa conjectura legal, o curso de Pedagogia, finalmente, se constituiu 

como o principal locus da formação de professores para a Educação Básica; entretanto, para 

alcançar os requisitos previstos na lei, as instituições de ensino terão que elaborar um novo 

projeto pedagógico obedecendo ao contido na Resolução (Art. 11º).  



68 

Os temas a seguir descrevem a criação do curso de licenciatura em Pedagogia da 

UFC e em seguida se faz uma análise do seu projeto pedagógico. 

6.1 O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFC 

O curso de Pedagogia da UFC teve origem na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras. Seu reconhecimento ocorreu pela Lei n. 3.866, de 25 de janeiro de 1961. O curso só 

começou a funcionar, no entanto, em 1963. Quanto a sua estruturação, o curso era em regime 

seriado, anual, dividido de dois ciclos, cada um com duração de dois anos. O primeiro era 

constituído de matérias básicas, o qual fazia aconselhamento profissional e o segundo de 

estudos de natureza específica, o qual preparava os discentes para o nível de especialista. 

Em um contexto histórico, em conformidade com Fernandes (s/d), o curso de 

Pedagogia da UFC passou por três “momentos pedagógicos” com relação à formação do 

perfil do educador. O primeiro corresponde ao período entre 1963 a 1968. Foi caracterizado 

pela formação do professor generalista, que deveria atuar como docente do curso Normal e de 

algumas disciplinas do curso Ginasial. Também preparava orientadores educacionais e 

diretores escolares. 

O segundo momento foi caracterizado pela formação do especialista em 

Educação, de acordo com a Reforma Universitária de 1968. Nesse período aconteceu o 

desligamento do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia foi criada a 

Faculdade de Educação (16/12/1968). A Faculdade começou a funcionar com um 

departamento, o de Teoria e Fundamentos; depois, com dois departamentos: Teoria e 

Fundamentos e Métodos e Técnicas. Em 1976, foi criado o Mestrado em Educação, que partiu 

de longas discussões da comunidade da Faculdade. 

No terceiro momento, já na década de 1980, se iniciou uma nova perspectiva para 

a formação de um educador mais crítico comprometido com a educação popular, voltando-se 

para a problemática sócio-política e econômica da realidade brasileira. Também nesse 

período, a Faculdade ampliou seus departamentos, passando a ser constituída de três 

unidades: Fundamentos da Educação, Teoria e Prática de Ensino e Estudos Especializados. A 

proposta curricular do curso, efetivada em 1987, busca uma formação plural e crítica do 

educador centrado na docência, com a competência técnico-política sobrepujando as 

especializações. 

O ensino superior brasileiro, no entanto, padecia da exclusão social do aluno 

noturno. O acesso a essa modalidade de ensino era mesquinho e diminuto. Conforme Araújo 

et. al. (2004), num período de oito anos da década de 1990, a taxa bruta de matricula só 
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cresceu dois pontos percentuais. Em decorrência das discussões em volta da democratização 

do Ensino Superior a UFC criou, em 1991, o curso de Pedagogia noturno, ensejando assim, o 

acesso da população trabalhadora ao Ensino Superior. 

Em 2006, em razão do que se estabelece o art. 4° da Resolução CNE/CP n. 

01/2006, o projeto pedagógico do curso de Pedagogia foi estruturado de modo a assegurar a 

formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. O colegiado do curso de Pedagogia da UFC delibera pela 

formação do educador para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Essa deliberação é justificada pelo crescente aumento nas taxas de matrículas na Educação 

Básica. 

A última reformulação do currículo do curso de Pedagogia da UFC foi em 1987, 

de certo que, com dezenove anos de vivência desse currículo, considerando as mudanças 

conjunturais postas na década de 1980 e as propostas da legislação dos dias de hoje,  

provocaram, portanto, em 2006, a necessidade de reformulação do Projeto Pedagógico do 

Curso, tema que será tratado a seguir.        

6.1.2 O Projeto Pedagógico do Curso da UFC 

O projeto pedagógico do curso (PPC) de Pedagogia da UFC contém a seguinte 

estruturação: introdução, justificativa, campo de atuação, princípios fundantes, concepção do 

curso, perfil do egresso, objetivos e a integração curricular. 

O PPC é justificado com suporte na contextualização do curso de Pedagogia 

diante da conjuntura socioeconômica – principalmente o apelo da sociedade pelo acesso e 

permanência na escola – e as mudanças nos paradigmas das concepções que sustentam a 

prática pedagógica da época. A sociedade é alvo de transformações que repercutem na 

necessidade de formação de um novo profissional para atender as suas necessidades. A 

Educação não pode ficar na vanguarda, por isso a universidade tem o desafio de formar um 

educador competente e crítico, com amplo preparo humanisto e tecnológico. Assim é 

justificado o PPC:  

Nesta perspectiva, o educador deverá desenvolver instrumentos intelectuais e 

técnicos, de um lado, e uma sensibilidade ético-estética, de outro, como prioritários, 

tendo em vista sua formação básica. Esta, por sua vez, deverá ser comprometida e 

aprofundada, na medida em que se garanta ao educador o acesso a conhecimentos, 

práticas e novas tecnologias, provindos de diferentes áreas especializadas, de modo a 

atualizar-se e instrumentalizar-se naquelas que se lhe apresentem como mais 

pertinentes. (UFC, 2008, p. 3). 
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A LDB atual (Lei 9.394/96) e a Resolução CNE/CP n. 01/2006, são os 

documentos oficiais que dão sustentabilidade à justificativa do PPC. No que concerne à 

preocupação com a qualidade na educação, o PPC se resguarda da Lei n. 9.424/96, que dispõe 

sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF), pois, em relação a este, há amparo legal para a melhoria da 

remuneração do magistério, consequentemente, há um estimulo ao trabalho em sala de aula e 

à melhoria do ensino. A LDB (9.394/96), em seus Arts 21, 29 e 32, confere o caráter 

obrigatório e gratuito na escola pública, além de responsabilizá-lo pela formação básica do 

cidadão (BRASIL, 1996). Entretanto, não basta o acesso à escola, pois se há de garantir 

também um ensino de qualidade no âmbito o qual se concretize a possibilidade de 

desenvolvimento de habilidades básicas (domínio da leitura, da escrita e do cálculo) desde a 

Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental ao Médio. Portanto, em decorrência da 

fundamentação, o projeto estabelece que a formação de seus discentes seja direcionada a duas 

vertentes: Docência na Educação Infantil e Docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A Resolução CNE/CP n. 01/2006, em seu artigo 4º, diz que o licenciado em 

Pedagogia está apto a exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e na organização e gestão de sistemas e instituições (BRASIL, 2006). 

Dessa forma, o campo de atuação do pedagogo se dará nestas três searas específicas de 

saberes que dão suporte à sua práxis.  

Os princípios fundantes do PPC repousam nos artigos 2º e 4º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCN). Compreende-se que os PPC 

devem ter como meta a formação de professores para exercer o magistério na Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade normal, e ainda nas áreas onde sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Nessa perspectiva, além das atividades docentes, o licenciado em Pedagogia deve atuar na 

organização e gestão de sistemas educacionais e instituições de ensino (MIRANDA, 2008).  

Em decorrência dessa necessidade, o PPC define a concepção curricular do curso 

que envolve elementos informativos próprios aos terrenos teórico-prático do ofício docente, 

bem como a formação de uma “práxis profissional e social”. (IDEM, p. 8). O trabalho do 

educador em decorrência das diversas implicações (epistemológicas, cognitivas, afetivas, 

políticas, culturais, sociais etc.) se constituirá de ação instrução/informação e da formação do 

sujeito envolvido no processo, o qual afetará o seu projeto de vida com relação a sua 

aprendizagem e, consequentemente, à sua socialização e emancipação humana. 
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Portanto, o trabalho pedagógico procede mediante uma práxis transformadora de 

um sujeito (educador) em interação situada com outro sujeito (aprendiz) envolvendo 

conhecimentos e saber-fazer, em que a produção de (novos) saberes e significados 

caracterizam e direcionam o processo de comunicação, dialogicidade e 

entendimento entre ambos na direção de uma emancipação fundada no ser social. 

Nesta concepção, o trabalho pedagógico constitui um processo de mediação e de 

interação educativa, a partir de conteúdos de aprendizagem, em perspectiva de 

construção de uma sociabilidade humana, em que sujeitos constituem sua identidade 

própria no seio da coletividade. (UFC, 2008, p. 7).  

Essa reflexão se faz necessária em face da necessidade de formação de um 

educador que adquira competência para uma leitura interdisciplinar e multirreferencial dos 

fenômenos, a qual o remeterá a uma práxis educativa crítica e transformadora. Portanto, o 

princípio fundante do PPC está no trabalho pedagógico na perspectiva da gestão dos 

processos educacionais, a qual é construtora da competência para o trabalho docente. 

A concepção do curso parte da perspectiva de repensar o papel da formação do 

profissional, da defesa da universidade pública, de saberes orientados para romper com a 

visão conservadora e de um discurso neutro às questões políticas, culturais e sociais, 

incorporação dos avanços científico-tecnológicos e da interação com os setores públicos e 

privados, onde seja assegurada liberdade de pensamento intrínseco à natureza da UFC.  

O currículo almejado exprime uma formação que vai além da fragmentação e da 

hierarquização do trabalho docente, pois a proposta é de uma licenciatura que integre no 

educador: o pensamento, o ser e o ato de fazer educação. 

As competências e habilidades a serem constituídas são de um sólido 

conhecimento científico com apoio em uma base de princípios humanísticos e éticos cujos 

ideais são voltados para a transformação da sociedade, e a expectativa está na reconstituição 

dos princípios firmados pelo autoconhecimento, com respeito ao eu e ao outro, e, finalmente, 

pela afetividade sobrevindo do convívio harmonioso entre os seres. 

Isto posto, para alcançar a formação pleiteada, que envolve a formação 

humanística, além da preparação técnico-científica, o curso dará condições para que o docente 

possa adquirir as habilidades necessárias ao perfil acadêmico delineado. 

A feição do egresso se fundamenta nas DCN, principalmente, no artigo 2º §1º o 

qual 

Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e 

intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na 

articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. (BRASIL, 

2006).           
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Assim é a performance almejada pelo PPC, que, além destas habilidades, enseja 

um conhecimento científico e cultural dos métodos e das técnicas em Pedagogia e Educação; 

um exercício das funções vinculadas às competências técnicas, políticas, cientificas, 

tecnológicas, humanistas e éticas; uma clareza do seu desempenho profissional por via do 

raciocínio lógico, do equilíbrio emocional, da criatividade, ordenação dos pensamentos e de 

uma metodologia científica adequada à ação a ser executada; uma compreensão, bem como a 

valorização das linguagens que se manifestam na sociedade contemporânea, dando 

importância à sua função para produzir conhecimento; uma visão crítica da realidade 

sociocultural da Educação brasileira, usando de sensibilidade necessária para agir, reagir e 

interagir frente as transformações inevitáveis do meio social. 

Em relação às competências e habilidades a serem formuladas pelos licenciandos 

em Pedagogia, o PPC destaca: a compreensão da dinâmica da realidade; a capacidade crítico-

reflexiva sobre sua prática; o empenho no aprimoramento profissional; o reconhecimento do 

impacto das novas tecnologias para a conquista da cidadania e de renovação de sua 

prática pedagógica; a identificação dos processos pedagógicos desenvolvidos na prática 

social tangível de ocorrências nos diversos modelos de instituições de ensino (escolares e não 

escolares), bem como nos movimentos sociais; e o desenvolvimento de consciência 

profissional e política no que respeita à atribuição da escola e do educador no meio cultural. 

O perfil necessário à docência, conforme o PPC é constituído por três elementos- 

chave: 1) competência intelectual e técnica, 2) criatividade e 3) consciência profissional e 

política. Esses elementos-chave são percebíveis por meio das habilidades constituídas pelo 

licenciando, quando, no exercício de suas funções, as exercerem com eficiência e segurança. 

Os objetivos do PPC almejam ter a pesquisa como eixo central da formação do 

professor e as articulações teórico-práticas. Para tanto, a proposta curricular inclui a atividade 

de pesquisa, bem como o contato do aluno com a realidade educacional no primeiro ano de 

formação acadêmica do licenciando. 

Outro objetivo pretendido refere-se aos conteúdos específicos básicos para a 

formação do professor. Além destes, é necessário incluir os conhecimentos referentes, 

principalmente, a Educação Ambiental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Arte- 

Educação, Educação Inclusiva, Informática na Educação, Educação a Distância (EAD) 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). Nesse objetivo, faz-se alusão à continuidade da formação 

na pós-graduação. 

Por fim, busca-se a melhoria da qualidade da produção acadêmica, solicitando dos 

alunos concluintes a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esta é uma 
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tarefa supervisionada por um professor-orientador que terá a função de acompanhar e orientar 

o aluno iniciante na investigação científica. 

A integração curricular segue as prerrogativas da Resolução CNE/CP n. 1/2006, a 

qual preconiza, nos inciso I, II e III, que o aluno cursará as disciplinas do núcleo de estudos 

básicos (núcleo I), sincrônico ou subsequente às disciplinas do núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos (núcleo II) e, por fim, as disciplinas do núcleo de estudos integrados 

(núcleo III).  

Desta forma, a organização curricular do curso de licenciatura em Pedagogia da 

UFC está estruturada em cinco eixos temáticos, assim delineados: 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; V – Atividades Formativas. 

O eixo um é formado por 11 disciplinas, perfazendo um total 768 de carga horária; o segundo 

é constituído por cinco disciplinas, num quantitativo de 256 de carga horária; o eixo três 

composto por seis disciplinas perfazendo 384 de carga horária; o eixo quatro envolve 13 

disciplinas e tem como carga horária 960 o eixo cinco, com cinco disciplinas perfaz um total 

640 de carga horária.  Para completar a carga horária, mínima têm-se ainda 92 horas de 

disciplinas livres/optativas e 100 horas de atividades complementares. 

           Tabela 1 – Eixos temáticos com total e percentual de carga horária  

Eixos temáticos Total de carga 

horaria 

% 

I - Educação e Leitura de Mundo 768 24,00 

II - Práxis Educativa e Produção do Conhecimento 256 8,00 

III – Gestão de Sistemas e Espaços Educativos 384 12,00 

IV – Trabalho Pedagógico e Aprendizagens 960 30,00 

V – Atividades Formativas integradoras 640 20,00 

Disciplinas livre/optativas 92 2,87 

Atividades complementares 100 3,13 

TOTAL 3.200 100 
           Fonte: UFC (2008). 

Assim sendo, o curso cumpre a carga horária mínima para um curso de 

licenciatura em Pedagogia, que é de 3.200 horas (art. 7º da Resolução CNE/CP n. 1/2006) e 

está dividida da seguinte forma: 2.800 horas dedicadas às atividades formativas (Inciso I); 300 

horas de Estágio Supervisionado (Inciso II) e 100 horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em área especifica de interesse do aluno, as quais podem ocorrer por meio de 

iniciação científica da extensão e da monitoria, as quais estão bem divididas nos cinco eixos. 

Em relação às disciplinas que tratam do ensino com o uso das tecnologias digitais, 

estas estão alocadas no quarto eixo temático – Trabalho pedagógico e aprendizagem. A 
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Tabela 2 mostra os valores percentuais dessas disciplinas em relação à carga horária mínima 

exigida para o curso, ou seja, 3.200 horas.            

              Tabela 2: Eixo temático IV 

DISCIPLINAS C/H % 

Informática na Educação 64 2 

Educação a distância 64 2 

Educação Popular e de Jovens e Adultos 64 2 

Educação Infantil 64 2 

Proposta Pedagógica e Prática de educação Infantil 64 2 

Letramento e alfabetização 64 2 

Docência em Ensino Fundamental 64 2 

Arte e Educação 64 2 

Ensino de Língua Portuguesa 96 3 

Ensino de Matemática   96 3 

Ensino de História e Geografia 96 3 

Ensino de Ciências 96 3 

Língua Brasileira de Sinais I (Libras I) 64 2 

TOTAL 960 30 
                  Fonte: UFC (2008). 

O eixo IV mostrou uma parcela percentual de 30% do valor total da carga horária 

do curso. Dentro desse valor, calculou-se o valor percentual das disciplinas envolvidas 

diretamente com as tecnologias - Informática na Educação e Educação a Distância – as quais 

exprimiram 4% do valor total dessas disciplinas.  Comparando esses valores encontrados com 

os resultados obtidos na pesquisa de Gatti e Barreto (2009), infere-se de que as disciplinas 

obrigatórias que envolvem o uso das tecnologias do curso de Pedagogia da UFC são 

superiores aos resultados encontrados pelas pesquisadoras, que foi de 0,7% para as disciplinas 

obrigatórias de uso das tecnologias digitais, assim como das disciplinas optativas, que foi de 

3,2%. Portanto, em relação à quantidade de disciplinas obrigatórias que utilizam as 

tecnologias como instrumento pedagógico, o curso está acima, em percentual de carga 

horária, das demais instituições brasileiras envolvidas no estudo das pesquisadoras.               

O PPC fonte de análise encontrava-se atualizado consoante às leis em vigor.  

Tomou-se como referência a pesquisa de mestrado de Coracini (2010), a qual analisou os PPC 

dos cursos de Pedagogia de instituições públicas nacionais de todas as regiões do País. Seu 

objetivo principal foi identificar as concepções de tecnologias, presentes ou não, nos PPC e a 

estruturação dos cursos a fim de efetivar a formação de professores para o uso pedagógico das 

TDIC. Os resultados indicaram que um quinto das IES ainda não atualizou seus projetos em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia.  

Na análise das ementas da integralização curricular das disciplinas obrigatória 

(Anexo A), foi observado que somente as disciplinas Ensino de Ciências e Ensino de 
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Matemática fazem referência ao uso das tecnologias da informação e de materiais digitais em 

suas ementas. Nas demais disciplinas, não foi encontrada nenhuma recomendação para o 

trabalho pedagógico com o uso das TDIC. Ao se relacionar essas disciplinas à questão 

percentual, perfaz-se 10% do total das disciplinas do eixo IV, ou seja, 10% das disciplinas 

estão comprometidas em um trabalho pedagógico no qual as TDIC são instrumentos 

empregados no dia a dia da ação docente. 

7 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Com vistas ao objetivo principal deste estudo, que é analisar o ensino 

aprendizagem relativo ao uso pedagógico das tecnologias digitais no curso de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), mediante a percepção do professor e do 

aluno, se fez uso da pesquisa qualitativa, a qual se utilizou de dados qualitativos para sua 

explanação; da documentação indireta, em que se usou da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental.  

A técnica de coleta de dados incluiu a aplicação de um questionário com questões 

de caracterização do respondente e um conjunto de itens medidos na escala de Likert25 com 

cinco categorias de medida. Houve também observação simples das aulas das disciplinas onde 

foram aplicados os questionários. Os dados foram analisados e interpretados mediante a 

técnica de Estatística Descritiva (análise fatorial), utilizando o programa de computador 

Statistical Package for the Social Sciences26 (SPSS).   

O dado qualitativo é a representação simbólica atribuída a manifestações de um 

evento qualitativo. Com ele é possível criar estratégias de classificação de um fenômeno que 

aparenta ser incalculável, porém, por meio de axiomas de natureza do real com significância e 

com a instrumentação adequada, se logra o reconhecimento do evento, a análise de seu 

comportamento e suas relações com outros eventos (PEREIRA, 2004). 

O dado qualitativo pode quantificar um evento qualitativo (subjetivo), atribuindo-

lhe normas e concedendo-lhe características peculiares, que possam ser observadas e receber 

tratamento quantitativo. Dessa maneira, o dado qualitativo se estabelece como opção para a 

abordagem qualitativa, que investiga os eventos qualitativos, todavia de predominância da 

exteriorização da subjetividade do pesquisador. 

                                                           
25  Escala de Likert – Método desenvolvido em 1932 por parte de Rensis Likert (1903-1981). O método é 

um conjunto de itens apresentados como afirmações para mensurar a reação de sujeitos em três, cinco ou sete 

categorias. Para cada categorias, atribui-se um valor numérico; para se obter a pontuação total, somam-se as 

pontuações obtidas pelas suas afirmações. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 261). 
26  Pacote Estatístico para as Ciências Sociais. 
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Para a mensuração de eventos qualitativos, deve-se fazer a distinção entre objeto e 

atributo: supondo-se, por antecipado, de que o dado qualitativo é uma estratégia de 

mensuração de atributos, não se mensura o objeto em si, mas as suas caraterísticas, o seu 

conhecimento, seu estudo e as circunstâncias do evento etc. Dessa forma, deve-se reconhecer, 

primeiramente, o objeto cujo atributo se quer estudar. Portanto, “(...) a mensuração qualitativa 

é uma medida derivada, que não se realiza diretamente sobre o fenômeno de interesse, mas 

sobre as manifestações desse fenômeno”. (PEREIRA, 2004, p. 67).  

Delimitado o objeto, o próximo passo é definir a medida mais adequada. O objeto 

de estudo da pesquisa se prestou a uma contagem de inteiros numa escala intervalar de 

categorias. A escolha da escala adequada envolve o estabelecimento de axiomas de relação 

entre atributos de um objeto e uma representação simbólica desses atributos, conferindo-lhes 

sinais numéricos. A escala adotada para apurar os dados foi a Escala de Likert, por suas 

características de reconhecer: a oposição entre contrários, gradiente e situação intermediária e 

também em virtude da relação que provoca entre a precisão e a acurácia da mensuração. 

Para resolver as questões de oposição dos contrários, bem como a oposição 

semântica implícita na escala de Likert decorrente do ponto médio, a pesquisa se utilizou da 

adaptação da Teoria do Diferencial Semântica, de Osgood (1957).  Consoante evocam 

Sampieri; Collado e Lucio (2013), o referencial semântico de Osgood é uma série de adjetivos 

extremos que qualificam o objeto de atitudes para os quais se pede reação dos sujeitos; ou 

seja, ele qualifica o objeto com amparo em um conjunto de adjetivos bipolares (p. 271).  

Deste modo, se justifica o uso das escalas de Likert e do referencial semântico de 

Osgood para apuração e mensuração dos dados, pois, de acordo com Pereira (2004), as duas 

se formam em contribuições de grande valor para a concepção de medidas qualitativas.  

A revisão da literatura realizada foi de autores que tratam dos seguintes temas: 

formação de professores, Informática na Educação, habilidade e competências na Educação, 

docência no Ensino Superior e História da Pedagogia. Para Marconi e Lakatos (2003), o 

apanhado bibliográfico dos principais trabalhos sobre o tema é importante, pois fornece dados 

relevantes e atuais, podendo ajudar na planificação do trabalho e representam uma fonte 

indispensável de informações.  

Noutro momento, foi procedida à análise documental da legislação, de 1939 a 

2010, e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição pesquisada.  

Como leciona Severino (2012, p. 124), a documentação 

É toda forma de registro e sistematização de dados, informações, colocando-os em 

condições de análise por parte do pesquisador. Pode ser tomada em três sentidos 



77 

fundamentais: como técnica de coleta, de organização e conservação de documentos; 

como ciência que elabora critérios para a coleta, organização e sistematização, 

conservação, difusão dos documentos; no contexto da realização de uma pesquisa, é 

a técnica de identificação, levantamento, exploração de documentos fontes do  

objeto pesquisado e registro das informações retiradas nessas fontes e que serão 

utilizadas no desenvolvimento do trabalho.  

Desta forma, na construção da base da pesquisa, os documentos oficiais 

forneceram elementos que estruturaram a formação docente para a Educação Básica. O PPC e 

a integralização curricular do curso de licenciatura em Pedagogia da UFC serviram de base 

para avaliar o uso das TDIC na proposta pedagógica desse programa de graduação.  

Os documentos legais que influíram diretamente sobre o objeto de estudo, como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, 

as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica em nível 

superior, as diretrizes do curso de licenciatura de graduação plena, Parecer CNE/CP n. 09 de 

02 de Maio de 2001, a Resolução CNE/CP n. 1, de 16/05/2006. Tais suportes, dentre outros, 

foram necessários para a compreensão dos documentos oficiais mais específicos analisados na 

pesquisa. As leis criadas no período de 1939 a 2010, para dar respaldo oficial para o curso de 

Pedagogia, e que subsidiaram a fundamentação teórica da pesquisa documental, estão 

relacionadas no Apêndice E.  

A pesquisa documental, apesar de importante, não descarta a investigação direta 

às pessoas, pois “estas se mostram frequentemente a fonte melhor adaptada às necessidades 

de informação do pesquisador”. (LAVILLE E DIONE, 2008, p. 168). Desta forma, também, 

se fez uso da aplicação do questionário e da observação assistemática ou simples, contudo, 

algumas considerações para a escolhas dos pessoas selecionadas para compor a população e a 

amostra são observadas na seção 7.1. 

A observação assistemática ou simples foi utilizada na aplicação dos 

questionários. Esta consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de 

meios técnicos especiais, nem a necessidade de se fazer perguntas diretas. O êxito de sua 

aplicação consta da atenção do observador no fenômeno a ser observado, devendo se ter 

atitude de prontidão. Ainda assim, cuidados devem ser tomados nessa técnica, tais como: o 

observador não deve ir a campo achando que conhece demais sobre o fenômeno estudado, 

predeterminando os achados, ou se envolver emocionalmente, direcionando os resultados. O 

observador deve ter consciência de que, na pesquisa científica, a fidelidade, no registro dos 

dados, é fator importantíssimo para o sucesso da busca (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 

192).    
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O curso de licenciatura plena em Pedagogia foi escolhido em virtude da 

preocupação com a formação de novo educador e com a qualidade do ensino. A escolha se 

deu pelo seu caráter de formação, pois habilita professores para atuar em níveis de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos). O curso da UFC, universidade pública federal 

de referência nacional, por si só, explica a escolha como campo empírico para o estudo. Outro 

ponto preponderante foi a existência de laboratórios de Informática em suas dependências, 

disponíveis para o curso de licenciatura sob exame. 

Os agentes da pesquisa foram divididos em dois grupos: dos alunos e dos 

professores (os coordenadores do curso foram incluídos neste grupo). Os alunos escolhidos 

foram os que estão cursando a partir do 5º semestre, pois eles já cursaram a disciplina 

Informática e Educação e Educação a Distância, as quais são ministradas nos 2º e 3º 

semestres, respectivamente, na integralização curricular do curso diurno, e nos 3º e 4º 

semestres, na matriz do curso noturno. Compreende-se que, pelo fato de esses alunos já terem 

cursado a disciplina, puderam falar com propriedade acerca do emprego ou não das TDIC em 

sua formação; os professores, para perceber as concepções que permeiam o trabalho com as 

TDIC na formação de futuros professores, por meio da análise de suas propostas e 

implementações; e os coordenadores do curso com vistas a identificar as diferenças ocorridas 

com a intervenção das TDIC no ensino.  

É importante salientar que, mesmo cada pesquisado tendo uma importância 

específica na pesquisa, todos eles foram questionados acerca da influência das TDIC na 

formação de sua identidade profissional. 

A coleta de dados foi realizada na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Ceará (FACED/UFC), durante os meses de maio e junho de 2014. Com apoio em 

uma revisão bibliográfica, na análise documental e na coleta de informações dos discentes e 

docentes por meio de um questionário, foram identificadas peças importantes para contribuir 

na análise sobre a utilização das TDIC no curso de licenciatura em Pedagogia da UFC, no 

âmbito do processo ensino-aprendizagem por intermédio da percepção do professor e do 

aluno.  

Para realizar a pesquisa de campo, inicialmente, foi realizado o contato com os 

coordenadores do curso, levando em mão um ofício elaborado pelos orientadores.  Esse 

documento também foi conduzido à diretora da Faculdade de Educação.  

Depois do aval da Diretoria e dos coordenadores, entrou-se em contato com o 

professor da disciplina Informática e Educação do turno noturno (3ºsemetre) para realizar um 

pré-teste, tendo-se registrado uma recepção bem-sucedida. O pré-teste foi aplicado no mês de 
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maio. Participaram dessa prova o professor da disciplina e 13 alunos do curso de licenciatura 

em Pedagogia. O instrumento de pesquisa elaborado com perguntas mistas (abertas e 

fechadas) continha duas partes: a primeira constava da caracterização do perfil do docente 

(informações pessoais, formação acadêmica e tempo de serviço no Ensino Superior e de uso 

das TDIC na sala de aula) e do discente (informações pessoais e situação acadêmica); a 

segunda parte estava disposta numa escala de avaliação da formação do licenciando em 

Pedagogia no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 

constituída por 30 itens (Apêndice A) distribuídos em três eixos - conteúdo, metodologia de 

ensino e avaliação. A escala de medidas de Likert estava disposta em três categorias: NC = 

Não Concordo; CP = Concordo Parcialmente; CT = Concordo Totalmente. 

De acordo com estudo de Vieira e Dalmoro (2008), os quais analisaram se o 

número de categorias influenciava na aplicação da pesquisa, a escala com cinco categorias é 

mais adequada do que a de três e a de sete, pois os resultados revelaram que a escala de três 

pontos é menos confiável e tem menor capacidade de demonstrar precisamente a opinião do 

entrevistado. A escala de cinco pontos também se mostrou mais fácil e mais veloz no uso do 

que a escala de sete categorias. Portanto, os autores concluem que a escala mais adequada é a 

de cinco pontos. Partindo desse estudo, resolveu-se alterar a quantidade de categorias desta 

pesquisa de três para cinco. 

No segundo momento, foi aplicado o questionário com as turmas do 5º ao 10º 

semestres, dos horários diurno e noturno, com o predomínio deste último e com os 

professores das respectivas turmas. O questionário foi reformulado de acordo com as 

necessidades da pesquisa, mantendo-se inalterada a primeira parte, ao passo que a segunda foi 

reorganizada na escala de avaliação da formação do licenciando em Pedagogia no uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), alterando-se a quantidade de 

itens para 23, continuando sendo medidos na Escala de Likert, passando essa de três para 

cinco categorias, ordenadas da seguinte forma: 0 = Discordo fortemente; 1 = Discordo; 2 = 

Não discordo e nem concordo; 3 = concordo; 4 = Concordo fortemente, conforme os 

apêndices C e D.  

Enfatiza-se, ainda, o fato de que todos os alunos e professores foram esclarecidos 

acerca da pesquisa, informados dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, aceitando, 

participar da pesquisa por sua vontade. Os respondentes preencheram livremente o 

questionário e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) 

anexado ao instrumento interrogativo.  
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7.1 População e Amostra 

7.1.1 População 

A população foi constituída por 394 alunos do curso de licenciatura em Pedagogia 

da UFC, que já haviam cursado as disciplinas Informática na Educação e Educação a 

Distância, matriculados do 5º ao 10º semestre do curso no 1º semestre letivo de 2014; por 26 

professores das turmas pesquisadas dos referidos semestres e pelos dois coordenadores do 

curso, perfazendo 28 professores. 

7.1.2 Amostra  

A amostra ficou constituída por 118 alunos matriculados do 5º ao 10º semestre do 

curso no 1º semestre letivo de 2014, por sete professores das turmas pesquisadas dos 

semestres citados e pelos dois coordenadores do curso, totalizando nove professores. 

A determinação do tamanho da amostra levou em consideração o fato de que, para 

realizar uma análise fatorial, o tamanho da amostra tem que ter, como regra geral, pelo menos 

cinco vezes mais participantes do que o número de itens da escala a serem analisados, conforme 

citam Hair et. al (2006). Como o questionário continha 23 itens, essa amostra deveria ter, no 

mínimo, 115 participantes. A amostra trabalhada foi de 127 participantes, sendo 118 alunos e 

nove professores. A escolha dos participantes aconteceu por via da amostragem não aleatória. 

Assim, a amostra dos alunos ficou distribuída de acordo como mostrado no gráfico 1. 

        Gráfico 1 – Amostra dos alunos por semestre 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Fonte: Pesquisa direta 
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7.1.3 Instrumentos 

O questionário (Apêndices C e D) aplicado na amostra de alunos e professores 

continha sete questões de caracterização numa escala de avaliação da formação do 

licenciando em Pedagogia no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), constituída por 23 itens, medidos na Escala de Likert com cinco categorias: 0 = 

Discordo fortemente; 1 = Discordo; 2 = Não discordo e nem concordo; 3 = concordo; 4 = 

Concordo fortemente, com cada item mensurado com uma escala de intervalos aparentemente 

iguais.  

7.1.4 Computação e análise dos dados 

Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram transcritos para um 

arquivo próprio do software Statistical Package for the Social Sciences 27(SPSS) versão 20 

para Windows. Os dados referentes à escala de avaliação foram escoriados e estabeleceu-se 

um escore total na escala que pode variar de 0 a 92. 

A análise dos dados envolveu: a) exame métrico da escala de avaliação, 

calculando o coeficiente de precisão (Alfa de Cronbach) por ser uma medida de consistência 

interna (VIEIRA, 2009), o erro-padrão da medida, o coeficiente de sensibilidade e o Teste T2 

de Hotelling, para verificar a ocorrência de “efeito de halo” no conjunto das respostas aos 

itens da escala. Foram calculadas as médias das distribuições dos escores em cada item, o 

coeficiente de variação dessas distribuições e o coeficiente de discriminação dos itens, 

considerando-se adequados os itens com coeficiente de discriminação positivo igual ou maior 

do que 0,20; b) a determinação da validade de conteúdo da escala de avaliação foi feita 

mediante análise fatorial, método dos componentes principais com rotação VARIMAX. Os 

valores extraídos também foram escoriados.     

7.2 Resultados dos dados 

7.2.1 Análise métrica da escala 

A escala de avaliação indicou na amostra coeficiente de precisão α = 0,94 muito 

alto, erro-padrão da medida 3,6 correspondendo a 3,9% da amplitude total da escala de 

medida do escore total na escala de avaliação e que varia no intervalo [0 ; 92], coeficiente de 

sensibilidade γ2 = 14,5, correspondendo à probabilidade de 0,999 (99,9%) de a medida 

                                                           
27  Pacote Estatístico para as Ciências Sociais. 
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empírica (escore obtido na aplicação da escala de avaliação) produzir um erro de medida 

inferior ao erro-padrão da medida.  

O Teste T2 de Hotelling apontou o F = 49,57, conforme o quadro 3, significativo 

para p < 0,01, logo, não ocorreu efeito de halo nas respostas aos itens da escala de avaliação 

preenchida pelos respondentes. De acordo com Machado; Maia; Labegalini (2007), o “efeito 

halo” ocorre quando o respondente passa sua impressão generalizada sobre o objeto a todos os 

itens ou para a maioria deles, o que não aconteceu no instrumento aplicado.                             

                             Quadro 3 – Teste T2 de Hotelling 

T2 Hotelling F df1 df2 Sig 

1308,635 49,570 22 105 0,000 
          Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

O quadro 4 contém os indicadores métricos de qualidade dos itens da escala de 

avaliação. 

Quadro 4 - Indicadores métricos de qualidade dos itens da escala de avaliação 

Itens M 

(*) 

CD 

(**) 

CV 

(***) 

E1 - A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da teoria 

com a prática do futuro professor e as novas tecnologias. 

1,56 0,60 0,67 

E2 - É importante que o futuro professor adquira habilidades 

necessárias para trabalhar com as novas tecnologias na educação. 

3,74 0,15 0,14 

E3 - Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária 

para trabalhar pedagogicamente com as TDIC. 

1,43 0,44 0,83 

E4 - As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do 

curso que buscam o trabalho com as TDIC. 

1,52 0,62 0,61 

E5 - O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) incentiva a integração 

das TDIC no currículo. 

1,83 0,62 0,52 

E6 - Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC 

são importantes, pois oferece grandes benefícios para a formação 

dos alunos. 

3,56 0,24 0,20 

E7 - O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas 

básicas de informática, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades para o enriquecimento da Prática Pedagógica. 

3,78 0,25 0,14 

E8 - Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar 

com as novas tecnologias 

2,36 0,63 00,45 

E9 - As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias 

(impressa, TV, rádio e computador). 

1,54 0,67 0,63 

E10 - As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos 

pedagógicos da Internet. 

1,95 0,58 0,55 

E11 - O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua 

prática pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

1,99 0,59 0,53 

E12 - O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como 

recurso para as atividades de ensino e aprendizagem na educação 

básica. 

1,53 0,58 0,69 
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Quadro 4 - Indicadores métricos de qualidade dos itens da escala de avaliação (conclusão) 

Itens M 

(*) 

CD 

(**) 

CV 

(***) 

E13 - O trabalho docente do curso é voltado para o uso das 

tecnologias digitais livres. 

1,44 0,64 0,69 

E14 - No curso, o software livre tem um papel cada vez mais 

importante nas estratégias de uso pedagógico com as TDIC. 

1,78 0,65 0,62 

E15- Os alunos do curso são avaliados processualmente com 

relação ao uso das TDIC na educação. 

1,34 0,62 0,85 

E16 - O processo formativo contempla a integração com as escolas 

públicas de ensino básico para o uso pedagógico das TDIC 

1,52 0,63 0,70 

E17 - O curso relaciona as políticas públicas governamentais que 

são direcionadas ao uso pedagógico das TDIC com seu PPC, 

propiciando ao aluno habilidades necessárias para trabalhar com 

essas ferramentas. 

1,48 0,76 0,71 

E18 - O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação 

do ensino-aprendizagem com uso das TDIC para educação básica. 

1,44 0,74 0,69 

E19 - A instituição possui um plano estratégico para o uso das 

TDIC como ferramenta pedagógica. 

1,50 0,81 0,71 

E20 - A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC 

no currículo. 

1,69 0,75 0,65 

E21 - Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil 

profissional do egresso com relação ao uso pedagógico das TDIC 

1,62 0,76 0,62 

E22 - As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem 

permitem executar o PPC de forma satisfatória. 

1,48 0,69 0,66 

E23 - A instituição preocupa-se com o trabalho docente levando em 

conta os benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 

1,58 0,79 0,69 

*M = Média; **CD = Coeficiente de Discriminação; ***CV = Coeficiente de Validade. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Considerando a distribuição do escore de cada item, observa-se que 19 itens 

denotaram distribuição com média inferior ao ponto médio (2) da escala de medida do item 

que varia no intervalo [0 ; 4]. Dois itens obtiveram média em sua distribuição igual ao ponto 

médio da escala de medida do item e quatro itens obtiveram médias acima do ponto médio de 

sua escala de medida, ou seja, pensando na escala de notas de 0 a 10, os itens: E1, E3, E4, E5, 

E9 e E12 a E23 foram avaliados com média menor do que cinco; os itens E10 e E11 com 

média igual a cinco e os itens: E2, E6, E7 e E8 com média maior do que cinco; somente três 

itens E2, E6 e E7 exprimem coeficiente de variação inferior a 0,30. Essas distribuições são 

homogêneas com o escore do item se distribuindo com pouca dispersão em torno da média do 

item. Nos demais itens, o coeficiente de variação oscilou de 53% a 86%. A distribuição desses 

itens é heterogênea com escore do item possuindo grande dispersão em torno da média da 

distribuição.  

Os coeficientes de discriminação dos itens foram todos positivos e, com exceção 

do item E2 (CD = 0,15), os demais apontaram boa discriminação com CD maior que 0,20. 
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Considerando-se as 23 variáveis representadas pelas 23 distribuições do escore em 

cada item como variáveis independentes e o escore total na escala de avaliação como variável 

dependente, e realizando a regressão linear múltipla com o método Stepwise, obteve-se o 

modelo final com coeficiente independente igual a zero e os coeficientes das variáveis 

independentes iguais a um com erro-padrão igual a zero. O coeficiente padronizado (β) da 

variável E3 foi igual a 0,036, significativo para p < 0,01. A retirada do item E2 da escala de 

avaliação não implicaria mudança no coeficiente de precisão. A análise métrica da escala de 

avaliação indigitou precisão muito boa (α = 0,94) e um erro-padrão da medida bem inferior ao 

limite aceitável (10%). A sensibilidade foi muito boa e se obteve bons indicadores de 

qualidade dos itens. Também não foi observada a ocorrência do efeito de Halo no conjunto 

das respostas aos itens com base na amostra. 

7.2.2 Validade de conteúdo da escala de avaliação 

A validade de conteúdo foi verificada por intermédio da análise fatorial com o 

método dos componentes principais e rotação VARIMAX. Para realização da análise fatorial 

foi verificada incialmente a adequação da amostra em função das variáveis (itens) medidas 

pela escala, no caso 23 itens. Obteve-se a medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-

Olkin, KMO28 = 0,909, muito boa. Em seguida, pelo Teste de Esfericidade de Bartlett29, 

obteve-se qui-quadrado igual 1567,913, significativo para p < 0,01, isto é, há correlação entre 

as 23 variáveis medidas pelos itens, logo apropriadas para a análise fatorial. Assim foram 

atendidos os dois pressupostos para a realização da referida análise.                           

                     Quadro 5 – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Medida de adequação da amostra - Kaiser-Meyer-Olkin. 0,909 

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aproximado 1755,570 
 Df 253 

 Sig. 0,000 

                  Fonte: Elaborado pelo autor (2015)  

Em seguida, é mostrado o quadro das Comunalidades30 (Quadro 6) na análise 

fatorial. 

 

                                                           
28  O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, melhor. 
29 Teste de Esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula de que a matriz de correlação original é uma matriz de 

identidade. 
30  Comunalidade é a proporção de variância comum presente numa variável, ou seja, ela é a medida da 

proporção da variância explicada pelos fatores extraídos. Portanto seu calculo são imprescindíveis para a 

obtenção dos fatores. O ideal e obter comunalidades superiores a 0,5, pois quanto maior a comunalidade, maior 

será o poder de explicação daquela variável pelo fator. 
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Quadro 6 – Comunalidades 

Itens Inicial Extração 

E1 - A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da teoria 

com a prática do futuro professor e as novas tecnologias. 

1,000 0,499 

E2 - É importante que o futuro professor adquira habilidades 

necessárias para trabalhar com as novas tecnologias na educação. 

1,000 0,642 

E3 - Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária 

para trabalhar pedagogicamente com as TDIC. 

1,000 0,614 

E4 - As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do 

curso que buscam o trabalho com as TDIC. 

1,000 0,595 

E5 - O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) incentiva a integração 

das TDIC no currículo. 

1,000 0,523 

E6 - Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC 

são importantes, pois oferece grandes benefícios para a formação dos 

alunos. 

1,000 0,785 

E7 - O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas 

básicas de informática, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades para o enriquecimento da Prática Pedagógica. 

1,000 0,773 

E8 - Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar 

com as novas tecnologias 

1,000 0,482 

E9 - As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias 

(impressa, TV, rádio e computador). 

1,000 0,650 

E10 - As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos 

da Internet. 

1,000 0,407 

E11 - O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua 

prática pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

1,000 0,610 

E12 - O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como 

recurso para as atividades de ensino e aprendizagem na educação 

básica. 

1,000 0,636 

E13 - O trabalho docente do curso é voltado para o uso das 

tecnologias digitais livres. 

1,000 0,635 

E14 - No curso, o software livre tem um papel cada vez mais 

importante nas estratégias de uso pedagógico com as TDIC. 

1,000 0,706 

E15 - Os alunos do curso são avaliados processualmente com relação 

ao uso das TDIC na educação. 

1,000 0,507 

E16 - O processo formativo contempla a integração com as escolas 

públicas de ensino básico para o uso pedagógico das TDIC 

1,000 0,699 

E17 - O curso relaciona as políticas públicas governamentais que são 

direcionadas ao uso pedagógico das TDIC com seu PPC, 

propiciando ao aluno habilidades necessárias para trabalhar com 

essas ferramentas. 

1,000 0,693 

E18 - O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação 

do ensino-aprendizagem com uso das TDIC para educação básica. 

1,000 0,691 

E19 - A instituição possui um plano estratégico para o uso das TDIC 

como ferramenta pedagógica. 

1,000 0,723 

E20 - A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC 

no currículo. 

1,000 0,707 

E21 - Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil 

profissional do egresso com relação ao uso pedagógico das TDIC 

1,000 0,659 
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Quadro 6 – Comunalidades (Conclusão) 

Itens Inicial Extração 

E22 - As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem 

permitem executar o PPC de forma satisfatória. 

1,000 0,621 

E23 - A instituição preocupa-se com o trabalho docente, levando em 

conta os benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 

1,000 0,709 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Após a extração, as comunalidades variaram de 0,407 a 0,785, obtendo-se uma 

proporção da variância comum em cada uma das variáveis. Foram extraídos quatro fatores 

com o valor próprio (Eigen) maior do que um, representando 63,3% da variância total, 

conforme mostra o quadro 7.  

Quadro 7 – Explicação da variância total com extração de quatro fatores 

Fato

-res 

Autovalores “Eigenvalue” 

iniciais 

Soma da extração da carga 

dos quadrados 

Soma da rotação (escala) 

da carga dos quadrados 

 Total % de 

Variân-

cia 

% 

Acumu-

lado da 

variâ-

ncia 

Total % de 

Variân

-cia 

% 

Acumu 

lado da 

variân-

cia 

Total % de 

Variân-

cia 

% 

Acumu

-lado 

da 

variân-

cia 

1 10,043 43,664 43,664 10,043 43,664 43,664 5,105 22,196 22,196 

2 2,282 9,923 53,587 2,282 9,923 53,587 3,644 15,842 38,038 

3 1,222 5,312 58,900 1,222 5,312 58,900 3,422 14,880 52,918 

4 1,019 4,430 63,329 1,019 4,430 63,329 2,395 10,411 63,329 

5 0,888 3,861 67,190       

6 0,840 3,653 70,843       

7 0,727 3,161 74,004       

8 0,700 3,042 77,046       

9 0,686 2,982 80,028       

10 0,617 2,682 82,710       

11 0,484 2,103 84,813       

12 0,472 2,053 86,866       

13 0,450 1,956 88,822       

14 0,399 1,733 90,555       

15 0,372 1,616 92,171       

16 0,343 1,492 93,663       

17 0,295 1,281 94,944       

18 0,250 1,088 96,032       

19 0,234 1,018 97,050       

20 0,200 0,870 97,920       

21 0,190 0,825 98,746       

22 0,156 0,678 99,423       

23 0,133 0,577 100,000       
 Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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O quadro 8, a seguir, traz a explicação da variância total baseado na extração de 

três fatores. 

Quadro 8 – Explicação da variância total com extração de três fatores 

Fato-

res 

Autovalores (“Eigenvalue”) 

iniciais 

Soma da extração da carga 

dos quadrados 

Soma da rotação (escala) 

da carga dos quadrados 

 Total %  

de 

Variân-

cia 

% 

Acumu

-lado 

da 

variâ-

ncia 

Total %  

de 

Vari-

ância 

% 

Acumu

-lado 

da 

variân-

cia 

Total %  

de 

Variân-

cia 

% 

Acumu- 

lado da 

variân-

cia 

1 10,043 43,664 43,664 10,043 43,664 43,664 6,235 27,107 27,107 

2 2,282 9,923 53,587 2,282 9,923 53,587 4,862 21,141 48,248 

3 1,222 5,312 58,900 1,222 5,312 58,900 2,450 10,651 58,900 

4 1,019 4,430 63,329       

5 0,888 3,861 67,190       

6 0,840 3,653 70,843       

7 0,727 3,161 74,004       

8 0,700 3,042 77,046       

9 0,686 2,982 80,028       

10 0,617 2,682 82,710                            

11 0,484 2,103 84,813       

12 0,472 2,053 86,866       

13 0,450 1,956 88,822       

14 0,399 1,733 90,555       

15 0,372 1,616 92,171       

16 0,343 1,492 93,663       

17 0,295 1,281 94,944       

18 0,250 1,088 96,032       

19 0,234 1,018 97,050       

20 0,200 0,870 97,920       

21 0,190 0,825 98,746       

22 0,156 0,678 99,423       

23 0,133 0,577 100,00       

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Dessa forma, os três fatores extraídos para a verificação da validade do conteúdo 

da escala ficaram em concordância com o quadro 9.  

Quadro 9 – Fatores extraídos na rotação 

Itens Fatores 
 1 2 3 

E1 - A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da 

teoria com a prática do futuro professor e as novas tecnologias. 

0,560   

E2 - É importante que o futuro professor adquira habilidades 

necessárias para trabalhar com as novas tecnologias na educação. 

  0,798 

 



88 

Quadro 9 – Fatores extraídos na rotação (Conclusão) 

Itens Fatores 
 1 2 3 

E3 - Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária 

para trabalhar pedagogicamente com as TDIC. 

0,711   

E4 - As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do 

curso que buscam o trabalho com as TDIC. 

0,705   

E5 - O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) incentiva a integração 

das TDIC no currículo. 

0,680   

E6 - Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC 

são importantes, pois oferece grandes benefícios para a formação 

dos alunos. 

  0,873 

E7 - O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas 

básicas de informática, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades para o enriquecimento da Prática Pedagógica. 

  0,854 

E8 - Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar 

com as novas tecnologias. 

0,515   

E9 - As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias 

(impressa, TV, rádio e computador). 

0,594 0,40

6 

 

E10 - As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos 

pedagógicos da Internet. 

0,531   

E11 - O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua 

prática pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

 0,62

4 

 

E12 - O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC 

como recurso para as atividades de ensino e aprendizagem na 

educação básica. 

 0,71

1 

 

E13 - O trabalho docente do curso é voltado para o uso das 

tecnologias digitais livres. 

 0,73

6 

 

E14 - No curso, o software livre tem um papel cada vez mais importante 

nas estratégias de uso pedagógico com as TDIC. 

 0,806  

E15- Os alunos do curso são avaliados processualmente com relação ao 

uso das TDIC na educação. 

 0,578  

E16 - O processo formativo contempla a integração com as escolas 

públicas de ensino básico para o uso pedagógico das TDIC 

0,477 0,435  

E17 - O curso relaciona as políticas públicas governamentais que são 

direcionadas ao uso pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao 

aluno habilidades necessárias para trabalhar com essas ferramentas. 

0,547 0,562  

E18 - O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação do 

ensino-aprendizagem com uso das TDIC para educação básica. 

0,511 0,632  

E19 - A instituição possui um plano estratégico para o uso das TDIC 

como ferramenta pedagógica. 

0,637 0,552  

E20 - A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC no 

currículo. 

0,735   

E21 - Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil 

profissional do egresso com relação ao uso pedagógico das TDIC. 

0,677 0,402  

E22 - As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem 

permitem executar o PPC de forma satisfatória. 

0,690   

E23 - A instituição preocupa-se com o trabalho docente levando em 

conta os benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 

0,705 0,422  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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No concernente à definição da solução fatorial final, foi verificado, tanto pela da 

análise semântica dos itens, como pelo gráfico 2 (scree plot) onde, na relação entre o número 

do fator e seu valor próprio, ocorre um ponto de inflexão (Hair et. al, 2006), que três fatores 

seriam suficientes para a solução. Esses três fatores explicam 58,9% da variância total; para a 

definição da solução fatorial final, foram considerados conforme recomendado por Martini et. 

al (1990): 1- fatores com valor próprio maior que um; 2 – fatores que mostrassem saturações 

consideráveis de pelo menos três itens e 3 – fatores que denotassem uma estrutura 

interpretável. 

                     Gráfico 2 - Scree plot - Relação entre o número do fator extraído e seu valor     

próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado pelo autor (2015) 

 

Para efeito de análise, os três fatores ficaram assim denominados: F1 se refere ao 

contexto de ensino aprendizagem na formação discente no uso da TDIC e é constituído pelos 

itens E1, E3, E4, E5, E8, E9, E10, E16, E19, E20, E21, E22, e E23; F2 alude ao trabalho 

docente no desenvolvimento de habilidades na formação discente Para o uso das TDIC, que é 

constituído pelos itens E11, E12, E13, E14, E15, E17 e E18; e F3, que faz referência ao 

desenvolvimento de habilidades na formação discente para o uso das TDIC, ficando 

constituído pelos itens E2, E6 e E7. Pode-se concluir que, por via análise métrica e da 

determinação da validade de conteúdo, a escala de avaliação da formação do licenciando em 

Pedagogia no uso das TDIC se prestou à mensuração desejada. 

A análise da precisão de cada fator foi realizada pelo método da consistência 

interna, com a utilização do coeficiente Alpha de Cronbach. Conforme Sampieri; Collado e 

Lucio (2013, p. 317), um valor acima de 0,75 é aceitável para esse coeficiente. O quadro 10 

mostra que os três fatores formam três subescalas precisas (α = 0,923; 0,876 e 0,808) 

aceitáveis para a confiabilidade. 
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Quadro 10 - Precisão dos fatores extraídos 

Fator1  Fator2  Fator3 

Alpha de 

Cronbach 

Nº de 

Itens 

 Alpha de 

Cronbach 

Nº de 

Itens 

 Alpha de 

Cronbach 

Nº de 

Itens 
0,923 13  0,876 7  0,808 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Os resultados da aplicação da escala são indicados a seguir. 

Quadro 11 - Estatísticas da distribuição da nota total na escala e das notas nos três fatores 

 Nota na escala de 

avaliação da 

formação do 

pedagogo no uso 

das tecnologias 

digitais de 

informação e 

comunicação 

(TDIC) - Escala 

[0 ; 10] 

Nota no fator 1 da 

escala de 

avaliação: 

contexto de 

ensino- 

aprendizagem na 

formação discente 

no uso da TDIC - 

Escala [0 ; 10] 

Nota no fator 2 da 

escala de avaliação: 

trabalho docente no 

desenvolvimento de 

habilidades na 

formação discente 

para o uso das 

TDIC - Escala [0 ; 

10] 

Nota no fator 3 

da escala de 

avaliação: 

desenvolvimento 

de habilidades na 

formação 

discente - Escala 

[0 ; 10] 

Nº 

Válidos 127 127 127 127 

Em 

branco 
0 0 0 0 

Média 2,89 2,57 2,47 9,239 

Mediana 3,00 3,00 2,00 10,000 

  Desvio-

padrão 
0,902 0,996 1,007 1,2817 

Variação 0,312 0,388 0,408 0,139 

Assimetria 0,352 0,353 0,504 -2,328 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Observa-se no quadro 11 que as médias do total da escala e nos fatores 1 e 2 são 

muito baixas, por uma distribuição heterogênea das notas dadas pelo coeficiente de variação 

maior que 0.30. Os coeficientes de assimetria indicam que as notas, tanto das distribuições da 

nota total e dos fatores 1 e 2, têm uma concentração maior abaixo da média. Em relação ao 

fator 3, a média foi igual a 9,2 com as notas com pequena variação em torno da média  

(variação 0,139) e com uma grande concentração na distribuição de notas com notas acima da 

média (assimetria -2,328) . As quatros tabelas a seguir trazem as distribuições das notas, em 

intervalo de classe, nota total e notas de cada dos três fatores em uma Escala [0 ; 10].   
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Tabela 3 - Distribuição da nota na escala de avaliação: formação do licenciando em 

Pedagogia no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)   

Nota Frequência % % acumulada  

1 – menor do que 2 5 3,9 3,9 

2 - igual ou maior do que 2 e menor que 4 37 29,1 33,1 

3 - igual ou maior do que 4 e menor que 6 59 46,5 79,5 

4 - igual ou maior do que 6 e menor que 8 19 15,0 94,5 

5 - igual ou maior do que 8 7 5,5 100,0 

Total 127 100,0  
           Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

Tabela 4 - Distribuição da nota no fator 1 da escala de avaliação: contexto de   ensino 

aprendizagem na formação discente no uso da TDIC 

Nota Frequência % % Acumulada  

1 - menor do que 2 17 13,4 13,4 

2 - igual ou maior do que 2 e menor que 4 45 35,4 48,8 

3 - igual ou maior do que 4 e menor que 6 45 35,4 84,3 

4 - igual ou maior do que 6 e menor que 8 15 11,8 96,1 

5 - igual ou maior do que 8 5 3,9 100,0 

Total 127 100,0  
    Fonte: Elaborada pelo autor  (2015) 

Tabela 5 - Distribuição da nota no fator 2 da escala de avaliação: trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na formação discente para o uso das TDIC 

Nota Frequência % % Acumulada  

1 - menor do que 2 20 15,7 15,7 

2 - igual ou maior do que 2 e menor que 4 50 39,4 55,1 

3 - igual ou maior do que 4 e menor que 6 39 30,7 85,8 

4 - igual ou maior do que 6 e menor que 8 13 10,2 96,1 

5 - igual ou maior do que 8 5 3,9 100,0 

Total 127 100,0  

    Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

Tabela 6 - Distribuição da nota no fator 3 da escala de avaliação:                

desenvolvimento de habilidades na formação discente - Escala [0 ; 10]                              

Nota Frequência % % Acumulada 

2 - igual ou maior do que 2 e menor que 4 1 0,8 0,8 

3 - igual ou maior do que 4 e menor que 6 2 1,6 2,4 

4 - igual ou maior do que 6 e menor que 8 19 15,0 17,3 

5 - igual ou maior do que 8 105 82,7 100,0 

Total 127 100,0  
    Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

7.2.3 Descrição da amostra 

A amostra foi constituída por 91(77,12%) alunos do sexo feminino e 27 (22,88%) 

do sexo masculino, exposto no gráfico 3.  
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                           Gráfico 3 – Amostra dos alunos, por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                               Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Foi constado em outras pesquisas o fato de que a frequência do curso de 

Pedagogia é predominantemente feminina, sendo essa uma característica histórica e cultural 

do curso (MANDU, 2013). A autora identificou predominância do gênero feminino entre os 

participantes de sua pesquisa, sendo 93,2% estudantes do gênero feminino e apenas 6,8% do 

gênero masculino. Já Basílio e Machado (2013) acentuam haver achado um grupo 

predominantemente feminino, num percentual de 95%. Esses achados não só confirmam o 

curso de Pedagogia com uma frequência predominante feminina, como também mostraram 

resultados superiores aos encontrados nesta pesquisa. 

A idade dos alunos, mostrada na Tabela 7, se distribuiu com média de 27,4 anos e 

mediana de 26. O coeficiente de variação foi de 24,1%, indicando que a distribuição da idade 

dos alunos era homogênea. O coeficiente de assimetria de 1,211 mostra uma concentração de 

idade abaixo da média. As idades se concentraram de 20 a 29 anos (70,3% da amostra de 

aluno).   

                         Tabela 7 – Idade dos alunos                                             

Idade Frequência Percentual 

19 2 1,7 
20 6 5,1 
21 12 10,2 
22 13 11,0 
23 11 9,3 
24 11 9,3 
25 2 1,7 
26 4 3,4 
27 13 11,0 
28 4 3,4 
29 7 5,9 
30 2 1,7 
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                         Tabela 7 – Idade dos alunos (Conclusão)                                            

Idade Frequência Percentual 

31 3 2,5 
32 4 3,4 
33 3 2,5 
34 2 1,7 
35 3 2,5 
36 2 1,7 
37 3 2,5 
38 1 0,8 
39 3 2,5 
40 1 0,8 
41 3 2,5 
43 1 0,8 
44 1 0,8 
54 1 0,8 

Total 118 100,0 
    Fonte: Elaborada pelo autor (2015)                              

Segundo o Censo de 2012 (INEP, 2012), a média nacional de alunos matriculados 

em curso de graduação presencial foi de 25,9 anos e a mediana foi de 23. Essa comparação 

demonstra que os alunos matriculados no curso de licenciatura em Pedagogia da UFC estão 

acima da média e mediana nacionais. Um dos motivos justificáveis é que a maioria dos alunos 

é do curso noturno, prováveis trabalhadores que, em razão da oferta de vagas neste horário, 

tiveram acesso ao ensino superior fora da faixa ideal (18 – 24 anos). 

A Tabela n. 8 expressa a distribuição conjunta da amostra de alunos contendo 

gênero e semestre que estava cursando na época do levantamento. Observa-se percentual 

muito superior do gênero feminino em relação ao masculino em todos os semestres. 

Tabela 8 - Semestre que está cursando / Gênero aluno 

Semestre que está cursando 
Gênero do aluno 

Total 
Feminino Masculino 

5º semestre 

Nº 20 7 27 
% do semestre que está cursando 74,1% 25,9% 100,0% 
% do gênero aluno 22,0% 25,9% 22,9% 
% do total 16,9% 5,9% 22,9% 

6º semestre 

Nº 14 5 19 
% do semestre que está cursando 73,7% 26,3% 100,0% 
% do gênero aluno 15,4% 18,5% 16,1% 
% do total 11,9% 4,2% 16,1% 

7º semestre 

Nº 21 3 24 
% do semestre que está cursando 87,5% 12,5% 100,0% 
% do gênero aluno 23,1% 11,1% 20,3% 
% do total 17,8% 2,5% 20,3% 
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Tabela 8 - Semestre que está cursando / Gênero aluno (Conclusão) 

Semestre que está cursando Gênero do aluno Total 

8º semestre 

Nº 22 7 29 
% do semestre que está cursando 75,9% 24,1% 100,0% 
% do gênero aluno 24,2% 25,9% 24,6% 
% do total 18,6% 5,9% 24,6% 

9º semestre 

Nº 8 3 11 
% do semestre que está cursando 72,7% 27,3% 100,0% 
% do gênero aluno 8,8% 11,1% 9,3% 
% do total 6,8% 2,5% 9,3% 

10º semestre 

Nº 6 2 8 
% do semestre que está cursando 75,0% 25,0% 100,0% 
% do gênero aluno 6,6% 7,4% 6,8% 
% do total 5,1% 1,7% 6,8% 

Total 

Nº 91 27 118 
% do semestre que está cursando 77,1% 22,9% 100,0% 
% do gênero aluno 100,0% 100,0% 100,0% 

Total % do total 77,1% 22,9% 100,0% 
Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

A amostra de professores das turmas pesquisadas foi constituída por n = 5 do sexo 

feminino e n = 4 do sexo masculino. Entre esses professores, havia dois que também 

possuíam a função de coordenação, sendo um do curso diurno do sexo masculino e um do 

curso noturno do sexo feminino. Esses dados são indicados na Tabela n. 9, com a distribuição 

conjunta de gênero e função de professor. 

Tabela 9 - Função / Gênero professor 

             Função 
Gênero professor 

Total 
1 - Feminino 2 - Masculino 

1 – Coordenador Quant. 1 1 2 
2 – Professor Quant. 4 3 7 

Total Quant. 5 4 9 
Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

Os dados trazem uma variação muito pequena para o sexo feminino. Nos dados 

nacionais, no entanto, de acordo com o Censo de 2012 (INEP, 2012), foram registradas 

362.732 funções docentes, com o predomínio do sexo masculino. Esses valores não 

equiparados podem decorrer do fato de o curso analisado pela pesquisa – Pedagogia – 

historicamente, tem predomínio das mulheres na função docente. 

                                                 Tabela 10 - Idade do professor 

Idade Frequência 

40 1 

42 1 

45 2 

51 1 
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                                                 Tabela 10 - Idade do professor 

                                                  (Conclusão)  

Idade Frequência 

54 2 

 55 1 

58 1 

Total 9 
                                   Elaborada pelo autor (2015) 

As idades dos nove professores da amostra variaram de 40 a 58 anos, com média 

de 49,3 anos e mediana de 51 anos. O coeficiente de variação de 13,1% indica distribuição 

homogênea das idades. O coeficiente de assimetria negativo (- 0,198) mostrou pequena 

concentração das idades acima da média idade, conforme a Tabela 10.  

A média nacional de idade dos docentes em IES públicas é 44,5 anos e o valor 

mediano é 44 anos (INEP, 2012). Devido ao pequeno tamanho da amostra, não é possível se 

inferir se os docentes do curso de Pedagogia da UFC estão com média e mediana acima das 

correspondentes nacionais.                

As Tabelas 11, 12 e 13 reproduzem a distribuição conjunta da formação 

acadêmica do professor com os anos de atuação no Ensino Superior e os anos de uso das 

TDIC na prática pedagógica e a distribuição conjunta dos anos de atuação no Ensino Superior 

com os anos de uso das TDIC na prática pedagógica.  

  Tabela 11 - Anos de atuação no Ensino Superior / Formação acadêmica 

Anos de atuação no ensino Superior 

Formação acadêmica 

Total Mestrado Doutorado Pós-

doutorado 

Menor do que 10 anos Quant. 0 3 0 3 
10 anos ou mais Quant. 1 2 3 6 
Total Quant. 1 5 3 9 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

A Tabela 11 aponta a formação acadêmica dos professores, indicando que somente um 

têm mestrado, cinco têm doutorado e três têm pós-doutorado. A Tabela exprime também o fato de que 

três dos professores de menos de dez anos de atuação no Ensino Superior possuem doutorado e que o 

total também é encontrado, mas neste caso, de pós-doutorado para os professores de dez anos ou mais 

de atuação no Ensino Superior. Pode-se observar que a partir da amostra que o quadro de professores 

do curso de Pedagogia da UFC satisfaz o Art. 52 parágrafo II da LDB (Lei n. 9394/1996), o qual 

prescreve que “um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado”. (BRASIL, 1996).  
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Tabela 12 - Anos de uso das TDIC na prática pedagógica / Formação acadêmica 

Anos de uso das TDIC na prática 

pedagógica 

Formação acadêmica 

Total  

Mestrado 

 

Doutorado 

Pós-

Doutorado 

Menor do que 10 anos Quant. 1 3 1 5 

10 anos ou mais Quant. 0 2 2 4 
Total Quant. 1 5 3 9 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

A Tabela 12 retrata a relação entre a formação acadêmica e os anos de uso das 

TDIC na prática pedagógica dos professores de disciplinas nas turmas pesquisada. Os dados 

mostram que a maioria dos professores de menos de dez anos de formação acadêmica que 

usam as TDIC na sua prática pedagógica são doutores. Já os que usam as TDIC na sua prática 

pedagógica de mais de dez anos de formação acadêmica são os doutores e pós-doutores. 

Os doutores estão mais receptíveis ao advento das TDIC no Ensino Superior. 

Dessa forma, pode-se conclui que os doutores com pouco anos de atividades estão se 

dedicando mais em relação ao uso das TDIC na sua prática pedagógica em comparação com 

os demais formações acadêmicas. 

Tabela 13 - Anos de uso das TDIC na prática pedagógica/Anos de atuação no Ensino             

Superior 

Anos de uso das TDIC na prática 

pedagógica 

 Anos de atuação no Ensino Superior 
Total 

Menor do que 10 anos 10 anos do ou mais 

Menor do que 10 anos Quant. 2 3 5 

10 anos ou mais Quant. 1 3 4 
Total Quant. 3 6 9 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2015) 

A Tabela 13 relaciona anos de atuação no Ensino Superior com anos de uso das 

TDIC na prática pedagógica. Os resultados revelaram que seis dos professores de mais de dez 

anos de atuação no Ensino Superior fazem uso das TDIC na sua prática pedagógica. É possível 

ler nestes dados que, quanto mais anos de experiência no ensino, o professor está buscando o 

uso das TDIC na sua prática.       

8 ANÁLISE DA RELAÇÃO DOS RESULTADOS NA ESCALA DE AVALIAÇÃO EM 

FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA 

AMOSTRA  

8.1 Verificação da existência de diferença significativa entre as notas total na escala de 

avaliação, as notas nos fatores 1, 2 e 3 e o gênero dos sujeitos da amostra 

O Apêndice G contém as estatísticas descritivas das notas na escala de avaliação 

segundo o gênero. O quadro seguinte do mesmo apêndice traz o resultado da análise de 
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variância. Verifica-se a não existência de diferença significativa entre médias dos gêneros 

masculino e feminino em relação às duas médias da nota total na escala de avaliação (F = 

0,647, p = 0,423); entre as médias das notas no fator1 (F = 1,383 e p = 0,242); entre as médias 

das notas no fator 2 (F = 0,081; p = 0.777) e entre as médias das notas no fator3 (F = 0,394 e 

p = 0,531). Isto implica que, em relação ao gênero, os sujeitos não se diferenciam na média 

das notas obtidas na escala de avaliação.  

8.2 Verificação da existência de diferença significativa entre as notas total na escala de 

avaliação, as notas nos fatores 1, 2 e 3 entre categorias (aluno ou professor) dos sujeitos 

da amostra 

No apêndice H estão as médias observadas entre as categorias (aluno ou 

professor) dos sujeitos da amostra nas médias obtidas com origem na escala de avaliação. O 

quadro a seguir, no mesmo apêndice, contém os resultados das análises de variância. Observa-

se diferença significativa na média da nota total na escala de avaliação (6,1 professores e 4,7 

alunos) para F = 6,728; p = 0,011; entre as médias da nota no fator1 (professor 6,3 e aluno 

4,2) F = 13,327 e p < 0,01. As diferenças entre as médias das notas no fator2 (F = 1,175 e p = 

0,280) e no fator3 (F =1,698 e p = 0,195) não são significativas.  

Ainda no mesmo apêndice, são indicadas as médias em cada item da escala, 

distribuídas segundo as categorias professor ou aluno, organizadas de acordo com o fator 

correspondente. No quadro da análise da variância a seguir, no mesmo apêndice, se observam 

nos itens a diferença da média da nota geral entre professor e aluno.   

Possivelmente a diferença observada no fator 1 influenciou a diferença entre as 

médias de professor e alunos na nota total. O coeficiente de correlação entre as notas do fator 

1 e a nota total foi igual a 0,937 com coeficiente de determinação 0,88, explicando 88% da 

variação da nota no fator 1 sobre a variação da nota total.    

8.3 Relação entre as idades organizadas em intervalo de classe e as notas total na escala 

de avaliação, as notas nos fatores 1, 2 e 3 dos sujeitos da amostra 

O apêndice I recebe as estatísticas das médias da nota total e das notas dos fatores 

1, 2 e 3, classificadas segundo a idade organizada em intervalo de classe. A tabela de análise 

de variância mostra a não existência de diferença significativa entre as médias observadas. 

Nota total, F = 1,116 e p = 0,357; nota no fator1, F = 1,607 e p = 0,151; nota no fator2, F = 

0,736 e p = 0,622 e nota no fator3, F = 1,164 e p = 0,330. Isto implica que em função da idade 

não se observou diferença significativa entre as médias das notas na escala de avaliação.  
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8.4 Semestre que o aluno cursa e as notas total na escala de avaliação, as notas nos 

fatores 1, 2 e 3 dos sujeitos da amostra 

Tomando-se o semestre cursado pelo aluno como variável independente em 

conjunto com os escores nos itens, a nota total, nota no fator1, nota no fator2 e a nota no 

Fator3, foi procedida à análise da variância para cada variável dependente, tendo o semestre 

que o aluno cursa como variável independente. Foram obtidos os resultados descritos no 

apêndice J. Observou-se a não existência de diferença significativa, segundo os semestres – 5º 

ao 10º – tanto nas médias da nota total e nas médias das notas nos fatores 1, 2 e 3. Os alunos 

distribuídos segundo o semestre do curso em todas as análises de variância constituem em seu 

conjunto um grupo homogêneo. Isso indica que não se diferenciam nas respostas na escala em 

função do semestre que estava cursando o aluno. 

8.5 Desempenho na escala e situação do respondente (aluno ou professor) 

Ao se proceder com os escores dos itens E1 a E23 como variáveis dependentes e a 

categoria do respondente (professor e ou aluno) como variável independente, foram 

observadas as seguintes inferências entre médias significativas para: a) o item E1 (A estrutura 

curricular do curso privilegia a articulação da teoria com a prática do futuro professor e as novas 

tecnologias.) com a média do professor 2,78 significativamente maior, para p < 0,01, que a 

média 1,47 dos alunos; b) o item E3 (Os laboratórios no Campus possuem infraestrutura 

necessária para trabalhar pedagogicamente com as TDIC) também com a média 2,89 dos 

professores significativamente maior (para p < 0,01) que a média 1,32 dos alunos; c) o item 

E4 (As disciplinas da matriz curricular atendem os objetivos do curso que buscam o trabalho 

com as TDIC) também com a média 2,44 dos professores significativamente maior (para p < 

0,01) que a média 1,46 dos alunos; d) o item E5 (O projeto pedagógico do curso (PPC) 

incentiva a integração das TDIC no currículo) também com a média 2,44 dos professores 

significativamente maior (para p < 0,05) que a média 1,79 dos alunos; e) E9 (As aulas são 

dinâmicas com o uso das diversas mídias (impressa, TV, rádio e computador) também com a 

média 2,44 dos professores significativamente maior (para p < 0,01) que a média 1,47 dos 

alunos; f) E20 (A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC no currículo) 

também com a média 2,78 dos professores significativamente maior (para p < 0,01) que a 

média 1,61 dos alunos; g) E21 (Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil 

profissional do egresso com relação ao uso pedagógico das TDIC) também com a média 2,44 

dos professores significativamente maior (para p < 0,01) que a média 1,56 dos alunos; h) E22 

(As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem permitem executar o PPC de 
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forma satisfatória) também com a média 2,44 dos professores significativamente maior (para 

p < 0,01) que a média 1,41 dos alunos; i) E23 (A Instituição preocupa-se com o trabalho 

docente, levando-se em conta os benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica) 

também com a média 2,56 dos professores significativamente maior (para p < 0,01) que a 

média 1,51 dos alunos. 

Não houve, no entanto, inferências entre médias significativas para: j) E2 (É 

importante que o futuro professor adquira habilidades necessárias para trabalhar com as novas 

tecnologias na educação) com a média 3,56 dos professores menor (para p > 0,05) que a 

média de 3,75 dos alunos; k) E6 (Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as 

TDIC são importantes, pois oferece grandes benefícios para a formação dos alunos) com a 

média 3,22 dos professores menor (para p > 0,05) que a média de 3,59 dos alunos; l) E7 (O 

futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas básicas de Informática, possibilitando 

o desenvolvimento de habilidades para o enriquecimento da Prática Pedagógica) com a média 

3,67 dos professores menor (para p > 0,05) que a média de 3,79 dos alunos; m) E8 (Os alunos 

são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar com as novas tecnologias.) com a média 

3,00 dos professores maior (para p > 0,05) que a média de 2,31 dos alunos; n) E10 (As aulas 

são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos da Internet.) com a média 2,44 dos 

professores maior (para p > 0,05) que a média de 1,92 dos alunos; o) E 11 (O corpo docente 

mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua prática pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a 

dia acadêmico) com a média 2,56 dos professores maior (para p > 0,05) que a média 1,95 dos 

alunos; p) E 12 (O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como recurso para as 

atividades de ensino e aprendizagem na educação básica) com a média 2,00 dos professores 

maior (para p > 0,05) que a média 1,50 dos alunos; q) E 13 (O trabalho docente do curso é 

voltado para o uso das tecnologias digitais livres) com a média 1,33 dos professores menor 

(para p > 0,05) que a média de 1,46 dos alunos; r) E 14 (No curso, o software livre tem um 

papel cada vez mais importante nas estratégias de uso pedagógico com as TDIC) com a média 

1,56 dos professores menor (para p > 0,05) que a média de 1,81 dos alunos; s) E 15 (Os 

alunos do curso são avaliados processualmente com relação ao uso das TDIC na educação) 

com a média 1,89 dos professores maior (para p > 0,05) que a média de 1,31 dos alunos; t) 

E16 (O processo formativo contempla a integração com as escolas públicas de ensino básico 

para o uso pedagógico das TDIC) com a média 1,78 dos professores maior (para p > 0,05) que 

a média de 1,51 dos alunos; u) E 17 (O curso relaciona as políticas públicas governamentais 

que são direcionadas ao uso pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao aluno 

habilidades necessárias para trabalhar com essas ferramentas em sua prática pedagógica) com 



100 

a média 1,78 dos professores maior (para p > 0,05) que a média de 1,47 dos alunos; v) E 18 

(O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem com 

uso das TDIC para a educação básica) com a média 1,89 dos professores maior (para p > 

0,05) que a média de 1,41 dos alunos; w) E19 (A instituição possui um plano estratégico para 

o uso das TDIC como ferramenta pedagógica) com a média 2,11 dos professores maior (para 

p > 0,05) que a média de 1,46 dos alunos. 

Com suporte nos resultados das médias dos professores e alunos em cada item da 

escala de avaliação, foram elaborados os quadros 12, 13 e 14 para o cálculo da frequência 

média dos polos semânticos, os quais foram utilizados para se fazer a análise de 

discordância/concordância dos professores e alunos dos três fatores, sendo explorados na 

seção a seguir. 

8.6 Análises das expressões de discordância/concordância da percepção dos professores 

e dos alunos 

Para fazer a análise das expressões de discordância/concordância das percepções 

dos professores e alunos às afirmações polares, foram utilizados os polos semânticos, 

conforme Pereira (2004). Tendo como base os dados obtidos da feitura do cálculo das médias 

dos professores e alunos, usando a escala de Likert de 5 pontos (0 a 4), com ponto médio 

igual a 2, representando a neutralidade, delimita-se o domínio de discordância (0 e 1) e de 

concordância (3 e 4), cujo intervalos de apresentação envolveram uma grandeza de 2 pontos. 

A localização no campo da discordância ou concordância foi feita pela subtração da 

neutralidade. Resultados positivos se posicionaram no campo da concordância e os negativos 

da discordância.   

8.6.1 Análise do Fator 1 – Contexto de ensino-aprendizagem na formação discente no uso 

da TDIC 

O fator1 compreende 13 itens da escala de avaliação da formação do licenciando 

em Pedagogia no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). O 

cálculo da frequência média foi interpretado com as médias calculadas na seção 8.5. Estas 

foram apurada e por meio das análises do quadro 12, podendo-se ter a visão do aluno e do 

professor para o fator e assim poder inferir sobre as afirmações. 

  

 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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Quadro 12 – Média dos itens do fator 1: Contexto de ensino aprendizagem na formação 

discente no uso da TDIC 

Item Media professor Media aluno 

Item E1(A estrutura curricular do curso privilegia a 

articulação da teoria com a prática do futuro 

professor e as novas tecnologias.). 

2,78 - 2,00 = 0,78 

 

1,47-2,00 =  

- 0,53 

 

Item E3 (Os laboratórios no Campus possuem 

infraestrutura necessária para trabalhar 

pedagogicamente com as TDIC). 

2,89 - 2,00 = 0,89 

 

1,32-2,00 =  

- 0,68  

Item E4 (As disciplinas da matriz curricular atendem 

os objetivos do curso que buscam o trabalho com as 

TDIC) 

2,44 - 2,00 = 0,44 

 

1,46-2,00 =  

- 0,54 

 

Item E5 (O projeto pedagógico do curso [PPC] 

incentiva a integração das TDIC no currículo). 

2,44 - 2,00 = 0,44 

 

1,79-2,00 =  

- 0,21  
Item E8 (Os alunos são esclarecidos sobre a 

importância de se trabalhar com as novas 

tecnologias). 

3,00- 2,00 = 1,00 

 

2,31-2,00 = 0,31 

 

Item E9 (As aulas são dinâmicas com o uso das mais 

diversas mídias [impressa, TV, rádio e computador]). 
2,44 - 2,00 = 0,44 

 

1,47-2,00=  

- 0,47 

 

Item E10 (As aulas são enriquecidas com o uso dos 

recursos pedagógicos da Internet). 
2,44- 2,00 = 0,44 

 

1,92-2,00 =  

- 0,08 

 

Item E16 (O processo formativo contempla a 

integração com as escolas públicas de ensino básico 

para o uso pedagógico das TDIC). 

1,78 - 2,00 = -

0,22 

 

1,51-2,00 =  

- 0,49 

 

Item E19 (A instituição possui um plano estratégico 

para o uso das TDIC como ferramenta pedagógica). 

2,11- 2,00 = 0,11 

 

1,46-2,00 =-0,54 

 

Item E 20. (A instituição preocupa-se com os 

benefícios do uso das TDIC no currículo). 
2,78 - 2,00 = 0,78 

 

1,61-2,00 = - 

0,39 

 

Item E 21 (Os objetivos do curso apresentam 

coerência com o perfil profissional do egresso com 

relação ao uso pedagógico das TDIC). 

2,44 - 2,00 = 0,44 

 

1,56-2,00 =  

- 0,44 

 

Item E 22 (As TDIC disponíveis para o processo 

ensino aprendizagem permitem executar o PPC de 

forma satisfatória). 

2,44 - 2,00 = 0,44 

 

1,41-2,00 =  

- 0,59 

 

Item E 23 (A instituição preocupa-se com o trabalho 

docente levando em conta os benefícios do uso das 

TDIC na sua prática pedagógica). 

2,56 - 2,00 = 0,56 

 

1,51-2,00 =  

- 0,49 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Os resultados das médias do fator 1 denotam uma discordância em praticamente 

todos os itens do fator no qual os professores se posicionaram no polo da concordância e o 

aluno no da discordância. Têm-se como exceção os seguintes itens: item E8 (Os alunos são 

esclarecidos sobre a importância de se trabalhar com as novas tecnologias) e o item E16 (O 

processo formativo contempla a integração com as escolas públicas de ensino básico para o 

uso pedagógico das TDIC.) que ficaram nos polos de concordância e da discordância para 

Fonte: Pesquisa direta 
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professores e alunos, respectivamente. Os subtemas que fazem parte desse fator são: 

Currículo e as TDIC (E1, E4, E20), infraestrutura dos laboratórios de informática (E3), 

Projeto Pedagógico do Curso (E5, E21 e E22), prática de ensino (E8, E9, E10, E16) e plano 

estratégico da instituição (E19 e E23). 

Conforme o PPC do curso de Pedagogia da UFC, “O currículo expressa uma 

formação que busca superar a fragmentação e a hierarquização do trabalho pedagógico, na 

medida em que propõe uma licenciatura que integre no educador: o pensar, o ser e o fazer da 

educação”. (FACED/UFC, 2008, p. 10). Com relação à integração das TDIC no currículo, 

porém, esta questão precisa ser mais bem trabalhada com o corpo discente, pois os resultados 

denotaram expressões nos polos extremos, onde os professores concordam e os alunos 

discordam das afirmações a eles indagadas. O resultado mostra que os alunos não percebem a 

aplicabilidade do currículo referente ao trato com as TDIC. 

Ao se realizar uma análise da integração curricular, foram encontradas duas 

disciplinas que tratam diretamente sobre as TDIC (Informática e Educação e Educação a 

Distância) e somente as disciplinas Matemática, Prática de Ensino de Matemática no Ensino 

Fundamental e Prática de Ensino de Ciências, fazem referência ao uso de materiais digitais e 

das tecnologias da informação em suas ementas. Em dados percentuais, essas disciplinas 

perfazem 10% de toda integração curricular. Isso pode parecer pouco, contudo é um formato 

concebido pelas demais universidades nacionais. Acredita-se que não precisa aumentar o 

número das disciplinas para trabalhar com as TDIC e, sim vincular de forma bem mais 

expressiva o trabalho docente das demais disciplinas com as TDIC. 

O curso de licenciatura em Pedagoga da UFC foi escolhido para a realização da 

pesquisa, pelo fato de a UFC constituir uma instituição renomeada nacionalmente e por 

possuir uma infraestrutura adequada para atender a comunidade universitária. Em relação aos 

laboratórios de informática, o curso possui dois para atender a comunidade do curso de 

Pedagogia, um como sala de aula e outro para pesquisa. Os alunos discordam, contudo, de que 

os laboratórios do Campus possuem a infraestrutura necessária para se trabalhar 

pedagogicamente com as TDIC. Os professores situados em um polo oposto concordam. 

Mediante a observação simples do pesquisador, pode-se inferir que esse impasse é 

evidenciado pelo predomínio de aulas expositivas, em que a preponderância do aluno 

continua em salas de aula estandardizadas para esse fim.     

A respeito da relação Projeto Pedagógico do Curso (PPC) versus TDIC os 

professores concordam nas suas afirmações, e, no polo extremo, os alunos discordam das 

suas. Os alunos discordam da ideia de que a concepção do PPC incentive a integração das 
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TDIC no currículo, já que os objetivos do curso não demostram coerência com o perfil 

profissional do egresso em relação ao uso pedagógico das TDIC e também porque as TDIC 

disponíveis para o processo ensino aprendizagem não permitem executar o PPC de forma 

satisfatória.   

Conforme o PPC (UFC, 2008), um dos objetivos do curso é “c) além dos 

conteúdos específicos básicos para a formação do professor, incluir conhecimentos referentes 

à (...) Informática e Educação, Educação a Distância”. (P.13); O PPC tem entre suas 

finalidades com relação ao perfil do egresso em ele “reconhecer o impacto das novas 

tecnologias como um dos requisitos para a construção e efetivação da cidadania, assim como 

para a renovação da sua prática pedagógica”. (P.12). Decerto, essas questões necessitam ser 

mais bem trabalhadas com os alunos, pois, como afirmado anteriormente, a integração 

curricular do curso privilegia de forma satisfatória o trabalho com as TDIC. Faz-se necessário 

tornar mais transparente o documento oficial norteador do curso, buscando práticas que 

demonstrem a efetivação do que orienta o projeto pedagógico.  

Em relação à pratica de ensino, os alunos concordam com os professores sobre 

serem esclarecidos acerca da importância de se trabalhar com as novas tecnologias. Somente 

existe concordância, todavia, para este item, pois nos demais os alunos não concordam com os 

professores. Os alunos não concordam com a noção de que as aulas sejam dinâmicas mediante 

o uso das mais diversas mídias (material impresso, TV, rádio e computador) e que também 

são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos da Internet. Apesar de se ter 

identificado na pesquisa o fato de que os professores com mais de dez anos de docência são a 

maioria, afirmaram que usavam as TDIC na prática pedagógica. Confrontando os resultados, 

não foi o que predominou nas afirmações dos alunos. Existe, portanto, uma discordância entre 

o que garantem os professores e as afirmações dos alunos com relação à prática de ensino e o 

que é aplicado no dia a dia no curso. 

Por meio da observação simples, ao visitar as aulas da disciplina Informática na 

Educação, de que o uso da Internet é comum nas aulas, pois a disciplina acontece de forma 

semipresencial utilizando o ambiente de aprendizagem TelEduc, entretanto, não se presenciou 

ou foi cogitado que os demais professores faziam uso do laboratório informática ou do acesso 

à Internet como recurso pedagógico. Foi constatado também que o laboratório ficava fechado 

nos demais dias da semana. Não se justifica, portanto, a inviabilidade de um trabalho com o 

uso das TDIC, pois o laboratório com acesso à Internet se encontrava disponível.   

Apesar de um dos objetivos do PPC tencionar “buscar a articulação teoria-prática, 

mediante o contato do discente com a realidade educacional a partir do primeiro período de 
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formação acadêmica de modo especial, por meio das disciplinas que requerem práticas 

educativas ao longo do curso” (IDEM, p. 13), foi identificado o fato de que tanto professores 

quanto alunos discordam da afirmação de que o processo formativo beneficia a integração 

com as escolas públicas de ensino básico para o uso pedagógico das TDIC. Considerando que 

as escolas públicas, em sua maioria, possuem laboratórios de informática, isso facilitaria esta 

integração. Não foi, contudo, a realidade percebida por professores e alunos.  

Identificou-se que o plano estratégico da instituição foi fonte de discordâncias 

entre professores e alunos, ficando os docentes no polo da concordância e os alunos no da 

discordância. Os alunos discordam de que a instituição possui um plano estratégico para o uso 

das TDIC como meio pedagógico e discordam também de que a UFC se preocupa com o 

trabalho docente, levando em conta os benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 

Infere-se que as instituições devem ficar atentas para a divulgação de seu plano estratégico, 

visando a uma melhor transparência dos seus planos de ação e das metas que almeja alcançar 

durante a gestão.  

8.6.2 Análise do Fator 2 – Trabalho docente no desenvolvimento de habilidades na 

formação discente para uso das TDIC 

O fator2 é constituído por sete itens da escala de avaliação da formação do 

licenciando em Pedagogia no uso das TDIC. O cálculo da frequência média foi interpretado 

com as médias calculadas na seção 8.5. As avaliações foram apuradas e mediante as análises 

do quadro 13, é possível se visualizar a visão do aluno e do professor para o fator e assim se 

poder inferir sobre as afirmações. 

Quadro 13 – Média dos itens do fator 2: Trabalho docente no desenvolvimento de habilidades 

na formação discente para o uso das TDIC 

Item Media professor Media aluno 

Item E 11 (O corpo docente mostra-se sensível ao 

uso das TDIC na sua prática pedagógica, fazendo 

uso dela no seu dia a dia acadêmico). 

2,56 - 2,00 = 0,56 

 

1,95-2,00 = - 0,05 

 

Item E 12 (O corpo docente está bem preparado 

para usar as TDIC como recurso para as atividades 

de ensino e aprendizagem na educação básica). 

2,00 - 2,00 = 0,00 

 

1,50-2,00 = - 0,50 

 

Item E 13 (O trabalho docente do curso é voltado 

para o uso das tecnologias digitais livres). 

1,33 - 2,00 =  

- 0,67 

1,46-2,00 = - 0,54 

 

Item E 14 (No curso, o software livre tem um papel 

cada vez mais importante nas estratégias de uso 

pedagógico com as TDIC). 

1,56 - 2,00 =  

- 0,44 
1,81-2,00 = - 0,19 

Item E 15 (Os alunos do curso são avaliados 

processualmente com relação ao uso das TDIC na 

educação).  

1,89 - 2,00 =  

- 0,11 
1,31-2,00 = - 0,69 
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Quadro 13 – Média dos itens do fator 2: Trabalho docente no desenvolvimento de habilidades 

na formação discente para o uso das TDIC (C0nclusão) 

Item Media professor Media aluno 

Item E 17 (O curso relaciona as políticas públicas 

governamentais que são direcionadas ao uso 

pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando 

ao aluno habilidades necessárias para trabalhar com 

essas ferramentas em sua prática pedagógica). 

1,78 - 2,00 =  

- 0,22 
1,47-2,00 = - 0,53 

Item E 18 (O curso contribui na elaboração de 

instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem 

com uso das TDIC para a educação básica). 

1,89 - 2,00 =  

- 0,11 
1,41-2,00 = - 0,59 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

O fator2 exprimiu resultados bastante heterogêneos. O item E11 denotou média 

negativa dos alunos que se posicionaram no polo da discordância e média positiva dos 

professores, posicionando-os no polo extremo da concordância. O item E12 indicou uma 

média do professor igual a zero. Do item E14 ao E18, foram identificadas médias negativas, 

tanto de professores quanto de alunos, posicionando-os no polo de discordância. Os subtemas 

pertencentes a esse fator são: trabalho docente (itens E11, E12 e E13), articulações 

pedagógicas (itens E14 e E17) e avaliação (itens E15 e E18) todos relacionados ao trabalho 

com as TDIC. 

Para justificar a polarização dos itens onde a média ficou igual a zero ou perto 

desta se utilizou das frequências (Apêndice F) das respostas dos professores e alunos, pois, 

por intermédio delas, se pode perceber a tendência para o polo da discordância ou da 

concordância dos respondentes às suas respostas.  

A análise do fator revelou que o corpo docente acredita se mostrar sensível ao uso 

das TDIC na sua prática pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

Consideram-se bem preparado para usar as TDIC como recurso para as atividades de ensino e 

aprendizagem na educação básica. Os alunos concordam com a noção de que os professores 

estão sensíveis ao uso das TDIC, porém discordam na de que eles estejam bem preparados 

para usá-las como recurso pedagógico. Esse fato pode indicar uma falta de uso das TDIC na 

prática docente. A pesquisa revelou que os professores respondentes afirmaram fazer uso das 

tecnologias digitais na sua prática, entretanto, na observação simples a que se procedeu, foi 

identificado somente o uso das seguintes tecnologias digitais: notebook ou netbook, mídias 

digitais (DVD) e o projetor de slides (Datashow). O emprego de tais instrumentos não 

configura um trabalho pedagógico com uso das TDIC, mas somente a troca de uma 

ferramenta (por exemplo, giz e apagador) por outra. Dessa maneira, não se demonstrou, 

portanto, uma mudança de postura pedagógica. 
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O resultado sobre o trabalho docente com o uso das tecnologias digitais livres 

ficou no polo da discordância, tanto de professores quanto de alunos. Os resultados indicaram 

que as tecnologias digitais livres ainda não constam na prática docente dos formadores de 

futuros professores. Não se pode mencionar o termo negligência, mas talvez a não 

explicitação no documento norteador, pois não foi identificada no PPC do curso qualquer 

alusão sobre sua aplicação.   

O Governo Federal tem investindo na tecnologia digital livre distribuindo-a nas 

escolas públicas da educação básica. O futuro professor, ao chegar à escola, principalmente, 

na pública básica, encontrará essas ferramentas. Daí surge a questão: como trabalhar essas 

ferramentas na prática pedagógica, se o professor não as conhece? Essa indagação instiga a se 

refletir sobre a necessidade de tornar real um projeto pedagógico que objetive um profissional 

que tenha um perfil crítico, “armado” com as competências tecnológicas.       

As articulações pedagógicas que poderiam ser favorecidas com uso das TDIC 

também ficaram no polo da discordância dos professores e dos alunos. Ante as afirmações os 

respondentes foram categóricos em discordar da noção de que o software livre possui papel 

cada vez mais importante nas estratégias de uso pedagógico com as TDIC; que o curso 

relaciona as políticas públicas governamentais direcionadas ao uso pedagógico das TDIC, 

com seu PPC, propiciando ao aluno habilidades necessárias para trabalhar com essas 

ferramentas em sua prática pedagógica. Para professores e alunos, essa articulação não existe. 

Dessa forma, oportunidades são perdidas para a ‘epistemologia da prática’ no trabalho 

pedagógico com as TDIC do futuro docente.   

No PPC, não se menciona como acontecerá o processo avaliativo do aluno. O 

documento trata um processo de avaliação institucional interna e externa; no entanto, a 

Resolução CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, prescreve em seu Art. 8º que a avaliação 

deve ser periódica e sistemática, com procedimento e processo diversificados vinculados com 

as escolas da educação básica, devendo ser feita por procedimentos interno e externo, 

permitindo a identificação das várias dimensões avaliadas, incidindo sobre processos e 

resultados (BRASIL, 2002). Dessa forma, o PPC atende parcialmente o que se recomenda a 

Resolução. 

Não foi possível avaliar-se na observação simples a prática avaliativa. 

Relativamente à avaliação sobre o uso das TDIC, no entanto, foram obtidas médias negativas, 

ficando no polo da discordância tanto de professores quanto de alunos. Logo, não se procede 

no curso à avaliação, processualmente, dos alunos com relação ao uso das TDIC na educação. 

Existe também o predomínio de discordância no fato de que o curso contribui na elaboração 
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de instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem com uso das TDIC para a educação 

básica.  

8.6.3 Análise do Fator 3 – Desenvolvimento de habilidades na formação discente  

O fator3 é composto por três itens da escala de avaliação da formação do 

licenciando em Pedagogia no uso das TDIC. Da mesma forma que os fatores anteriores, o 

cálculo da frequência média foi interpretado com as médias calculadas na seção 8.5. Estas 

foram apuradas e, nas análises do quadro 14, é possível ter a visão do aluno e do professor 

para o fator, e assim poder se inferir sobre as afirmações. 

Quadro 14 – Média dos itens do fator 3: Desenvolvimento de habilidades na formação 

discente   

Item Media professor Media aluno 

Item E2(É importante que o futuro professor 

adquira habilidades necessárias para trabalhar 

com as novas tecnologias na educação). 

3,56 - 2,00 = 1,56 3,75-2,00 = 1,76 

Item E6 (Adquirir habilidades necessárias para 

trabalhar com as TDIC são importantes, pois 

oferece grandes benefícios para a formação dos 

alunos). 

3,22 - 2,00 = 1,22 3,59-2,00 = 1,59 

Item E7 (O futuro professor deve aprender a 

utilizar as ferramentas básicas de Informática, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades 

para o enriquecimento da Prática Pedagógica). 

3,67 - 2,00 = 1,67 3,79-2,00 = 1,79 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Os resultados das médias do fator 3 apontaram uma concordância, em todos os 

itens, entre professores e alunos. Os subtemas que compõem o fator são: aquisição de 

habilidades para o trabalho com as TDIC (itens E2 e E6) e adquirir conhecimento básico de 

informática (item E7). Esse fator foi fortemente aprovado, tanto pelos alunos como pelos 

professores. Foi o único fator em que as médias dos alunos foram superiores às dos 

professores. Isso indica que a comunidade universitária está ciente da importância de se 

aprender a utilizar as ferramentas básicas de informática, bem como de adquirir habilidades 

para se trabalhar pedagogicamente com as TDIC.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a concepção da formação de professores 

relativo ao uso pedagógico das tecnologias digitais no curso de licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), mediante a percepção do professor e do aluno. Para o 

alcance desse objetivo, teve-se que ir a campo e aplicar um questionário com os alunos e os 

professores.  

Em razão dos dados apresentados, pode-se inferir que professores e alunos 

discordam de muitos pontos com relação ao processo formativo do futuro professor para a 

educação básica. A discordância, no entanto, é significativa em relação ao fator 1 em que a 

média do aluno é significativamente inferior à dos professores. Esse fator avalia o contexto de 

ensino-aprendizagem na formação discente. No fator 2, que avalia o trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidade na formação discente para o uso das TDIC e, no fator 3, que 

avalia o desenvolvimento de habilidades na formação discente, não se observou diferença 

significativa entre a avaliação do professor e do aluno.  Ressalte-se que o fator 3 foi mais bem 

avaliado por professores e alunos. 

Visto que dos três fatores analisados somente em um, no terceiro fator, se obteve 

concordância em todos seus itens. Este fator se refere exatamente sobre a importância do 

futuro professor adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as tecnologias digitais na 

educação, tendo para tanto conhecimento básico em informática. 

Os resultados respondem a uma das pergunta desta pesquisa sobre a percepção do 

professor e do aluno acerca da formação de professores relativo ao uso pedagógico das 

tecnologias digitais no curso de licenciatura em Pedagogia da UFC. Pode-se concluir que é 

consenso entre os pares pesquisados (professor/aluno) da importância que se deve dar para o 

trabalho voltado para o uso pedagógico das TDIC.  

Para o alcance do entendimento do objeto da pesquisa foi analisado inicialmente a 

formação de professores que, conforme Saviani (2009), ficou caracterizada por meio de dois 

modelos o dos conteúdos culturais-cognitivos, cujas características foram definidas pela 

cultura geral e pelo domínio específico dos conteúdos; e o modelo pedagógico didático, o qual 

se contrapõe ao anterior, dando importância à formação pedagógico-didática.  

Outro ponto foi a descrição do contexto da constituição do Programa brasileiro de 

informática desde o seu início, na década de 1980, o qual teve influencias estrangeiras, mas se 

diferenciou pela abordagem pedagógica no uso do computador (VALENTE, 1999). Tem-se 

ainda o contexto histórico do ensino superior no Brasil, que se iniciou não pelos interesses dos 
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brasileiros e sim dos portugueses, conforme Masseto (1998) e Amaral (2009). O percurso 

destaca a busca pela autonomia universitária em detrimento da formação didático-pedagógica 

e da identidade docente (PORTO; DIAS, 2013). No decurso da fundamentação teórica, 

também se fez necessário dialogar sobre o tema competências e habilidades necessárias à 

docência.  

Quanto à temática desenvolvida sobre a formação do licenciando em Pedagogia 

desde 1939 e estendendo-se até os primeiros anos deste século, o Curso de Pedagogia busca 

sua identidade conforme Brzezinski, (1996), Silva (2003) e Arantes (2006). O curso ora 

formava para o exercício de funções administrativas, ora para a docência, cenário este 

perdurante por várias décadas. Nos dias de hoje, todavia, houve um avanço nessa controvérsia 

que envolve a formação dos licenciando em Pedagogia. Com a Resolução do CNE/CP n. 

1/2006, o curso ficou caracterizado como licenciatura, priorizando a docência na educação 

básica. Uma questão foi destaque nesta pesquisa: o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias para a convivência com as TDIC.  

Em relação aos aspectos gerais do curso de licenciatura em Pedagogia da UFC, as 

análises dos dados em comparação com outras pesquisas e o Censo de 2012 revelaram que o 

curso possui um PPC atualizado, tem um corpo discente com predominância do gênero 

feminino, confirmando a realidade nacional. Suas idades, no entanto, apontaram médias e 

medianas acima das nacionais. O corpo docente, apesar do tamanho da amostra, teve 

predomínio do gênero feminino, ao contrário do dado nacional, cuja primazia na carreira 

docente é de domínio do gênero masculino. A idade dos docentes indicou média e mediana 

acima da nacional. A titulação acadêmica satisfaz as exigências da lei vigente (LDB, Lei n. 

9394/1996), tendo um número significante de mestres, doutores e pós-doutores.  

Três pontos podem justificar esses achados: com relação ao gênero dos 

alunos/professores, o gênero feminino se tornou uma cultura no curso de Pedagogia, que, 

mesmo historicamente, sem identidade, foi se caracterizando como um curso formador de 

professores para os anos iniciais da educação básica, ou seja, professores alfabetizadores, 

função “dada”, principalmente, para as mulheres; a idade acima da média decorreu, 

provavelmente, de os alunos participantes da pesquisa serem, a maioria, do curso noturno, o 

qual privilegia a classe trabalhadora; e a idade do professor pode estar relacionada ao número 

expressivo de doutores e pós-doutores, à carreira única e à gratificação à docência, incentivos 

criados para manter o professor mais tempo na função docente.  

A infraestrutura do Campus para trabalhar com as TDIC está adequada, pois 

possui dois laboratórios de informática para os alunos da graduação. Um disponível para ser 
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utilizado como sala de aula e outro destinado à pesquisa dos alunos. Destaca-se o fato de que 

estes laboratórios possuem em suas máquinas o Sistema Operacional Linux, onde os alunos 

podem ter as primeiras experiências com o software livre.  

Como apoio para o desvelamento do objetivo principal, foram elaborados três 

objetivos secundários, que pormenorizaram os propósitos levantados na elaboração da 

pesquisa.  

O primeiro destes tratou de examinar o projeto pedagógico do curso de Pedagogia 

da UFC, a fim de identificar as concepções que norteiam a formação do licenciando em 

pedagogia e o uso pedagógico das TDIC. Revelou-se na pesquisa que o PPC tem o cuidado de 

seguir as recomendações das leis vigentes para o curso de Licenciatura em Pedagogia, 

pautando todas as questões inerentes para a produção de um documento atual que atenda ao 

desafio de formar um educador para a educação básica competente e crítico, com ampla 

formação humanística e tecnológica.  

Esse contexto é importante para dar resposta à indagação investigativa sobre as 

concepções que norteiam o PPC de Pedagogia da UFC acerca do favorecimento para 

desenvolver habilidades e competências para o uso pedagógico das tecnologias digitais pelo 

futuro professor da Educação Básica. Portanto, a concepção vista, de interesse desta pesquisa, 

foi de uma proposta para a formação de um profissional que, quando egresso, deva reconhecer 

a importância do impacto das novas tecnologias para a conquista da cidadania e de renovação 

de sua prática pedagógica. 

No que se refere ao segundo objetivo secundário - comparar as percepções dos 

discentes e docentes sobre o contexto de ensino e aprendizagem no uso das TDIC no curso de 

Pedagogia da UFC – as análises denotaram um quadro de polos extremos, onde o professor 

concorda com as afirmações, discordando dos alunos. Os alunos em grau maior discordam 

praticamente de todas as afirmações, salvo quando indagados se eles eram esclarecidos sobre 

a importância de se trabalhar com as novas tecnologias, quando concordam com os 

professores.  

Diante da indagação de como é visto, pelos professores e alunos do curso de 

pedagogia da UFC, o contexto de ensino e aprendizagem no uso pedagógico das TDIC. Pode-

se concluir que os professores estão a fazer sua ação docente sem se aperceberem de que seus 

alunos estão ficando à margem de uma aprendizagem que lhes dê significado para a vida 

profissional, pois a insatisfação do aluno em, praticamente, todo o contexto de ensino e 

aprendizagem no uso das TDIC é, no mínimo, preocupante.  
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No que concerne ao terceiro objetivo secundário, que averiguou a prática dos 

docentes a favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a 

formação de professores capazes de usar as TDIC na sua prática pedagógica, foi examinada 

também desde a visão dos alunos e professores. As análises apontaram um quadro onde ora o 

professor discorda do aluno e vice versa, ora o professor discorda junto com os alunos. 

Mediante a análise desse objetivo, é possível considerar três importantes pontos: 

1) Fragilidade da formação do futuro professor para o uso pedagógico das TDIC. Os 

professores acentuam que utilizam as tecnologias no seu dia a dia acadêmico, no entanto, a 

forma como utilizam os instrumentos tecnológicos em sala de aula (notebook ou netbook, 

DVD e o projetor de slides) não configura um trabalho pedagógico com uso das TDIC. 2) A 

ausência de articulações com as escolas públicas de ensino básico para o uso pedagógico das 

TDIC, possivelmente, propiciará uma lacuna na aquisição de habilidades pelos alunos 

necessárias para trabalhar com as ferramentas digitais livres em sua prática pedagógica. 3) A 

inexistência de um processo avaliativo do aluno com relação ao uso das TDIC - essa questão 

desfavorece ao futuro professor oportunidades de desenvolver uma avaliação com seus alunos 

da escola básica.  

Em face de não ter sido encontrado um processo avaliativo do aluno no que se 

refere ao uso das TDIC, sugere-se como proposta de estudos futuros a criação de uma matriz 

de referência para avaliação do aluno no ensino com as TDIC.  

Constatou-se, durante a revisão da literatura, principalmente no trabalho de Gatti e 

Barreto (2009), que as instituições de ensino estão incluindo em suas matrizes curriculares 

disciplinas voltadas para o uso das tecnologias digitais, mesmo que de forma tímida. Essas 

disciplinas, em alguns casos, são optativas, o que demonstra a falta de prioridade em relação à 

importância das TDIC na educação. Pode-se inferir que, provavelmente, a existência de 

disciplinas referentes às TDIC aconteça por mera formalidade recomendada pela legislação 

em vigor.  

A discussão e o encaminhamento de proposta de alteração no PPC da UFC teve 

início em 2006 a partir da institucionalização da Resolução n. 1, de 13 de maio de 2006. As 

orientações são voltadas à aquisição de competências para o uso das tecnologias digitais como 

ferramenta construtiva e renovadora. A pesquisa revelou, entretanto, que só o constar no 

documento não provoca mudanças na prática pedagógica do professor. O PPC deve ser 

experienciado desde sua elaboração por todos os que participam da formação do futuro 

professor da educação básica.  
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O uso das TDIC no currículo de formação de professores deve perpassar de forma 

transversal todas as disciplinas, articulando as diversas formas de intervenção na 

aprendizagem, naturalmente não ficando somente na responsabilidade dos professores que 

ministram disciplinas voltadas para o uso das TDIC. Objetiva-se com tal propositura uma 

mudança de atitude pedagógica com o uso das TDIC. Dessa forma, os resultados em 

pesquisas futuras serão bem mais significativos dos que encontrados nesta investigação. 

As mudanças que aconteceram no curso de licenciatura da UFC em consequência 

das legislações vigentes que versam sobre a aquisição de competências no trato com as 

tecnologias digitais são contundentes no processo formativo do futuro professor. Quando se 

notam as discordâncias entre as afirmações dos docente e estudantes, percebe-se a fragilidade 

do terreno fértil onde se tem muito que se trabalhar, pois o curso da instituição analisada 

possui um PPC atualizado, uma infraestrutura com aparatos tecnológicos e professores 

especializados, de modo que, aparentemente, não se justifica tanta discordância. Desse modo, 

pode-se concluir que o curso de licenciatura em Pedagogia da UFC precisa se tornar mais 

transparente para seu corpo discente e docente, pois muitas incompreensões foram 

manifestadas mediante as afirmações coletadas pela pesquisa, as quais demonstram que o 

fazer pedagógico não está alcançando os objetivos esperados. Dentre estes, está a urgência de 

propiciar uma formação que atenda às necessidades do profissional para o século XXI.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para criação de espaço de reflexão 

acerca do trabalho docente na universidade, a julgar pelo trabalho que se realiza e os 

resultados ora expostos os quais contestam a existência de uma prática pedagógica efetiva 

para o uso pedagógico das TDIC.  
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APÊNDICE A - PRÉ-TESTE 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA/UFC 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
1.1 Informações pessoais: 
1.1.1 Gênero 

1. (   ) Feminino    2. (   ) Masculino  

1.1.2 Idade:__________ 
1.2. Situação acadêmica: 

1.2.1 Curso: __________________________________________________________________ 

1.2.2 Semestre que está cursando: _________________________________________________ 

2. Investigação sobre a formação do licenciando em pedagogia e as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) na Universidade Federal do Ceará. 

Escala: NC = Não Concordo; CP = Concordo Parcialmente; CT = Concordo Totalmente 

 

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) NC CP CT 

C
O

N
T

E
Ú

D
O

 

1. A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da teoria com a prática 

do futuro professor e as novas tecnologias. 

   

2. O curso de licenciatura tem disciplinas obrigatórias que contemplam o uso 

pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na 

educação.  

   

3. É importante que o futuro professor adquira habilidades necessárias para 

trabalhar com as novas tecnologias na educação. 

   

4. Os conteúdos curriculares previstos para o uso pedagógico das TDIC 

possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional do egresso. 

   

5. A (as) disciplina (as) que envolvem as TDIC trabalham junto ao futuro 

professor as tendências pedagógicas de construção do conhecimento com o uso do 

computador. 

   

6. Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária para trabalhar 

pedagogicamente com as TDIC. 

   

7. As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do curso que buscam 

o trabalho com as TDIC. 

   

8. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) incentiva a integração das TDIC no 

currículo. 

   

9. Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC são importantes, 

pois oferece grande benefício para a formação dos alunos. 

   

10. O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas básicas de 

Informática, possibilitando o desenvolvimento de habilidades para o 

enriquecimento da Prática Pedagógica. 
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QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) NC CP CT 
M

E
T

O
D

O
L

O
G

IA
 D

E
 E

N
S

IN
O

 

 
11. Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar com as novas 

tecnologias. 

   

12. Nas aulas existem práticas de uso e análise de softwares educativos.     

13. As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias (impressa, TV, 

rádio e computador) 

   

14. As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos da Internet.     

15. O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua prática 

pedagógica, fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

   

16. No curso ainda predomina a aula expositiva e pouco uso de TDIC.    

17. O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como recurso para as 

atividades de ensino e aprendizagem na educação básica. 

   

18. O trabalho docente do curso é voltado para o uso das tecnologias digitais 

livres. 

   

 19. No curso, o software livre tem um papel cada vez mais importante nas 

estratégias de uso pedagógico com as TDIC. 

   

20. O número insuficiente de computadores dificulta as atividades pedagógicas.    

 

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) NC CP CT 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

21. Os alunos do curso são avaliados processualmente com relação ao uso das 

TDIC na educação.  

   

22. Na avaliação os alunos são levados a refletir sobre sua aprendizagem, sendo 

os erros um processo de sua construção.  

   

23. O processo formativo contempla a integração com as escolas públicas de 

ensino básico para o uso pedagógico das TDIC.  

   

24. O curso correlaciona as políticas públicas governamentais que são 

direcionadas ao uso pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao aluno 

habilidades necessárias para trabalhar com essas ferramentas em sua prática 

pedagógica. 

   

25. O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação do ensino-

aprendizagem com uso das TDIC para a educação básica. 

   

26. A instituição possui um plano estratégico para o uso das TDIC como 

ferramenta pedagógica. 

   

27. A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC no currículo.    

28. Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil profissional do 

egresso com relação ao uso pedagógico das TDIC. 

   

29. As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem permitem 

executar o PPC de forma satisfatória. 

   

30. A instituição preocupa-se com o trabalho docente levando em conta os 

benefícios do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de campo referente à 

pesquisa intitulada Formação do pedagogo e as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC): um estudo de caso na Universidade Federal do Ceará 
desenvolvida pelo mestrando Francisco Cesar Martins da Silva. O qual poderei entrar em 

contato através do telefone 88233732 ou pelo e-mail profcesarmartins@yahoo.com.br. Fui 

informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada pelos professores doutores Alberto 

Sampaio Lima e Nicolino Trompieri Filho, e que poderei entrar em contatar a qualquer 

momento que julgar necessário com o orientador através do telefone nº 99841951 ou e-mail 

alberto.ufc@gmail.com.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa.  

Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é 

analisar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e as 

implicações na formação de professores.  

Conforme o pesquisador, vários laboratórios de informática chegaram às escolas públicas 

desde 1997, comprados pelo MEC, através do Programa Proinfo. A literatura apresenta vários 

autores que falam sobre a importância da formação do professor para que as tecnologias 

possam se efetivar na rotina escolar. No entanto, as ideias desses pesquisadores não se 

alicerçaram suficientemente para ser um parâmetro nacional. Este panorama levanta a 

reflexão do por que desse fracasso na aplicabilidade das TDIC na educação básica, haja vista 

tanto investimento. Diante do contexto, foi realizada uma pesquisa com professores 

pedagogos das escolas públicas de Maracanaú em 2014. 57.24% dos pesquisados afirmaram 

que seu curso não dava importância ao uso pedagógico das TDIC e que 75.66% não haviam 

cursado disciplina(s) sobre o uso dessas tecnologias na educação. Diante desse resultados, foi 

realizada uma análise do Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em pedagogia da UFC, 

onde foi constatado que existem somente duas disciplinas obrigatórias que tratam do tema. 

Então se levanta o seguinte questionamento a fim de justificar a pesquisa: A formação inicial 

do licenciado em pedagogia tem assegurado, de forma consistem, a efetivação do uso 

pedagógico das TDIC na educação básica. 

Fui ainda informado (a) de que posso me negar de participar da pesquisa, sem prejuízo ou 

sofrer quaisquer constrangimentos. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de um questionário estruturado a ser 

respondido a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados 

se farão apenas pelo pesquisador e/ou seus orientadores. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados em publicações científicas, mas minha identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo.  

Atesto que será me concedido uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, caso seja solicitada. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar. 
 

Fortaleza, Ce, ____ de _________________ de ________ 

Assinatura do (a) participante: ______________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ____________________________ 

 

 

mailto:profcesarmartins@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ALUNOS 

 
INSTRUMENTO DE PESQUISA – LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA/UFC 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1.1 Informações pessoais: 

1.1.1 Gênero 

1. (   ) Feminino    2. (   ) Masculino  

1.1.2 Idade:__________ 

1.2. Situação acadêmica: 

1.2.1 Curso: _____________________________________ 

1.2.2 Semestre que está cursando: ____________________ 

2. Investigação sobre a formação do licenciando em pedagogia e as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) na Universidade Federal do Ceará. 

Escala: 4 = Concorda fortemente; 3 = Concorda; 2 = Não concorda e nem discorda; 1 = Discorda; 0 = 

Discorda fortemente.  

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) 4 3 2 1 0 

1. A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da teoria com a prática do 

futuro professor e as novas tecnologias. 

     

2. É importante que o futuro professor adquira habilidades necessárias para trabalhar 

com as novas tecnologias na educação. 

     

3. Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária para trabalhar 

pedagogicamente com as TDIC. 

     

4. As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do curso que buscam o 

trabalho com as TDIC. 

     

5. O Projeto Político do Curso (PPC) incentiva a integração das TDIC no currículo.      

6. Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC são importantes, pois 

oferece grande benefícios para a formação dos alunos. 

     

7. O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas básicas de Informática, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades para o enriquecimento da Prática 

Pedagógica. 

     

8. Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar com as novas 

tecnologias. 

     

9. As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias (impressa, TV, rádio e 

computador). 

     

10. As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos da Internet.       

11. O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua prática pedagógica, 

fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 

     

12. O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como recurso para as 

atividades de ensino e aprendizagem na educação básica. 

     

13. O trabalho docente do curso é voltado para o uso das tecnologias digitais livres.      
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Escala: 4 = Concorda fortemente; 3 = Concorda; 2 = Não concorda e nem discorda; 1 = Discorda; 0 = 

Discorda fortemente (Continuação).  

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) 4 3 2 1 0 

14. No curso, o software livre tem um papel cada vez mais importante nas estratégias de 

uso pedagógico com as TDIC. 

     

15. Os alunos do curso são avaliados processualmente com relação ao uso das TDIC na 

educação.  

     

16. O processo formativo contempla a integração com as escolas públicas de ensino 

básico para o uso pedagógico das TDIC.  

     

17. O curso relaciona as políticas públicas governamentais que são direcionadas ao uso 

pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao aluno habilidades necessárias para 

trabalhar com essas ferramentas em sua prática pedagógica. 

     

18. O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação do ensino-

aprendizagem com uso das TDIC para a educação básica. 

     

19. A instituição possui um plano estratégico para o uso das TDIC como ferramenta 

pedagógica. 

     

20. A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC no currículo.      

21. Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil profissional do egresso 

com relação ao uso pedagógico das TDIC. 

     

22. As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem permitem executar o 

PPC de forma satisfatória. 

     

23. A instituição preocupa-se com o trabalho docente levando em conta os benefícios 

do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PROFESSORES 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA/UFC 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1.1 Informações pessoais: 

1.1.1 Gênero  

1. ( ) Feminino 2. ( ) Masculino  

1.1.2 Idade:________________ 

1.2. Formação acadêmica: 

1.2.1 Graduação: ____________________________________________________________________ 

1.2.2 Especialização: (se tiver) _________________________________________________________ 

1.2.3 Mestrado: _____________________________________________________________________ 

1.2 4 Doutorado:____________________________________________________________________ 

1.2.4.1 Pós-doutorado (se tiver): ________________________________________________________ 

1.2.5 Disciplinas/semestres que leciona (se em sala de aula): _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.3. Tempo, em anos, de atuação como docente no ensino superior:____________________________ 

1.4. Tempo, em anos, que faz uso de TDIC na sua prática pedagógica em sala de aula: ____________. 

2. Investigação sobre a formação do licenciando em pedagogia e as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) na Universidade Federal do Ceará. 

Escala: 4 = Concorda fortemente; 3 = Concorda; 2 = Não concorda e nem discorda; 1 = 

Discorda; 0 = Discorda fortemente.  

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) 4 3 2 1 0 

1. A estrutura curricular do curso privilegia a articulação da teoria com a prática do 

futuro professor e as novas tecnologias. 

     

2. É importante que o futuro professor adquira habilidades necessárias para trabalhar 

com as novas tecnologias na educação. 

     

3. Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura necessária para trabalhar 

pedagogicamente com as TDIC. 

     

4. As disciplinas da Matriz Curricular atendem os objetivos do curso que buscam o 

trabalho com as TDIC. 

     

5. O Projeto Político do Curso (PPC) incentiva a integração das TDIC no currículo.      

6. Adquirir habilidades necessárias para trabalhar com as TDIC são importantes, pois 

oferece grande benefícios para a formação dos alunos. 

     

7. O futuro professor deve aprender a utilizar as ferramentas básicas de Informática, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades para o enriquecimento da Prática 

Pedagógica. 

     

8. Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se trabalhar com as novas 

tecnologias. 

     

9. As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas mídias (impressa, TV, rádio e 

computador). 

     

10. As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos pedagógicos da Internet.       

11. O corpo docente mostra-se sensível ao uso das TDIC na sua prática pedagógica, 

fazendo uso dela no seu dia a dia acadêmico. 
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Escala: 4 = Concorda fortemente; 3 = Concorda; 2 = Não concorda e nem discorda; 1 = 

Discorda; 0 = Discorda fortemente (Continuação).  

QUESTÕES (assinale com um X um dos quesitos ao lado) 4 3 2 1 0 

12. O corpo docente está bem preparado para usar as TDIC como recurso para as 

atividades de ensino e aprendizagem na educação básica. 

     

13. O trabalho docente do curso é voltado para o uso das tecnologias digitais livres.      

14. No curso, o software livre tem um papel cada vez mais importante nas estratégias de 

uso pedagógico com as TDIC. 

     

15. Os alunos do curso são avaliados processualmente com relação ao uso das TDIC na 

educação.  

     

16. O processo formativo contempla a integração com as escolas públicas de ensino 

básico para o uso pedagógico das TDIC.  

     

17. O curso relaciona as políticas públicas governamentais que são direcionadas ao uso 

pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao aluno habilidades necessárias para 

trabalhar com essas ferramentas em sua prática pedagógica. 

     

18. O curso contribui na elaboração de instrumentos de avaliação do ensino-

aprendizagem com uso das TDIC para a educação básica. 

     

19. A instituição possui um plano estratégico para o uso das TDIC como ferramenta 

pedagógica. 

     

20. A instituição preocupa-se com os benefícios do uso das TDIC no currículo.      

21. Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil profissional do egresso 

com relação ao uso pedagógico das TDIC. 

     

22. As TDIC disponíveis para o processo ensino aprendizagem permitem executar o 

PPC de forma satisfatória. 

     

23. A instituição preocupa-se com o trabalho docente levando em conta os benefícios 

do uso das TDIC na sua prática pedagógica. 
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APÊNDICE E - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CURSO DE PEDAGOGIA: 1939 - 

2010 

Decreto Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939.  
Dá organização à Faculdade Nacional de 

Filosofia.  

Resolução n. 2 do CFE, de 11 de abril de 

1969.  

Fixa os mínimos de conteúdo e duração a 

serem observados na organização do curso de 

Pedagogia  

Parecer n. 251/62 do CFE.  
Currículo mínimo e duração do curso de 

Pedagogia.  

Parecer n. 252 do CFE, de 11 de abril de 

1969.  

Estudos pedagógicos superiores. Mínimos de 

conteúdo e duração para o curso de graduação 

em Pedagogia  
Parecer n. 632 CFE, de 2 de setembro de 

1969.  

Conteúdo específico da faculdade de 

educação.  

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Parecer CNE/CP 009, de 08 de maio de 

2001.  

Proposta de diretrizes para a formação inicial 

de professores da educação básica em cursos 

de nível superior.  

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional.  

Parecer CNE/CP 009, de 08 de maio de 

2001.  

Proposta de diretrizes para a formação inicial 

de professores da educação básica em cursos 

de nível superior.  

Resolução CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro 

de 2002.  

Institui diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da educação básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena.  

Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro 

de 2002.  

Institui a duração e a carga horária dos cursos 

de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica 

em nível superior.  
Parecer CNE/CP n. 5, de 13 de dezembro de 

2005.  

Proposta de diretrizes curriculares nacionais 

para o curso de Pedagogia.  

Resolução CNE/CP n. 1, de 16/05/2006.  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura.  

Parecer CNE/CP n. 3, de 21 de fevereiro de 

2006.  

Reexame do parecer CNE/CP n. 5/2005, que 

trata das diretrizes curriculares nacionais para 

o curso de Pedagogia.  

Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010.  
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação.  

Fonte: Portal MEC.  
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APÊNDICE F - FREQUÊNCIAS DOS ITENS DO FATOR 2: TRABALHO DOCENTE 

NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA FORMAÇÃO DISCENTE PARA 

O USO DAS TDIC 

Item 
Professor Aluno 
Categorias Freq. % Categorias Freq. % 

Item E 11 (O corpo docente 

mostra-se sensível ao uso 

das TDIC na sua prática 

pedagógica, fazendo uso 

dela no seu dia a dia 

acadêmico). 

0 - Discorda 

fortemente  
00 0,0 

0 - Discorda 

fortemente  

11 9,3 

1 –Discorda 01 11,1 1 -Discorda 31 26,3 
2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

03 33,3 

2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

33 28,0 

3 – concorda 04 44,4 3 - concorda 39 33,1 
4 - concorda 

fortemente 
01 11,1 

4- concorda 

fortemente 

04 3,4 

Item E 12 (O corpo docente 

está bem preparado para 

usar as TDIC como recurso 

para as atividades de ensino 

e aprendizagem na 

educação básica). 

0 - Discorda 

fortemente  
01 11,1 

0 - Discorda 

fortemente  
18 15,3 

1 –Discorda 01 11,1 1 -Discorda 51 43,2 
2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

04 44,4 

2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

26 22,0 

3 – concorda 03 33,3 3 - concorda 18 15,3 
4 - concorda 

fortemente 
00 0,0 

4 - concorda 

fortemente 
05 4,2 

Item E 13 (O trabalho 

docente do curso é voltado 

para o uso das tecnologias 

digitais livres). 

0 - Discorda 

fortemente  
02 22,2 

0 - Discorda 

fortemente  
19 16,1 

1 –Discorda 02 22,2 1 -Discorda 47 39,8 
2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

05 55,6 

2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

36 30,5 

3 – concorda 00 0,0 3 - concorda 11 9,3 
4 - concorda 

fortemente 
00 0,0 

4 - concorda 

fortemente 
05 4,2 

Item E 14 (No curso, o 

software livre tem um papel 

cada vez mais importante 

nas estratégias de uso 

pedagógico com as TDIC). 

0 - Discorda 

fortemente  
01 11,1 

0 - Discorda 

fortemente  
15 12,7 

1 –Discorda 03 33,3 1 -Discorda 35 29,7 
2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

04 44,4 

2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

34 28,8 

3 – concorda 01 11,1 3 - concorda 26 22,0 
4 - concorda 

fortemente 
00 0,0 

4 - concorda 

fortemente 
08 6,8 

Item E 15 (Os alunos do 

curso são avaliados 

processualmente com 

relação ao uso das TDIC na 

educação).  

0 - Discorda 

fortemente  
01 11,1 

0 - Discorda 

fortemente  
34 28,8 

1 –Discorda 02 22,2 1 -Discorda 39 33,1 
2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

04 44,4 

2 - não 

concorda e 

nem Discorda 

25 21,2 

3 – concorda 01 11,1 3 - concorda 15 12,7 
4 - concorda 

fortemente 
01 11,1 

4 - concorda 

fortemente 
05 4,2 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 
 



130 

APÊNDICE G – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS NOTAS NA ESCALA DE 

AVALIAÇÃO SEGUNDO O GÊNERO 

 N Média Desvio-padrão 

Nota Total na escala de avaliação 

da formação do licenciando em 

pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação (TDIC) - Escala [0 ; 

10] 

1 - Feminino 96 4,690 1,6319 

2 - Masculino 31 4,961 1,6450 

Total 127 4,756 1,6328 

Nota Fator1 da escala de 

avaliação: contexto de ensino 

aprendizagem na formação 

discente nas TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - Feminino 96 4,048 1,8775 

2 - Masculino 31 4,504 1,8630 

Total 127 4,160 1,8769 

Nota Fator2 da escala de 

avaliação: trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente Para o uso das 

TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - Feminino 96 3,914 1,9928 

2 - Masculino 31 4,032 2,1012 

Total 127 3,943 2,0120 

Nota Fator3 da escala de 

avaliação: desenvolvimento de 

habilidades na formação discente - 

Escala [0 ; 10] 

1 - Feminino 96 9,280 1,3334 

2 - Masculino 31 9,113 1,1167 

Total 127 9,239 1,2817 

Fonte: Elaborada pelo autor 

QUADRO DO APÊNDICE G - RESULTADO DA ANALISE DE VARIÂNCIA 

 Soma dos 

quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

Nota na escala de avaliação da 

formação do licenciando em 

pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação (TDIC) - Escala [0 ; 

10] 

Entre grupos 1,729 1 1,729 0,647 0,423 

Erro 334,181 125 2,673   

Total 335,910 126 

   

Nota no fator 1 da escala de 

avaliação: contexto de ensino 

aprendizagem na formação discente 

nas TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre grupos 4,856 1 4,856 1,383 0,242 

Erro 438,990 125 3,512   

Total 443,846 126 
   

Nota no fator 2 da escala de 

avaliação: trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente no uso das TDIC 

- Escala [0 ; 10] 

Entre grupos ,329 1 0,329 0,081 0,777 

Erro 509,722 125 4,078   

Total 510,051 126 

   

Nota no fator 3 da escala de 

avaliação: desenvolvimento de 

habilidades na formação discente - 

Escala [0 ; 10] 

Entre grupos ,650 1 0,650 0,394 0,531 

Erro 206,327 125 1,651   

Total 206,977 126 
   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



131 

APÊNDICE H – MÉDIAS ENTRE AS CATEGORIAS (ALUNO OU PROFESSOR) 

DOS SUJEITOS DA AMOSTRA NAS MÉDIAS OBTIDAS A PARTIR DA ESCALA 

DE AVALIAÇÃO 

 N Média Desvio-padrão 

Nota Total na escala de avaliação da formação do 

licenciando em pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) - 

Escala [0 ; 10] 

1 - professor 9 6,087 1,7686 

2 - aluno 118 4,655 1,5845 

Total 127 4,756 1,6328 

Nota Fator1 da escala de avaliação: contexto de 

ensino aprendizagem na formação discente nas 

TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - professor 9 6,261 1,9137 

2 - aluno 118 3,999 1,7826 

Total 127 4,160 1,8769 

Nota fator2 da escala de avaliação: trabalho docente 

no desenvolvimento de habilidades na formação 

discente para o uso das TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - professor 9 4,643 1,9315 

2 - aluno 118 3,889 2,0159 

Total 127 3,943 2,0120 

Nota fator3 da escala de avaliação: desenvolvimento 

de habilidades na formação discente - Escala [0 ; 10] 

1 - professor 9 8,704 1,3889 

2 - aluno 118 9,280 1,2702 

Total 127 9,239 1,2817 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO DO APÊNDICE H - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 Soma dos 

quadrados 

df Quadrados 

médios 

F P 

Nota Total na escala de avaliação da 

formação do licenciando em 

pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação (TDIC) - Escala [0 ; 

10] 

Entre Grupos 17,157 1 17,157 6,728 0,011 

Dentro dos 

Grupos 
318,753 125 2,550 

  

Total 335,910 126 

   

Nota Fator1 da escala de avaliação: 

contexto de ensino aprendizagem na 

formação discente nas TDIC - 

Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 42,761 1 42,761 13,327 0,000 

Dentro dos 

Grupos 
401,085 125 3,209 

  

Total 443,846 126    

Nota Fator2 da escala de avaliação: 

trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente para o uso das 

TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 4,749 1 4,749 1,175 0,280 

Dentro dos 

Grupos 
505,302 125 4,042 

  

Total 510,051 126 
   

Nota Fator3 da escala de avaliação: 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 2,774 1 2,774 1,698 0,195 

Dentro dos 

Grupos 
204,203 125 1,634 

  

Total 206,977 126    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 



132 

FATOR 1: CONTEXTO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO 

DISCENTE NO USO DA TDIC 

Itens Sujeitos N Médias Desvio- 

padrão 

E1 - A estrutura curricular do curso privilegia a 

articulação da teoria com a prática do futuro professor e 

as novas tecnologias. 

1 - professor 9 2,78 0,972 

2 - aluno 118 1,47 0,993 

Total 127 1,57 1,043 

E3 - Os laboratórios do Campus possuem infraestrutura 

necessária para trabalhar pedagogicamente com as TDIC. 

1 - professor 9 2,89 1,167 

2 - aluno 118 1,32 1,124 

Total 127 1,43 1,193 

E4 - As disciplinas da Matriz Curricular atendem os 

objetivos do curso que buscam o trabalho com as TDIC. 

1 - professor 9 2,44 0,726 

2 - aluno 118 1,46 0,912 

Total 127 1,53 0,933 

E5 - O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) incentiva a 

integração das TDIC no currículo. 

1 - professor 9 2,44 1,014 

2 - aluno 118 1,79 0,941 

Total 127 1,83 0,958 

E8 - Os alunos são esclarecidos sobre a importância de se 

trabalhar com as novas tecnologias 

1 - professor 9 3,00 0,866 

2 - aluno 118 2,31 1,052 

Total 127 2,36 1,052 

E9 - As aulas são dinâmicas com o uso das mais diversas 

mídias (impressa, TV, rádio e computador). 

1 - professor 9 2,44 1,014 

2 - aluno 118 1,47 0,940 

Total 127 1,54 0,974 

E10 - As aulas são enriquecidas com o uso dos recursos 

pedagógicos da Internet. 

1 - professor 9 2,44 1,014 

2 - aluno 118 1,92 1,067 

Total 127 1,95 1,068 

E16 - O processo formativo contempla a integração com 

as escolas públicas de ensino básico para o uso 

pedagógico das TDIC 

1 - professor 9 1,78 0,833 

2 - aluno 118 1,51 1,084 

Total 127 1,53 1,068 

E19 - A instituição possui um plano estratégico para o 

uso das TDIC como ferramenta pedagógica. 

1 - professor 9 2,11 0,928 

2 - aluno 118 1,46 1,059 

Total 127 1,50 1,061 

E20 - A instituição preocupa-se com os benefícios do uso 

das TDIC no currículo. 

1 - professor 9 2,78 0,972 

2 - aluno 118 1,61 1,062 

Total 127 1,69 1,095 

E21 - Os objetivos do curso apresentam coerência com o 

perfil profissional do egresso com relação ao uso 

pedagógico das TDIC 

1 - professor 9 2,444 1,0138 

2 - aluno 118 1,559 ,9831 

Total 127 1,622 1,0073 

E22 - As TDIC disponíveis para o processo ensino 

aprendizagem permitem executar o PPC de forma 

satisfatória. 

1 - professor 9 2,44 0,882 

2 - aluno 118 1,41 0,954 

Total 127 1,48 0,983 

E23 - A instituição preocupa-se com o trabalho docente 

levando em conta os benefícios do uso das TDIC na sua 

prática pedagógica. 

1 - professor 9 2,56 1,130 

2 - aluno 118 1,51 1,060 

Total 127 1,58 1,094 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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QUADRO DO FATOR 1- RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 

Itens 

 

Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

E1 - A estrutura curricular do 

curso privilegia a articulação da 

teoria com a prática do futuro 

professor e as novas tecnologias. 

Entre grupos 14,202 1 14,202 14,435 0,000 

Dentro de 

Grupos 
122,979 125 0,984 

  

Total 137,181 126    

E3 - Os laboratórios do Campus 

possuem infraestrutura necessária 

para trabalhar pedagogicamente 

com as TDIC. 

Entre grupos 20,530 1 20,530 16,175 0,000 

Dentro de 

Grupos 
158,652 125 1,269 

  

Total 179,181 126    

E4 - As disciplinas da Matriz 

Curricular atendem os objetivos 

do curso que buscam o trabalho 

com as TDIC. 

Entre grupos 8,143 1 8,143 10,028 0,002 

Dentro de 

Grupos 
101,510 125 0,812 

  

Total 109,654 126    

E5 - O Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) incentiva a 

integração das TDIC no 

currículo. 

Entre grupos 3,602 1 3,602 4,023 0,047 

Dentro de 

Grupos 
111,926 125 0,895 

  

Total 115,528 126    

E8 - Os alunos são esclarecidos 

sobre a importância de se 

trabalhar com as novas 

tecnologias 

Entre grupos 3,940 1 3,940 3,638 0,059 

Dentro de 

Grupos 
135,398 125 1,083 

  

Total 139,339 126    

E9 - As aulas são dinâmicas com 

o uso das mais diversas mídias 

(impressa, TV, rádio e 

computador). 

Entre grupos 7,866 1 7,866 8,807 0,004 

Dentro de 

Grupos 
111,646 125 0,893 

  

Total 119,512 126    

E10 - As aulas são enriquecidas 

com o uso dos recursos 

pedagógicos da Internet. 

Entre grupos 2,342 1 2,342 2,071 0,153 

Dentro de 

Grupos 
141,375 125 1,131 

  

Total 143,717 126    

E16 - O processo formativo 

contempla a integração com as 

escolas públicas de ensino básico 

para o uso pedagógico das TDIC 

Entre grupos 0,606 1 0,606 0,530 0,468 

Dentro de 

Grupos 
143,047 125 1,144 

  

Total 143,654 126    

E19 - A instituição possui um 

plano estratégico para o uso das 

TDIC como ferramenta 

pedagógica. 

Entre grupos 3,571 1 3,571 3,230 0,075 

Dentro de 

Grupos 
138,177 125 1,105 

  

Total 141,748 126    

E20 - A instituição preocupa-se 

com os benefícios do uso das 

TDIC no currículo. 

Entre grupos 11,400 1 11,400 10,206 0,002 

Dentro de 

Grupos 
139,623 125 1,117 

  

Total 151,024 126    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 



134 

FATOR 2: TRABALHO DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 

NA FORMAÇÃO DISCENTE NO USO DAS TDIC 

 N Médias Desvio-padrão 

E11 - O corpo docente mostra-se sensível ao uso das 

TDIC na sua prática pedagógica, fazendo uso dela no 

seu dia a dia acadêmico. 

1 - professor 9 2,56 0,882 

2 - aluno 118 1,95 1,053 

Total 127 1,99 1,050 

E12 - O corpo docente está bem preparado para usar 

as TDIC como recurso para as atividades de ensino e 

aprendizagem na educação básica. 

1 - professor 9 2,00 1,000 

2 - aluno 118 1,50 1,060 

Total 127 1,54 1,060 

E13 - O trabalho docente do curso é voltado para o 

uso das tecnologias digitais livres. 

1 - professor 9 1,33 0,866 

2 - aluno 118 1,46 1,010 

Total 127 1,45 0,998 

E14 - No curso, o software livre tem um papel cada 

vez mais importante nas estratégias de uso 

pedagógico com as TDIC. 

1 - professor 9 1,56 0,882 

2 - aluno 118 1,81 1,127 

Total 127 1,79 1,110 

E15- Os alunos do curso são avaliados 

processualmente com relação ao uso das TDIC na 

educação. 

1 - professor 9 1,89 1,167 

2 - aluno 118 1,31 1,144 

Total 127 1,35 1,150 

E17 - O curso relaciona as políticas públicas 

governamentais que são direcionadas ao uso 

pedagógico das TDIC com seu PPC, propiciando ao 

aluno habilidades necessárias para trabalhar com 

essas ferramentas. 

1 - professor 9 1,78 1,202 

2 - aluno 118 1,47 1,052 

Total 127 1,49 1,061 

E18 - O curso contribui na elaboração de 

instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem 

com uso das TDIC para educação básica. 

1 - professor 9 1,89 0,928 

2 - aluno 118 1,41 0,998 

Total 127 1,44 0,997 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

QUADRO DO FATOR 2- RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

E11 - O corpo docente mostra-se 

sensível ao uso das TDIC na sua 

prática pedagógica, fazendo uso dela 

no seu dia a dia acadêmico. 

Entre grupos 3,075 1 3,075 2,828 0,095 

Dentro de 

Grupos 135,917 125 1,087 
  

Total 138,992 126    

E12 - O corpo docente está bem 

preparado para usar as TDIC como 

recurso para as atividades de ensino 

e aprendizagem na educação básica. 

Entre grupos 2,091 1 2,091 1,873 0,174 

Dentro de 

Grupos 139,500 125 1,116 
  

Total 141,591 126    

E13 - O trabalho docente do curso é 

voltado para o uso das tecnologias 

digitais livres. 

Entre grupos 0,129 1 0,129 0,129 0,720 

Dentro de 

Grupos 125,288 125 1,002 
  

Total 125,417 126    

Fonte: Elaborado pelo autor 
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QUADRO DO FATOR 2- RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

(Conclusão) 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

E14 - No curso, o software livre tem 

um papel cada vez mais importante 

nas estratégias de uso pedagógico 

com as TDIC. 

Entre grupos 0,521 1 0,521 0,421 0,518 

Dentro de 

Grupos 154,739 125 1,238 
  

Total 155,260 126    

E15- Os alunos do curso são 

avaliados processualmente com 

relação ao uso das TDIC na 

educação. 

Entre grupos 2,850 1 2,850 2,174 0,143 

Dentro de 

Grupos 163,906 125 1,311 
  

Total 166,756 126    

E17 - O curso relaciona as políticas 

públicas governamentais que são 

direcionadas ao uso pedagógico das 

TDIC com seu PPC, propiciando ao 

aluno habilidades necessárias para 

trabalhar com essas ferramentas. 

Entre grupos 0,812 1 0,812 0,721 0,398 

Dentro de 

Grupos 140,920 125 1,127 
  

Total 141,732 126 

   

E18 - O curso contribui na 

elaboração de instrumentos de 

avaliação do ensino-aprendizagem 

com uso das TDIC para educação 

básica. 

Entre grupos 1,944 1 1,944 1,969 0,163 

Dentro de 

Grupos 123,363 125 0,987 
  

Total 125,307 126 
   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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FATOR3: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA FORMAÇÃO DISCENTE 

 N Médias Desvio-padrão 

E2 - É importante que o futuro professor adquira 

habilidades necessárias para trabalhar com as novas 

tecnologias na educação. 

1 - professor 9 3,56 0,527 

2 - aluno 118 3,75 0,538 

Total 127 3,74 0,538 

E6 - Adquirir habilidades necessárias para trabalhar 

com as TDIC são importantes, pois oferece grandes 

benefícios para a formação dos alunos. 

1 - professor 9 3,22 0,833 

2 - aluno 118 3,59 0,719 

Total 127 3,57 0,730 

E7 - O futuro professor deve aprender a utilizar as 

ferramentas básicas de informática, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades para o 

enriquecimento da Prática Pedagógica. 

1 - professor 9 3,67 0,500 

2 - aluno 118 3,79 0,521 

Total 127 3,78 0,518 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
QUADRO DO FATOR 3- RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

E2 - É importante que o futuro 

professor adquira habilidades 

necessárias para trabalhar com as novas 

tecnologias na educação. 

Entre 

grupos 0,330 1 0,330 1,143 0,287 

Dentro de 

Grupos 36,095 125 0,289 
  

Total 36,425 126    

E6 - Adquirir habilidades necessárias 

para trabalhar com as TDIC são 

importantes, pois oferece grandes 

benefícios para a formação dos alunos. 

Entre 

grupos 1,151 1 1,151 2,179 0,142 

Dentro de 

Grupos 66,030 125 0,528 
  

Total 67,181 126    

E7 - O futuro professor deve aprender a 

utilizar as ferramentas básicas de 

informática, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades para o 

enriquecimento da Prática Pedagógica. 

Entre 

grupos 0,123 1 0,123 0,458 0,500 

Dentro de 

Grupos 33,703 125 0,270 
  

Total 33,827 126    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

APÊNDICE I – ESTATÍSTICAS DAS MÉDIAS DA NOTA TOTAL E DAS NOTAS 

DOS FATORES 1, 2 E 3, CLASSIFICADAS SEGUNDO A IDADE ORGANIZADA EM 

INTERVALO DE CLASSE 

 N Médias  Desvio-padrão 

Nota Total na escala de avaliação da 

formação do licenciando em 

pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação 

(TDIC) - Escala [0 ; 10] 

1 - 20 anos ou menos 8 4,402 1,8253 

2 - 21 a 25 anos 49 4,501 1,6833 

3 - 26 a 30 anos 30 4,764 1,6485 

4 - 31 a 35 anos 15 4,920 1,1853 

5 - 36 a 40 anos 11 5,494 1,9122 

6 - 41 a 45 anos 8 4,524 1,1280 

8 - 50 anos ou mais 6 5,815 1,7251 

Total 127 4,756 1,6328 

Nota Fator1 da escala de avaliação: 

contexto de ensino aprendizagem na 

formação discente nas TDIC - Escala 

[0 ; 10] 

1 - 20 anos ou menos 8 3,726 2,1115 

2 - 21 a 25 anos 49 3,929 1,9001 

3 - 26 a 30 anos 30 4,051 1,8103 

4 - 31 a 35 anos 15 4,205 1,4241 

5 - 36 a 40 anos 11 4,948 2,2869 

6 - 41 a 45 anos 8 3,846 1,3714 

8 - 50 anos ou mais 6 6,026 1,8671 

Total 127 4,160 1,8769 

Nota Fator2 da escala de avaliação: 

trabalho docente no desenvolvimento 

de habilidades na formação discente 

para o uso das TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - 20 anos ou menos 8 3,348 2,0466 

2 - 21 a 25 anos 49 3,673 2,0347 

3 - 26 a 30 anos 30 4,083 2,1789 

4 - 31 a 35 anos 15 4,238 1,4902 

5 - 36 a 40 anos 11 4,870 2,0220 

6 - 41 a 45 anos 8 3,750 2,1429 

8 - 50 anos ou mais 6 4,048 2,1028 

Total 127 3,943 2,0120 

Nota Fator3 da escala de avaliação: 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente - Escala [0 ; 10] 

1 - 20 anos ou menos 8 9,792 ,3858 

2 - 21 a 25 anos 49 8,912 1,6422 

3 - 26 a 30 anos 30 9,444 ,8569 

4 - 31 a 35 anos 15 9,611 ,8254 

5 - 36 a 40 anos 11 9,318 1,1677 

6 - 41 a 45 anos 8 9,271 1,3684 

8 - 50 anos ou mais 6 9,028 1,2266 

Total 127 9,239 1,2817 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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QUADRO DO APÊNDICE I RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

Nota Total na escala de avaliação 

da formação licenciando em 

pedagogia no uso das tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação (TDIC) - Escala [0 ; 

10] 

Entre Grupos 17,750 6 2,958 1,116 0,357 

Dentro dos 

Grupos 318,160 120 2,651 
  

Total 335,910 126 

   

Nota Fator1 da escala de 

avaliação: contexto de ensino 

aprendizagem na formação 

discente nas TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 33,011 6 5,502 1,607 0,151 

Dentro dos 

Grupos 410,835 120 3,424 
  

Total 443,846 126    

Nota Fator2 da escala de 

avaliação: trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente no uso das 

TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 18,106 6 3,018 0,736 0,622 

Dentro dos 

Grupos 491,946 120 4,100 
  

Total 510,051 126 
   

Nota Fator3 da escala de 

avaliação: desenvolvimento de 

habilidades na formação discente - 

Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 11,385 6 1,897 1,164 0,330 

Dentro dos 

Grupos 195,592 120 1,630 
  

Total 206,977 126    

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE J – SEMESTRE QUE O ALUNO CURSA E AS NOTAS TOTAL NA 

ESCALA DE AVALIAÇÃO, AS NOTAS NOS FATORES 1, 2 E 3 

 N Médias  Desvio-padrão  

Nota Total na escala de avaliação da 

formação do licenciando em pedagogia 

no uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) - 

Escala [0 ; 10] 

1 - 5º semestre 27 4,823 1,4300 

2 - 6º semestre 19 4,399 1,6518 

3 - 7º semestre 24 4,515 1,5742 

4 - 8º semestre 29 4,850 1,7861 

5 - 9º semestre 11 4,595 1,7735 

6 - 10º semestre 8 4,484 1,1847 

Total 118 4,655 1,5845 

Nota Fator1 da escala de avaliação: 

contexto de ensino aprendizagem na 

formação discente nas TDIC - Escala [0 

; 10] 

1 - 5º semestre 27 4,145 1,6529 

2 - 6º semestre 19 3,674 1,8005 

3 - 7º semestre 24 3,742 1,7707 

4 - 8º semestre 29 4,363 2,0834 

5 - 9º semestre 11 3,811 1,7684 

6 - 10º semestre 8 3,990 1,1389 

Total 118 3,999 1,7826 

Nota Fator2 da escala de avaliação: 

trabalho docente no desenvolvimento de 

habilidades na formação discente para o 

uso das TDIC - Escala [0 ; 10] 

1 - 5º semestre 27 4,153 1,8107 

2 - 6º semestre 19 3,684 2,4253 

3 - 7º semestre 24 3,943 1,8134 

4 - 8º semestre 29 3,818 2,0407 

5 - 9º semestre 11 4,091 2,5069 

6 - 10º semestre 8 3,304 1,8186 

Total 118 3,889 2,0159 

Nota Fator3 da escala de avaliação: 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente - Escala [0 ; 10] 

1 - 5º semestre 27 9,321 1,0346 

2 - 6º semestre 19 9,211 1,0927 

3 - 7º semestre 24 9,201 1,8138 

4 - 8º semestre 29 9,368 1,3111 

5 - 9º semestre 11 9,167 1,0541 

6 - 10º semestre 8 9,375 ,7387 

Total 118 9,280 1,2702 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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QUADRO DO APÊNDICE J - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrados 

médios 

F p 

Nota Total na escala de avaliação 

da formação do pedagogo no uso 

das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) 

- Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 3,849 5 0,770 0,297 0,913 

Dentro dos 

Grupos 289,881 112 2,588 
  

Total 293,729 117 
   

Nota Fator1 da escala de 

avaliação: contexto de ensino 

aprendizagem na formação 

discente nas TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 8,408 5 1,682 0,518 0,762 

Dentro dos 

Grupos 363,379 112 3,244 
  

Total 371,787 117    

Nota Fator 2 da escala de 

avaliação: trabalho docente no 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente para o uso das 

TDIC - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos 6,094 5 1,219 0,291 0,917 

Dentro dos 

Grupos 469,361 112 4,191 
  

Total 475,455 117 
   

Nota fator3 da escala de avaliação: 

desenvolvimento de habilidades na 

formação discente - Escala [0 ; 10] 

Entre Grupos ,722 5 0,144 0,086 0,994 

Dentro dos 

Grupos 188,049 112 1,679 
  

Total 188,771 117    

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO A - EMENTAS DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR - CURSO 

PEDAGOGIA DIURNO/NOTURNO POR PERÍODOS LETIVOS 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

PB - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I (64 H)  
Lógica formal: formação do conceito, operações com conceito, operações com juízo e 

raciocínio. Lógica dialética: postulados (totalidade, negação, desenvolvimento e superação). 

Leis universais. Leis secundárias.  

 

PB - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I: FUNDAMENTOS I (64 H)  
A constituição da Psicologia como ciência. Abordagens e métodos de pesquisa em Psicologia. 

As relações entre psicologia, educação e a sociedade industrial. Importância dos estudos e 

pesquisas em torno do desenvolvimento cognitivo, sócio-emocional, da aprendizagem e da 

motivação.  

 

PB - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I (64 H)  
Sociologia, objeto e métodos, paradigmas clássicos e leitura sociológica da educação.  

 

PB - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA PEDAGOGIA (96 H)  
História da educação comparada e perspectivas históricas, desde a antiguidade clássica até a 

contemporaneidade. A história das ideias pedagógicas ocidentais, com ênfase nos discursos 

sobre a formação dos indivíduos e dos sistemas de ensino, entre os séculos XVI e XX.  

 

PB - METODOLOGIA CIENTÍFICA (64 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 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II (64 H)  
Enfoques filosóficos modernos e contemporâneos da educação. Educação e teoria do 

conhecimento. Educação, ética e valores.  

 

PB - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II: INFÂNCIA (64 H)  
Processos de subjetivação na Infância. Principais características da cognição humana. Bases 

epistemológicas de teorias da gênese e do desenvolvimento da cognição. A dimensão 

desejante. (psicodinâmica) do ser humano.  

 

PB - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II (64H)  
Questões de Sociologia da Educação: Educação e Sociedade. Reprodução e Transformação 

Social. Escola Técnica e Escola Para Todos. Escola Pública e Escola Privada. Escola e 

Seletividade Social. Educação e Movimentos Sociais. Educação e Trabalho. Educação e o 

Mundo Globalizado.  

 

PB - ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO (64 H)  
Noções fundamentais teórico-metodológicas de antropologia e as bases antropológicas e 

culturais da educação.  
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PB068 - ESTATÍSTICA APLICADA À 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.  

 

PB074 - INFORMÁTICA NA 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 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (96H)  
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. O momento histórico atual.  

 

PB - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO III: DA INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA (64H)  
Processos de subjetivação: da infância à adolescência. Estágios ou processos de 

desenvolvimento em Piaget, Vygotsky e Wallon. As relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem em Piaget, Vygotsky e Wallon. As relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem segundo a psicanálise. Desenvolvimento e aprendizagem: outras visões: a visão 

comportamentalista de Skinner e a teoria do ciclo vital.  

 

PC - ARTE E EDUCAÇÃO (64 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”.   

 

PB - PESQUISA EDUCACIONAL I (64H)  
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.  

 

PD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (64H)  
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).  

 

PB - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO IV: DA ADOLESCÊNCIA À IDADE ADULTA 

(64H).  
Subjetivação: da adolescência à idade adulta. Mutações recentes nas sociedades 

contemporâneas e seus efeitos nos processos e políticas de subjetivação da adolescência. 

Temas desafiadores à psicologia da adolescência. Temas desafiadores à psicologia da idade 

adulta. Aspectos psicológicos da condição de excluído do adulto analfabeto e os efeitos da 

exclusão digital.  
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PB - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (64H)  
Noções básicas de legislação. Conceitos de educação e sistemas. Constituições brasileiras no 

contexto sócio-político. A legislação da educação básica: estrutura administrativa de 

funcionamento e de gestão.  

 

PC - DIDÁTICA (96H)  
Sociedade e Educação Escolar. O papel da didática na formação do educador. O processo 

ensino aprendizagem e as exigências e emancipação humana... Os desafios do cotidiano da 

sala de aula. Planejamento, execução e avaliação do ensino aprendizagem.  

 

PC - PROJETO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS CURRICULARES (32H)  
Projeto Pedagógico (Institucional e de Curso); Teorias do currículo: teorias tradicionais, 

críticas e pós-críticas; As políticas curriculares no Brasil e no Ceará; Reformas na Educação 

Básica; Os programas oficiais, o cotidiano e as práticas escolares; Experiências de políticas 

curriculares.  

 

PD - EDUCAÇÃO INFANTIL (64H)  
Infância e educação: concepções e políticas. Educação Infantil no contexto contemporâneo: 

características e legislação. Especificidades do trabalho docente na Educação Infantil. 

Inclusão de crianças com necessidades educativas especiais.  

 

PD - POLÍTICA EDUCACIONAL (96H)  
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.  

Atividades práticas: desenvolvimento de projetos de aprofundamento de estudos e análises de 

políticas e programas educacionais.   

 

PD - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO ESCOLAR (64H)  
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 - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO (64H)  
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 didático-metodológicos para a 

alfabetização e o letramento.  

 

PC - DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL (64H)  
As exigências da formação - emancipação humana. Principais questões do ensino 

fundamental na contemporaneidade. Princípios e especificidades na LDB (Lei nº. 9394/96), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Plano Nacional de Educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia e de Formação de Professores para a 

Educação Básica: a nova ordem sócio-econômica para a formação docente. O currículo como 

fundamentação para o exercício da função docente. O aprendiz como um sujeito de direitos à 
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aprendizagem. Funções e atribuições docentes. O trabalho com a diversidade nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Articulação escola - família - comunidade. Gestão dos processos 

pedagógicos e produção de conhecimentos: docência e reflexão sobre a prática.  

 

PD - PROPOSTAS PEDAGÓGICAS E PRÁTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (64H)  
Modelos curriculares para educação de crianças pequenas. Conhecimento e análise crítica de 

diferentes contextos institucionais de cuidado e educação de crianças pequenas. Prática 

pedagógica em instituições de cuidado e educação de crianças pequenas.  

 

PC - ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA (96H)  
Tipos de produção, funções e atividades das diferentes linguagens no processo de 

comunicação humana, de alfabetização e de letramento. Estágios de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Tipos de leitura e seus objetivos. Atividades 

para o desenvolvimento da oralidade e da leitura. Conteúdos e métodos do ensino da língua 

portuguesa nas séries/ciclos iniciais do ensino fundamental. O ensino da gramática e 

ortografia na escola de ensino fundamental. 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. Reflexão sobre o papel do professor para o desenvolvimento da 

linguagem da criança.  

 

PB - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO- ESCOLARES 

(32H)  
Conceitos básicos e vivências sobre: espaços educativos e não escolares, cultura, relações 

interpessoais e de poder, conflitos e clima organizacional, psicossociologia e aspectos 

econômicos; Refletir, analisar e discutir sobre as principais visões e teorias institucionais, 

modelos de análise institucional e a relação com a escola e espaços não escolares como 

instituição e organização; Conhecer nuances da cultura institucional e organizacional nos 

espaços educativos e não escolares, abrangendo o processo de mudanças e o modelo de 

gestão; Conhecer e desenvolver aspectos relacionados a relações interpessoais, envolvendo o 

trabalho em equipe, a comunicação e “feedback”, a liderança e a percepção humana; 

Conhecer e desenvolver aspectos relacionados ao clima organizacional predominante na 

escola e espaços não escolares; e Compreender e vivenciar aspectos relacionados a poder e 

conflitos.  

 

PC - ENSINO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA (96H)  
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.  

 

PD - ESTÁGIO: EDUCAÇÃO INFANTIL (160H)  
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.  

 

PD - EDUCAÇÃO POPULAR E DE JOVENS E ADULTOS  
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 
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programas. Espaços de atuação na sociedade civil: movimentos sociais, ONGS e outros. 

Perspectivas e desafios atuais.  

 

PC - ENSINO DE CIÊNCIAS (96H)  
As modificações do ambiente. A ação do homem como modificadora do ambiente. Os seres 

vivos e o ambiente. As relações entre os seres vivos. Os alimentos de cada um: cadeias 

alimentares. As relações entre o homem e o ambiente. As cidades e as redes de águas, de 

esgotos, de energia elétrica e de transportes. Recursos naturais, energia e transformações 

da/na natureza. Diálogos e a reflexões, em torno da “leitura do mundo”, como atributos 

estruturantes das aulas de Ciências da Natureza/do Ambiente. As características próprias do 

ensino de Ciências da Natureza/do Ambiente na educação infantil e no ensino fundamental. A 

organização dos tempos e espaços para as abordagens educativas, em classes de educação 

infantil e ensino fundamental. O uso de jogos e brincadeiras, de literatura (infantil e infanto-

juvenil), de livros para-didáticos, de música e de poesias: lazer, cultura e arte ao serviço do 

ensino de Ciências da Natureza/do Ambiente. O conhecimento físico na educação infantil. O 

que podemos ensinar em Ciências da Natureza/do Ambiente, para crianças e adultos nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Como podemos ensinar Ciências da Natureza/do Ambiente, 

para crianças e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental O processo de letramento e o 

ensino de Ciências da Natureza/do Ambiente. O uso dos livros didáticos no ensino 

fundamental. Atividades experimentais e aulas de campo. O uso das tecnologias da 

informação.  

 

PC - ENSINO DE MATEMÁTICA (96H)  
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 da 

Matemática: a Seqüência Fedathi. A concepção de número na Matemática e segundo Piaget. 

Expansão p-ádica de números naturais e o sistema de numeração. Operações fundamentais: 

algoritmos, epistemologia e justificativa. Geometria: a diferença entre desenho e figura. 

Construções geométricas usando instrumento. O desenvolvimento do raciocínio algébrico e 

seus estágios. Medidas de comprimento, área e volume. Números decimais e fracionários.  

Oficinas pedagógicas: aplicação das teorias e dos conceitos desenvolvidos usando materiais 

analógicos e digitais. Livros didáticos e para-didáticos.  

 

PC - ESTÁGIO: ENSINO FUNDAMENTAL I (160H)  
Conhecimento da realidade educativa escolar do sistema público de ensino. Planejamento: 

elaboração, execução e avaliação. Gestão da sala de aula em espaços escolares e não-escolares 

nas séries iniciais do ensino fundamental na rede e no sistema regular de ensino.  

 

PC - ESTÁGIO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS ESCOLARES I (80H)  
Análises das instituições escolares e não escolares à luz das concepções e construção de 

projetos pedagógicos na diversidade das demandas sócio-educativas. Mecanismos de 

participação na gestão de políticas educacionais. Conhecimento das instituições educacionais 

mediante a cultura, as relações interpessoais e de poder, aspectos psicossociais, econômicos, 

pedagógicos e didáticos.  

 

PC - ESTÁGIO: ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA (160H)  
Conhecimento e contextualização da educação de jovens e adultos na realidade da escola 

pública do Ceará. Planejamento: elaboração, execução e avaliação na EJA. Gestão do ensino 

aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental na EJA: em espaços escolares e não-

escolares.  
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PC - ESTÁGIO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS ESCOLARES II (80H)  
Elaboração de propostas pedagógicas para o redimensionamento da organização e gestão de 

sistemas educativos escolares e não-escolares. Participação nas atividades pedagógicas em 

contextos institucionais de educação formal, não formal e informal.  

 

PD - TRABALHO DE CONCLUSÃO CURSO EM EDUCAÇÃO INFANTIL I (32H)  
Elaboração de trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes.  

 

PD - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO INFANTIL II 

(32H)  
Conclusão do trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes e as diretrizes norteadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

PC - TRABALHO DE CONCLUSÃO CURSO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (32H)  
Elaboração de trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes.  

 

PC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NAS SÉRIES INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL II (32H)  
Conclusão do trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes e as diretrizes norteadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).   

 

PB - TRABALHO DE CONCLUSÃO CURSO EM GESTÃO ESCOLAR E NÃO-

ESCOLAR I (32H)  
Elaboração de trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes.  

 

PB - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM GESTÃO ESCOLAR E NÃO-

ESCOLAR II (32H)  
Conclusão do trabalho monográfico, articulando temáticas e enfoques teóricos e 

metodológicos pertinentes ao curso, desenvolvido de acordo com as normas acadêmicas 

vigentes e as diretrizes norteadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

PD - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I (64H)  
Uso do espaço. Alfabeto digital. Números. Classificadores. Verbos. Uso de expressões faciais 

gramaticais. Frases declarativas, afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. 

Diálogos em língua de sinais.  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

PC291 - PEDAGOGO: IDENTIDADE E CAMPO PROFISSIONAL (48H)  
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 
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Pedagogia. Concepção e princípios do campo pedagógico. O trabalho pedagógico e os saberes 

do educador. A práxis pedagógica.  

 

PB - APRENDIZAGEM: PROCESSOS E PROBLEMAS (64H)  
Conceituação de aprendizagem e tipos. Fatores determinantes, influenciadores e 

epistemológicos do ato de aprender. Processos de aprendizagem nas abordagens: 

comportamental, cognitivista e afetiva. Potencialidades de aprendizagem na dislexia, 

disgrafia, disortografia, disfonia, disfemia (gagueira), discalculia. déficit de atenção.  

 

PB119 - PRÁTICA EM METODOLOGIA CIENTÍFICA (32H)  
Elaboração de projetos de iniciação à pesquisa.  

 

PB - AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM (48H)  
Epistemologia da aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora. Avaliação da 

aprendizagem. Problemas e perspectivas da avaliação no ensino-aprendizagem. Tipos de 

avaliação de aprendizagem e do ensino. Instrumentos de avaliação do ensino.  

 

PB124 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS (48H)  
Conceitos e concepções de avaliação de planos, programas e projetos. Avaliação das políticas 

educacionais brasileiras. Os sistemas de avaliação nacional: Saeb, Enem, Enade.  

 

PD068 - ESPAÇOS EDUCACIONAIS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES (32H)  

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. Ong’s com atuação privilegiada na educação, cultura e comunicação. 

O educador popular e sua prática.  

 

PD014 - EDUCAÇÃO NO CEARÁ (64H)  
A colonização no Ceará; os jesuítas no Ceará; a experiência pedagógica de Aquirás e Viçosa; 

o movimento escolar no Ceará: da expulsão dos jesuítas à Independência; o Ato Adicional de 

1834 e suas repercussões no Ceará; Igreja e Estado na educação cearense; Liceu, o Seminário 

da Prainha, a Escola Normal, o ensino no meio rural e a Reforma de Lourenço Filho; a 

iniciativa privada na educação cearense; colégios leigos e colégios religiosos; ensino superior 

no Ceará; as escolas isoladas e a instalação das Universidades; a escola no Ceará atual; ensino 

público e particular; Projetos e experiências educacionais no Ceará.  

 

PC - PRÁXIS EDUCATIVA (48H)  
A relação escola e sociedade nas teorias educacionais e sua articulação com a práxis docente; 

a função social do educador: competência técnica x compromisso político.  

 

PD - FORMAÇÃO INTERCULTURAL (64H)  
As várias acepções do conceito de cultura. A emergência dos estudos interculturais. 

Diferenças, desigualdades sociais e relações autoritárias. Preconceitos de gênero, raça, idade, 

religião, padrões estéticos e comportamentais e seus reflexos na práxis educativa. Ações 

afirmativas. Desafios teórico-metodológicos da pesquisa e da práxis intercultural. 

Experiências em educação intercultural escolar e não escolar.  

 

PC - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TEMAS TRANSVERSAIS (64H)  
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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.  

 

PC - DIALOGICIDADE E FORMAÇÃO HUMANA EM PAULO FREIRE (64H)  
Vida e obra de Paulo Freire. Fundamentos filosóficos da pedagogia freireana. a 

multidimensionalidade da formação humana: linguagem, cultura e dialogicidade. Concepções 

epistemológicas e educacionais: conhecimento, educação, sociedade e escola. Práxis 

fundamentada na pedagogia de Paulo Freire.  

 

PC - EDUCAÇÃO ESTÉTICA (48H)  
O papel das artes na formação humana e na ação pedagógica. As diferentes linguagens 

artísticas e a dimensão estética da formação do pedagogo.  

 

PD - EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSVERSALIDADE (64H)  
Interdisciplinaridade e transversalidade como referenciais teórico-metodológicos de 

construção do conhecimento escolar e de análise de problemas educacionais. Saúde na escola: 

concepções, elementos que caracterizam o discurso e as práticas curriculares em saúde e 

alimentação. “Medicalização” de problemas sócio-educacionais. Relação entre nutrição/ 

desnutrição, fome e aprendizagem.   

 

PB031 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO (96H)  
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 (64H)  
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.  

 

PB - PESQUISA EDUCACIONAL II (64H )  
Aprofundamento de duas abordagens de Pesquisa da Educação; análise crítica de relatórios de 

pesquisa concernentes às abordagens estudadas.  

 

PC075 - SEMINÁRIO I: PEDAGOGIA PIAGETIANA (32H)  
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.  

 

PD055 - LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO DA CRIANÇA  
A literatura infantil e o significado social para a infância; do imaginário ao real; 

normatividade e ruptura; o preconceito na literatura infantil brasileira; a produção de textos; 

prosa e verso; contação de história.  

 

PC - EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE (64H)  
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Sociedade contemporânea e crise de paradigmas. Paradigmas emergentes e espiritualidade. 

Relações entre ciência, filosofia, religião e arte. Espiritualidade nas deferentes culturas. 

Relação entre espiritualidade e religião: valores em educação; projetos e vivências em 

educação e espiritualidade.  

 

PC - PEDAGOGIA DO TRABALHO (64H)  
Elementos essenciais do debate em torno da centralidade do trabalho na construção do gênero 

e da história humana. Trabalho e educação no contexto da crise estrutural do capital. A atual 

política educacional brasileira e a abertura plena à mercantilização do ensino. O Banco 

Mundial e o Movimento de Educação para Todos e seus rebatimentos no campo educacional. 

Os paradigmas educacionais dominantes e suas implicações para a formação do 

trabalhador/do professor.  

 

PC178 - TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (64H)  
O desenvolvimento do raciocínio lógico e a psicogênese do conhecimento matemático. 

Histórico da matemática moderna no Brasil. A modelagem matemática. Elementos para uma 

abordagem em Educação Matemática baseada em um processo de compreensão: conteúdos (e 

suas articulações) e métodos.  

 

PB072 - ECONOMIA POLÍTICA E EDUCAÇÃO (64H)  
A crítica aos pressupostos do liberalismo clássico e econômico. As contribuições de Marx, 

Engels e Lukács para a análise onto-histórica das leis do movimento da sociedade capitalista: 

a teoria do valor, da mais-valia e da exploração do trabalho, o fetichismo da mercadoria. O 

trabalho e a constituição do ser social: a dimensão teleológica do trabalho e a relação 

objetividade-subjetividade. O trabalho na ordem do capital; a crise estrutural do capital e a 

barbárie social contemporânea. A educação e a alternativa socialista: para além da educação 

cidadã.  

 

PD - EDUCAÇÃO ESPECIAL (64H)  
A educação especial no contexto da sociedade e da escola pública brasileira. Políticas e 

desafios atuais da educação especial. Características do aluno com deficiência sensorial, 

mental, motora e/ou outras dificuldades no desenvolvimento. Singularidades dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem e implicações educacionais no atendimento educacional 

especializado nas salas de recurso do sistema escolar e nas instituições especializadas.  

 

PD - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (64 H)  
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 DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA (64H)  
Observação, participação e desenvolvimento de atividades pedagógicas e de recuperação em 

regulares. Projeto de estudo, aprofundamento a questões relativa a educação inclusiva nas 

escolas públicas locais.  

 

PD - PSICOPEDAGOGIA (64H)  
Dados históricos, objeto de estudo, caracterização do campo de trabalho e teorias que 

fundamentam a Psicopedagogia. Formação do psicopedagogo. Relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento na abordagem psicogenética e interacionista de Piaget e Vygotsky. Visão 
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pluridimensional do processo de aprendizagem e seus problemas. Modelos pedagógicos e 

intervenção psicopedagógica.  

 

PD - PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO (64H)  
Conceitos básicos da psicomotricidade; desenvolvimento psicomotor; coordenação motora 

global, coordenação motora fina; distúrbios psicomotores; métodos de avaliação; educação e 

reeducação psicomotora.  

 

PD - DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E EDUCAÇÃO (64H)  
Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem. Desenvolvimento e aprendizagem da 

linguagem. Caracterização psicopedagógica das principais alterações da linguagem: aspectos 

orgânicos, psicológicos e sócio-culturais. Implicações educacionais.  

 

PC - ESTÁGIO EM ARTES E EDUCAÇÃO  
Vivenciar atividades artísticas no campo da música, do teatro e das artes plásticas com vistas 

à incorporação nos comportamentos e atitudes do cotidiano e a socialização do ato de ser 

artístico nas ações educativas das séries iniciais do ensino fundamental.  

 

PD013 - EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS (64H)  
Emergência, trajetória e características dos movimentos sociais. A crise da política. OS NMS. 

A heterogeneidade de atores, formas e experiências organizacionais. As Redes de 

Movimentos Sociais. O significado das Organizações Não Governamentais. A dimensão 

educativa dos movimentos sociais. A contribuição dos movimentos sociais na construção da 

esfera pública: A perspectiva de instituição de uma nova cultura política, de uma sociedade de 

direitos.  

 

PB - ÉTICA, EDUCAÇÃO E SOCIABILIDADE (64H)  
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 (64H)  
O mundo contemporâneo; Educação e globalização; Educação, biopolítica e processos de 

inclusão e exclusão; Educação, biotecnologia e meio ambiente; Educação, revolução tecno-

informacional e comunicação; Educação e multiculturalismo.  

 

PB - IDENTIDADE, DIFERENÇA E DIVERSIDADE (64H)  
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 (64H)  
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.  

 

PC078 - SEMINÁRIO II: EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS (32H)  
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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.  

 

PD - EDUCAÇÃO INDÍGENA (64H)  
Diferença e interculturalidade na perspectiva da educação indígena. Movimento Indígena e 

contexto histórico da criação das escolas diferenciadas indígenas. Ser Índio hoje. Realidade 

atual da educação indígena no Brasil e no Ceará. Cultura indígena nas práticas curriculares. 

Perspectivas e desafios políticos da educação indígena e do Magistério Indígena. 

Desdobramentos pedagógicos da cultura indígena na educação regular.  

 

PD - HISTÓRIA DOS AFRODESCENDENTES NO BRASIL (64H)  
Conceitos de africanidades, afrodescendência e negritude. As origens africanas. As nações 

africanas representadas na sociedade escravista brasileira. O sistema escravista no Brasil e no 

Ceará. Inscrições civilizatórias e aportes tecnológicos dos africanos à formação social e 

cultural do Brasil e do Ceará. Quilombos, rebeliões de africanos e afrodescendentes e lutas 

pela Abolição. A situação da população negra no pós-abolição, no Brasil e no Ceará. Os 

movimentos sociais negros hoje e as reivindicações educacionais da população 

afrodescendente. Personalidades africanas, afrodescendentes e da diáspora negra que se 

destacaram em diferentes áreas do conhecimento. Legados dos afrodescendentes no Brasil e 

no Ceará.   

 

PD - COSMOVISÃO AFRICANA E CULTURA DOS AFRODESCENDENTES NO 

BRASIL ( 64H)  
Contexto filosófico e político que levou à implantação da lei 10.639/03. Conceitos de raça e 

etnia. Cosmovisão africana: valores civilizatórios africanos presentes na cultura brasileira. 

Práticas culturais das comunidades e quilombos negros. Consciência corporal na perspectiva 

da ancestralidade. Ensinamentos pedagógicos da dança afro. Conhecimento das influências 

africanas e da diáspora negra nos ritmos brasileiros e cearenses. Ensinamentos dos cultos 

afro-brasileiros nas práticas culturais. Literatura africana e afro-brasileira. Desdobramentos 

didáticos para a construção de uma pedagogia afro-brasileira popular.  

 

PD - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO DE SURDOS (64H)  
Aspectos históricos e o impacto do Congresso de Milão na educação de surdos no Brasil e no 

Ceará. Conceitos de surdez. Legislação e políticas de inclusão social e educacional. 

Desenvolvimento lingüístico da criança surda. Aspectos históricos e lingüísticos da Língua de 

Brasileira de Sinais. Abordagens educacionais e processos de aprendizagem. Convivência 

entre surdos e a formação das identidades surdas.  

 

PD - FUNDAMENTOS PSICODINÂMICOS E PSICOGENÉTICOS DA EDUCAÇÃO 

(64H)  
Caracterização das principais abordagens psicogenéticas da educação: a abordagem 

cognitivista de Piaget e as abordagens sócio-históricas de Vygotsky e Wallon. Elementos 

conceituais, métodos de avaliação do desenvolvimento e implicações pedagógicas.  

 

PD057 - PRÁTICAS LÚDICAS, IDENTIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO (64H)  
Cultura lúdica e infância. Brinquedo como objeto cultural. Práticas lúdicas e diversidade 

cultural. Ludoteca e escola: especificidades. Análise de material lúdico. Implicações para a 

prática educativa.  
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PD055 - LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO DA CRIANÇA (64H)  
Breve histórico da literatura infantil no mundo e, especificamente, no Brasil; diversidade de 

gêneros literários, temas, autores, ilustradores; literatura infantil e desenvolvimento da 

criança; relações entre literatura infantil e processos de alfabetização e “letramento”; 

formação de leitores, contadores de histórias e produtores de textos para crianças.  

 

PD - AUTOBIOGRAFIA E EDUCAÇÃO (64H)  
A autobiografia como método de investigação, no campo da história social e educacional, 

com base no estímulo à realização de uma experiência de pesquisa, que parte do indivíduo 

para os vínculos institucionais com a família, escola e sociedade, visando à compreensão 

teórica dos mecanismos de formação de sujeitos sociais e da sua relação com a profissão do 

educador.  

 

PD031 – EDUCAÇÃO POPULAR (64H)  
Fundamentos sócio-econômicos, políticos, e metodológicos; a questão do Estado e da 

Educação Popular; a política brasileira e a política de Educação Popular; o 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, CEBs, Fase, Tc; teorias e propostas no campo da Educação Popular; a 

questão do saber e as classes populares.  

 

PD040 – EDUCAÇÃO DE ADULTOS (64H)  
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; 

objetivos e conteúdos; procedimentos metodológicos e recursos empregados; resultados 

obtidos; elaboração de propostas e alternativas no campo da Educação de Adultos.  

 

PB089 – DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E COMPUTADORES (64H)  
Áreas que fundamentam os estudos na informática educativa e o suporte da psicologia 

cognitiva. Avanços teóricos a partir da investigação em informática educativa, e as principais 

teorias do desenvolvimento cognitivo que os subsidiam.  

 

PC177 – RECURSOS AUDIO-VISUAIS NA EDUCAÇÃO (64H)  
Capacitar o aluno a produzir e utilizar materiais audiovisuais aplicados à educação. As 

habilidades técnicas específicas desenvolvem-se em função do planejamento, fundamentação 

e produção de materiais instrucionais integrados em uma situação específica de ensino e 

aprendizagem. Elaboração e aplicação dos recursos audiovisuais em situações de ensino-

aprendizagem. Avaliação dos meios audiovisuais.  

 

PD051 – APRENDIZAGEM MEDIADA POR COMPUTADOR (64H)  
Software Educativo: definição e tipologia. Concepções sobre aprendizagem e suas 

implicações para a avaliação de software educacional. Avaliação de Software Educativo. 

Fundamentação teórica para o uso de computador no ensino. Introdução a conceitos de 

Informática na Educação. Metodologias de Ensino Assistido por Computador com OA. 

Conceitos e utilização de Objetos de Aprendizagem: Definição, classificação e exploração de 

objetos de aprendizagem. 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DA CORREÇÃO GRAMATICAL E ESTILÍSTICA 

 

 


