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Resumo 

_______________________________________________________________ 

O mundo atual, globalizado pela economia e, sobretudo, pelas tecnologias de 

informação e comunicação, exige uma atitude crítica dos seus habitantes, no que diz respeito 

à maneira de lidar com essa realidade. Estamos a viver um momento de intensas 

transformações sociais, políticas, culturais e educacionais, causadas pela chegada das 

ferramentas tecnológicas digitais, particularmente a internet e as suas variadas aplicações 

que existem no ciberespaço. 

A sociedade da informação, caracterizada pelos elementos mediáticos que a 

compõem, proporciona aos seus cidadãos uma avalanche de informação, veiculada, 

diariamente, através dos meios de comunicação de massa como a rádio, a televisão e a 

internet, os quais se repercutem na cultura da sociedade contemporânea, modificando-a. 

Tal como sucede na passagem para a linguagem escrita, a passagem da linguagem 

oral para a linguagem digital comporta desafios e origina conflitos entre as gerações, 

principalmente em ambiente escolar, estando as escolas, ainda, em processo de adaptação, o 

que requer uma reorganização que abranja questões de infraestruturas e a formação inicial de 

professores, entre outras. 

Dentro desta problemática, a presente investigação foi conduzida no sentido de 

buscar resposta para a seguinte questão: de que modo o Curso de Pedagogia tem contribuído 

para uma formação compatível com as atuais exigências da sociedade da informação e como 

se insere a Comunicação Educativa nesse percurso? 

Assim, a presente investigação pertence à área da Educação, na especialidade das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), assumindo como objeto de estudo o Curso 

de Pedagogia, local de Formação Inicial de Professor, para compreender de que modo a 

Comunicação Educativa se efetiva, principalmente no Ensino das Ciências ao nível da 

Educação Infantil. 

Nessa perspetiva, tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, tendo sido 

realizado um estudo de múltiplos casos, consolidado na análise do Curso de Pedagogia em 5 

(cinco) Instituições de Ensino Superior (IES) e na Comunicação Educativa, caracterizando-
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se esta última como o uso inteligente das TIC como possibilidade de promoção da motivação, 

da autonomia, da responsabilidade, da competência comunicativa e do espírito crítico.  

Para tal, recorreu-se a uma metodologia de abordagem mista, através da aplicação 

de um questionário a 96 (noventa e seis) discentes finalistas, da realização de entrevistas a 

13 (treze) docentes e da observação não participante. Desta forma, o estudo possibilitou a 

análise dos dados obtidos, através da triangulação das respostas dos discentes, dos docentes 

e dos programas das componentes curriculares das IES. 

Em consequência, foi possível observar que o conceito de Comunicação Educativa 

se tornou conhecido para os participantes da pesquisa; além disso, ficou claro que a formação 

inicial de professores requer um investimento mais consistente, no que se refere ao uso das 

TIC, no Ensino das Ciências ao nível da Educação Infantil. De igual modo, o estudo revelou 

que a conceção dos discentes e docentes do Curso de Pedagogia, no que diz respeito ao uso 

das ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, tem de ultrapassar a visão 

utilitarista e pragmática e evoluir para uma conceção centrada na metodologia colaborativa. 

 

Palavras-chave: Comunicação Educativa; Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC); Curso de Pedagogia; Ensino das Ciências; Educação Infantil. 
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Abstract 
_________________________________________________________________________ 

 

Today's world, globalized by the economy and especially by the information and 

communication technology, requires a critical attitude of its inhabitants with regard to how 

to deal with this reality. We are experiencing a time of intense social, political, cultural and 

educational changes, caused by the arrival of digital technology tools, particularly the 

Internet and its various applications arranged in cyberspace. 

The information society, characterized by media elements that compose it, offers its 

citizens a set of information they (the citizens) provide on a daily basis through the mass 

media like radio, television and internet coming impacting and changing the culture of 

contemporary society. 

As in the passage from oral language to written language, the passage of this for the 

digital language is also full of challenges and conflicts between generations, especially in 

school settings. However, these are still in the process of adaptation, which requires a 

reorganization covering infrastructure issues and initial training of teachers and others. 

Within this problem, this research was undertaken in order to seek answer to the 

question: how the Pedagogy Course has contributed to a compatible training with the current 

requirements of the information society and how the Educational Communication takes part 

of that route. 

Thus, the research belongs to the field of education in the specialty of Information 

and Communication Technologies (ICT) and taking as object of study the Pedagogy Course, 

site Teacher Initial Formation, to understand how the Educational Communication is mainly 

effective in Education Science in Early Childhood Education. 

In this perspective, it was an exploratory and descriptive study, which conducted a 

study of multiple cases, consolidated in the analysis of the Education Course in five (05) 

Higher Education Institutions (HEI) and the Educational Communication characterizing the 

latter as the intelligent use of ICT as a possibility to promote motivation, autonomy, 

responsibility, communication skills and critical thinking. 



xxviii 
 

To this study, we used a methodology of mixed approach, which we apply the 

survey to 96 (ninety-six) students finalists, interviewed thirteen (13) teachers and held the 

non-participant observation. Thus, the study enabled the analysis of data obtained through 

the triangulation of the responses of students, teachers and the curriculum component 

summaries of IES. 

Thus, it was observed that the concept of educational communication has become 

known for research participants, moreover, it revealed that the initial formation of teacher 

requires a more consistent investment in relation to the use of ICT in Science Teaching in 

Education Children and likewise showed that the design of the students and teachers of the 

Education Course on the use of the information and communication technology tools need to 

overcome the utilitarian and pragmatic vision for a design centered on a collaborative 

methodology. 

 

Keywords: Educational Communication; Information and Communication Technology 

(ICT); Faculty of Education; Science education; Childhood Education. 
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Resumen 
_________________________________________________________________________ 

 

El mundo actual, globalizado por la economía y sobre todo por la tecnología de la 

información y la comunicación, requiere una actitud crítica de sus habitantes con respecto a 

cómo hacer frente a esta realidad. Estamos viviendo una época de intensos cambios sociales, 

políticos, culturales y educativos, causadas por la llegada de las herramientas digitales de 

tecnología, en particular Internet y sus diversas aplicaciones dispuestas en el ciberespacio. 

La sociedad de la información, que se caracteriza por elementos de los medios de 

comunicación que lo componen, ofrecerá a sus ciudadanos un alud de información que 

proporcionan a diario a través de los medios masivos de comunicación como la radio, la 

televisión e internet procedentes de impacto y el cambio de la cultura de la sociedad 

contemporánea. 

Al igual que en el paso de la lengua oral a la lengua escrita, la aprobación de esta 

para el lenguaje digital también está lleno de retos y conflictos entre generaciones, 

especialmente en el entorno escolar. Sin embargo, éstos están todavía en el proceso de 

adaptación, lo que requiere una reorganización que cubre temas de infraestructura y la 

formación inicial de los docentes y otros. 

Dentro de este problema, esta investigación se llevó a cabo con el fin de buscar la 

respuesta a la pregunta: ¿cómo la Escuela de Educación ha contribuido a una formación 

compatible con las exigencias actuales de la sociedad de la información y como la 

Comunicación Educativa cae dentro de esa ruta. 

Así, la investigación pertenece al campo de la educación en la especialidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y tomando como objeto de estudio la 

Pedagogía de golf, centro de formación inicial del profesorado, para entender cómo la 

Comunicación Educativa es principalmente eficaz en la Educación Ciencias de la Educación 

de la Primera Infancia. 

En esta perspectiva, fue un estudio exploratorio y descriptivo, que realizó un estudio 

de casos múltiples, consolidada en el análisis del Curso de Educación de cada cinco (05) 

Instituciones de Educación Superior (IES) y la Comunicación Educativa que caracteriza a 
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este último como el uso inteligente de las TIC como una posibilidad de promover la 

motivación, autonomía, responsabilidad, capacidad de comunicación y el pensamiento 

crítico. 

Para este fin, el estudio, se utilizó una metodología de enfoque ma 96 (noventa y 

seis) de los estudiantes finalistas entrevistados trece (13) profesores y celebraron la 

observación no participante. Así, el estudio permitió el análisis de los datos obtenidos a través 

de la triangulación de las respuestas de los estudiantes, los profesores y los menús de los 

componentes del plan de estudios del IES. 

De este modo, se observó que el concepto de la comunicación educativa ha dado a 

conocer por participantes en la investigación, por otra parte, reveló que la formación inicial 

de maestros requiere una inversión más coherente en relación con el uso de las TIC en la 

Enseñanza de las Ciencias en la Educación Niños y asimismo mostraron que el diseño de los 

alumnos y profesores del Curso de Educación sobre el uso de las herramientas de tecnología 

de la información y la comunicación tienen que superar la visión utilitaria y pragmática para 

un diseño centrado en una metodología colaborativa. 

 

Palabras-clave: Comunicación Educativa; Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC); Facultad de educación; Educación científica; Educación Infantil. 
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INTRODUÇÃO 
______________________________________________________________________ 

A sociedade tem vindo a atravessar um período de transformação sem 

precedentes, a partir da introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

sobretudo a internet. Esta ferramenta tem modificando a vida dos seres humanos, em 

termos da cultura, das preferência, gostos e hábitos. As modificações estão presentes nas 

diferentes formas de comunicação, no vestuário, na noção de tempo e espaço e nos 

métodos de ensino e aprendizagem 

As mudanças operadas têm afetado significativamente o ambiente escolar, onde 

as relações conflituosas se acirram com maior amplitude, pois é lá que se encontram as 

gerações de nativos, imigrantes e resistentes digitais. Além disso, é aí que o saber 

sistematizado é construído. 

As ferramentas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fizeram 

com que, paralelamente à escola tradicional e ao seu status quo de locus privilegiado da 

construção do conhecimento, emergisse uma outra escola, dotada de uma gama 

importante de informações. Esta escola chama-se internet. 

A internet é um artefacto da sociedade da informação, que, por sua vez, se refere 

a uma sociedade na qual a informação está distribuída nas redes digitais. Neste caso, o 

conceito de sociedade da informação surgiu da necessidade de justificar os fenómenos 

sociais que se têm desenvolvido na sociedade contemporânea. É inegável o seu imenso 

contributo para a sociedade como um todo; não obstante, ela alterou ou tem vindo a alterar 

as relações sociais, políticas, económicas e culturais em todos os setores, seja no âmbito 

familiar, laboral ou escolar. 

O seu contributo está patente na facilidade de comunicação entre pessoas, nas 

mais longínquas localidades, espalhadas pelo globo terrestre, nomeadamente no acesso à 

informação em tempo real, no facilitar da investigação académica, na possibilidade da 

construção coletiva e da socialização do conhecimento através das redes sociais e, 

sobretudo, na quebra do monopólio do conhecimento. 

Porém, subjacentes a estes aspetos que constituem, claramente, uma vantagem, 

estão os conflitos ocasionados pelas mudanças estruturais introduzidas por esta 

ferramenta digital. No seio da família, origina crises no relacionamento entre pais e filhos, 
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com os últimos a pretenderem sempre aceder aos novos modelos de celulares (telemóveis) 

com internet móvel lançados no mercado.  

No que diz respeito a este aspeto em particular os pais são frequentemente 

forçados a ceder aos pedidos dos filhos para adquirirem os modelos mais modernos, 

dando origem a um sério problema, uma vez que nem todos têm condições financeiras 

para satisfazer a vontade dos filhos.  

Além disso, o uso indiscriminado dos telemóveis, através das redes sociais 

mediáticas, com destaque para WhatsApp e o Facebook, tem afetado, de forma acentuada, 

a família, bem como a escola, na sociedade moderna. Na família, a interferência é 

percetível, sobretudo, na diminuição do diálogo, das conversas entre os seus membros; 

na escola, revela-se através do interesse reduzido dos alunos pelos estudos, na medida em 

que, frequentemente, preferem aceder à internet, ao invés de participarem na aula. 

Por sua vez, no contexto laboral, em algumas sociedades, a internet tem 

originado um sentimento de insegurança, contribuindo para desaparecimento de algumas 

profissões, originando o mercado informal e acentuando a divisão de classes. Estas 

mudanças repercutem-se, de maneira avassaladora, na escola, despoletando sentimentos 

de angústia e medo nos professores, muitos deles com limitações relativamente ao uso 

das ferramentas das TIC. Ao contrário do que acontece com a maioria dos estudantes, que 

revelam grande capacidade e destreza no uso das tecnologias digitais. No final, esta 

situação interfere na relação professor/aluno e, consequentemente, no processo de ensino/ 

aprendizagem. 

Os impactos atuais ocasionados pela sociedade da informação e pelos seus 

inúmeros aparatos tecnológicos, aliados às transformações sociais, políticas, económicas 

e demográficas, caracterizam-se, portanto, como desafios que afetam, também, os 

sistemas educativos, pelo que constituíram o estímulo e leitmotif para a realização da 

presente investigação. 

Não se pretende, aqui, solucionar as questões antagónicas que existem no âmago 

das tecnologias; de resto, estas sempre irão existir. O que se pretende é encontrar 

alternativas que estimulem os investigadores, educadores e professores a construírem, ou 

desconstruírem, caminhos que assegurem a utilização dos aparatos tecnológicos em prol 

do bem-estar dos cidadãos da sociedade da informação. O objetivo é construir novos 

saberes e desenvolver competências que permitam o uso eficaz das inúmeras 

possibilidades que as TIC podem oferecer no processo educativo, fazendo, ao mesmo 
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tempo, a desconstrução de saberes consolidados como perenes, que carecem de ser 

revistos, como, por exemplo, a noção de espacialidade e de temporalidade, entre outras. 

Na verdade, as transformações sociais, económicas e culturais influenciaram 

decisivamente os modelos de comunicação, dentro e fora do espaço escolar, necessitando 

serem redirecionados, nas questões inerentes à comunicabilidade humana, através de 

processos educativos transversais aos diferentes setores da sociedade. 

Assim, é um dos pressupostos subjacentes a esta investigação que a 

Comunicação Educativa desenvolvida nessa direção, no Curso de Pedagogia, locus de 

efetivação da formação inicial de professores, pode promover a motivação, a autonomia, 

a responsabilidade, a competência comunicativa e o espírito crítico, em primeira 

instância, nos estudantes do referido curso e, em segunda instância, nas crianças da 

Educação Infantil, com as quais irão lidar futuramente, desse modo tornando o processo 

educativo mais adequado para vencer os desafios do futuro e uma mais adaptado às atuais 

exigências da sociedade. 

O aspeto importante que serviu de motivação para esta investigação foi a 

experiência docente desenvolvida em escolas de Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Esses níveis de ensino compõem a Educação Básica que, segundo 

a legislação brasileira (Lei Nº 9.394/1996 de 20 de dezembro) é composta pela Educação 

Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (anos iniciais 1º ao 5º ano e anos finais 

6º ao 9º ano) e Ensino Médio, sendo este o último nível, bem como na docência em escolas 

de nível superior, no Curso de Pedagogia, que, conforme dito anteriormente, é onde o 

discente recebe a formação inicial para ser professor. 

Constatou-se que existem, muitas vezes, situações de conflito entre professores 

e alunos em virtude de os últimos utilizarem o celular dentro da sala, no decorrer da aula. 

Esta situação interferia no nível de interesse dos estudantes e confrontava o professor com 

uma sensação de incapacidade de lidar com tal realidade, uma situação visível em todos 

os níveis hierárquico da escola. 

Outro ponto a considerar, igualmente observado no decorrer do exercício da 

docência nos níveis supramencionados, refere-se à carência de estratégias didático-

pedagógicas, mediadas pelas ferramentas das TIC, compatíveis com as exigências 

emergentes. As poucas estratégias utilizadas por alguns professores eram de cunho 

prático e utilitarista, não proporcionando momentos de reflexão; tratava-se de atividades 

desenvolvidas no laboratório de informática, através de jogos virtuais, com pouca 

articulação com os conceitos trabalhados em sala de aula e com as experiências das 
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crianças, passando uma impressão de que a atividade se destinava meramente a cumprir 

um requisito. 

Finalmente, face aos pressupostos descritos, aponta-se o Curso de Pedagogia, 

responsável pela formação inicial de professores, como um dos promotores da formação 

de profissionais com capacidade para administrar as relações proporcionadas pelas TIC, 

no ambiente da sala de aula. Pretende-se uma formação que proporcione, tanto aos 

docentes formadores, como aos discentes em formação, atitudes reflexivas acerca dos 

impactos no ensino e aprendizagem mediados pelo uso adequado dessas ferramentas.  

Face ao exposto, a pergunta fundamental desta investigação foi: de que maneira 

o Curso de Pedagogia tem contribuído para uma formação compatível com as atuais 

exigências da sociedade da informação e como se insere a Comunicação Educativa nesse 

percurso? 

A investigação enquadra-se na Educação no âmbito de especialidade das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), assumindo como objeto de estudo o 

Curso de Pedagogia, local de Formação Inicial de Professor, para compreender como a 

Comunicação Educativa se efetiva, principalmente no Ensino das Ciências, na Educação 

Infantil. Foi realizada em cinco instituições de nível superior, sendo duas da esfera 

pública, uma federal e outra estadual, e três da esfera particular, todas localizadas na 

cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, no Brasil. 

O Estado do Amazonas situa-se na Região Norte do País, composta pelos estados 

do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, onde vive 8% da 

população do Brasil. Tem 152 Instituições de Ensino Superior (IES), que representam 6% 

da totalidade de IES do País, como se pode ver na tabela 1: 

Tabela 1.1: Habitantes/IES - Região Norte. 
Estado Habitantes Nº de IES Habitantes/IES 

Acre 733.559 11 66.687 

Amazonas 3.483.985 19 183.368 

Amapá 669.526 16 41.845 

Pará 7.581.051 33 229.729 

Rondônia 1.562.409 32 48.825 

Tocantins 450.479 7 64.354 

Região 15.864.454 152 104.371 

Brasil 190.755.799 2.365 80.658 
Fontes: IBGE e Censo da Educação Superior 2011. 
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De entre as 19 (dezanove) Instituições de Ensino Superior (IES) existentes no 

Estado do Amazonas, foram escolhidas 5 (cinco). Para 4 (quatro) delas, o critério de 

seleção foi a classificação do Curso de Pedagogia no ranking do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante – ENADE; e escolha da restante prendeu-se com o local de 

trabalho da autora desta investigação. Com o intuito de preservar o anonimato das 

instituições, optamos por identificá-las pelas letras A, B, C, D, e E. 

Inicialmente, pretendia-se envolver 100 (cem) estudantes finalistas do Curso de 

Pedagogia e 15 (quinze) docentes; tal não foi possível e apenas participaram 96 (noventa 

e seis) alunos e 13 (treze) docentes. 

Foram analisados 15 (quinze) programas das componentes curriculares 

ministradas pelos docentes aos estudantes finalistas do referido curso. Todo o processo 

de recolha de dados foi permeado pela observação não participante. 

O estudo decorreu entre 2013 e 2015, tendo o levantamento dos dados sido 

realizado no primeiro semestre de 2014. Na tabela 2 apresenta-se os instrumentos de 

recolha de dados e a quantidade de sujeitos relatados. 

Tabela 1.2: Instrumentos de recolha de dados. 

Instrumentos de coleta de Dados Quantidade Quantidade Relatada % Relatados 

Inquérito por questionário (Discentes) 100 96 0,96 

Entrevistas Semidiretivas (Docentes) 15 13 0,867 

Análise Documental (Ementas) 15 15 100 
 

 

Como forma de aproximação ao objeto de estudo, optou-se por uma abordagem 

mista de investigação e pelo estudo de caso com a variância de casos múltiplos, 

assumindo características de metodologia exploratória e descritiva.  

A estrutura do presente trabalho comporta duas partes fundamentais: a primeira 

refere-se ao enquadramento teórico e aos conceitos pertinentes; a segunda trata da 

metodologia da investigação, bem como dos resultados e da sua análise. Inclui, ainda, as 

referências bibliográficas consultadas e os anexos e apêndices elaborados com a 

finalidade de dar sustentação ao estudo.  

Dentro da estrutura acima referida, a tese, ora apresentada, é composta por 5 

(cinco) capítulos, assim distribuídos:  

no Capítulo 1, são tecidas considerações sobre a Comunicação Educativa (CE) 

no Curso de Pedagogia, apresentando a CE como a maneira inteligente de lidar com as 
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TIC, no processo educativo, e o Curso de Pedagogia como o local ideal para a formação 

docente e discente, na interface com as ferramentas mediáticas presentes na sociedade da 

informação. Apresenta-se as dimensões da CE, no contexto brasileiro, e como requisito 

necessário para a humanidade, abordando-se os preâmbulos da história da comunicação, 

da escrita, da sociedade eletrónica, bem como conceitos relacionados com a Educação, 

com destaque para o Curso de Pedagogia e o seu enquadramento legal, no Brasil; 

o Capítulo 2 trata da formação de professores na área da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), começando pela apresentação dos conceitos de técnica 

e tecnologia, TIC, abordando, em seguida, a consolidação das TIC nas escolas brasileiras; 

o mundo globalizado pelas tecnologias da comunicação: criança, escola e educação 

digital; a Escola para crianças pequenas: do passado ao presente. Ensino das Ciências na 

Era da Globalização da informação; A trajetória do Ensino das Ciências no Brasil e na 

Amazônia; A formação inicial de professores; e, finalmente, as TIC na formação inicial; 

o Capítulo 3 aborda a metodologia da investigação, a questão de partida, os 

objetivos de investigação, particularmente os conceitos e características dos paradigmas 

de investigação, da abordagem quantitativa, qualitativa e da abordagem mista. São aqui 

identificados e apresentados os instrumentos de recolha de dados, a sua construção e 

validação, bem como os requisitos que os constituem e os contextos, geral e específico, 

da realização da investigação; 

o Capítulo 4 consiste na análise e discussão de resultados, a fim de estabelecer 

relações entre os dados e as questões norteadoras que direcionaram a pesquisa, no sentido 

de verificar a confirmação ou, pelo contrário, a refutação das respostas preliminares; 

no Capítulo 5, são apresentados os resultados mais relevantes do estudo, as 

conclusões, e as recomendações para futuras investigações.  

Não obstante o estudo ter sido concluído nesse recorte, é óbvio que não se esgota 

no âmbito das relações sociais e educativas, tendo em conta as muitas implicações 

observadas durante a sua realização; pelo contrário, é importante que se continue a 

investigar, visando o fortalecimento de discentes em formação e docentes formadores, no 

sentido de lhes fornecer conhecimento teóricos e prático que lhes permita transitarem da 

sociedade analógica para a sociedade digital com mais segurança e autonomia, de molde 

a fazê-los perceber as TIC como aliadas no processo educativo. 

Por último, são apresentadas as referências bibliográficas e os anexos e 

apêndices que contribuíram para a recolha de dados, nomeadamente a Matriz Curricular 

e as Ementas (Programas) das Componentes curriculares das IES, que foram de grande 

importância para a realização desta investigação.  
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CAPÍTULO 1: COMUNICAÇÃO EDUCATIVA NO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

Nota introdutória 

_____________________________________________________________________________ 

Este capítulo tem como objetivo oferecer ao leitor conceitos no âmbito da 

Comunicação Educativa (CE), caracterizando-a como a maneira inteligente de lidar com 

as Tecnologias da Informação e Comunicação. Nele se aborda os preâmbulos da história 

da comunicação, da escrita, da sociedade eletrónica, destacando os aspetos legais do 

Curso de Pedagogia, locus da formação inicial de professores. 

A investigação aqui apresentada, desenvolvida no âmbito do Doutoramento em 

Ciências da Educação, pretende contribuir para a discussão em torno dos desafios 

enfrentados pelos docentes e discentes, no que toca ao uso das TIC, no processo 

educativo. 

______________________________________________________________________ 

1.1. Comunicação Educativa: um conceito em construção 

Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia digital, principalmente da internet, 

tem sido a tónica dominante das discussões académicas em todos os níveis, social, 

politico, económico, educativo; as discussões giram em torno das ferramentas das 

tecnologias da informação e comunicação - TIC e as suas interferências nas relações 

sociais, sobretudo no âmbito comunicacional que permeia todo processo de socialização, 

seja em ambientes formais ou informais de educação. 

Nessas instâncias, almeja-se que a utilização das TIC promova a capacidade 

humana de comunicar e expressar sentimentos nas relações com o outro. Para tanto, são 

necessários novos rumos, novas possibilidades educativas que proporcionem estruturas 

afetivas e cognitivas, que apontem para uma Comunicação Educativa, de modo a que os 

sujeitos da sociedade da informação não percam de vista a sua condição humana, isto é, 

as formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. 

Logo, a sobrevivência do ser humano advém do esforço de superação das 

adversidades impostas pela sua história de vida, nos contextos sociais, políticos e culturais 

em que estão imersos. Daí a necessidade de desenvolver técnicas para melhorar a sua 

relação de trabalho, de subsistência e convivência.  
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Porém, de uma invenção a outra, há desafios e incertezas que lhe são inerentes, 

configurando-se numa dinâmica cíclica de invenção e adaptação. Assim, o desafio da 

sociedade tecnológica, hoje, é o de como nos adaptarmos às inovações e delas nos 

apoderarmos, transformando-nos em sujeitos autónomos e conscientes do nosso papel na 

sociedade. 

Importa aqui referir Tosta (2014), quando fala dos desafios e incertezas da 

contemporaneidade: 

 
Neste mundo de incertezas, uma certeza se põe: formar sujeitos autónomos, 
que pensem critica e responsavelmente seu lugar na sociedade, e possam ser 
partícipes dos processos pedagógicos, da relação com o professor e com os 
colegas, da construção de uma educação cujos alicerces sejam 
irrevogavelmente a autonomia, a liberdade e a responsabilidade. 
 

 
No pensamento da autora, está implícita a necessidade de novos olhares, novas 

maneiras de compreender as relações que se processam na sociedade como um todo, e na 

escola, em particular, de um entendimento de que nela reside a possibilidade da 

consolidação da Comunicação Educativa. 

 
As conceções mais recentes da comunicação educativa ou pedagógica, como 
se tem denominado, a definem como um processo inseparável da atividade 
docente de onde influenciam diversas práticas de interação. Essas práticas 
comunicativas se expressam tanto em aula – através de diferentes linguagens: 
a escolar, a do professor, a linguagem dos alunos e a linguagem dos testos -, 
como nas metodologias de ensino aprendizagem e nas relações que estabelece 
a escola com seu contexto social. (Kinpara, 2006, p. 96) 

 

O autor defende que a designação “Comunicação Educativa” não tem sido 

empregada só em relação com a educação escolar, mas tem múltiplos sentidos, ligados a 

diferentes aspetos da prática social.  

Às práticas comunicativas referidas por Kinpara (2006), podemos juntar a 

linguagem digital, por se tratar, atualmente, de uma linguagem presente na sociedade 

contemporânea e, consequentemente, nos espaços escolares. Essa linguagem tem sido 

motivo de inquietações entre educadores, por se tratar de uma forma de comunicação que 

se tem consolidado muito rapidamente e que exige, dos que a partilham, conhecimentos 

teóricos, técnicos e práticos para que o seu apropriamento se faça com propriedade. 
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No Brasil, de acordo com Soares (2011), a designação “Comunicação 

Educativa” foi usada, pela primeira vez, pelo argentino Kaplún, em 1999, aquando do 

advento da radiofusão.  

Radiodifusão é a transmissão de ondas de radiofrequência que, por sua vez, são 

moduladas, propagando-se electromagneticamente através do espaço. É um meio de 

comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. O recetor de 

rádio, por se tratar de um instrumento de baixo custo, de pequeno porte, e por apresentar 

programações diversificadas, exerce uma maior incidência na vida diária das pessoas, 

tanto em zonas urbanas, como rurais. 

Trata-se, pois, de um veículo de comunicação: 

 
de maior penetração na população brasileira. Seus programas atingem uma 
larga faixa etária, além de serem aceitos por todas as classes sociais. Esta é 
uma característica que trona o rádio capaz de exercer função educativa, além 
de entretenimento. O rádio pode ser considerado um instrumento de 
disseminação de informações básicas; de persuasão para a mudança de valores; 
de expressão e aproximação entre as pessoas; de participação na tomada de 
decisões; de mudança política e social, mediante a dinamização de processos 
de ação coletiva, de difusão cultural e de ensino. (Pocho et al., 2009, p. 98) 
 

Como se depreende, o rádio é uma ferramenta em potencial para a transmissão 

de informação e, sobretudo, um meio de promoção da Comunicação Educativa, visando 

a formação integral do ser humano e da sociedade. 

“Nos anos 20, o rádio estava se tornando um meio popular e foi particularmente 

importante por alcançar com muito mais facilidade as áreas rurais” (Straubhaar & 

LaRose, 2004, p. 35), ganhando destaque em relação à imprensa, pela celeridade das 

mensagens e, também, pelas condições que oferecia, e ainda oferece, às pessoas, 

mormente aquelas que não dominam as competências da leitura e da escrita, ou têm 

acesso à informação em localidades remotas. 

 
A vantagem principal do rádio sobre a imprensa está na rapidez com que faz a 
sua mensagem chegar ao público e na sua faculdade de atingir os lugares mais 
remotos, onde a estrada e os meios de transporte regulares não chegaram, bem 
como de se fazer entender mesmo pelos grupos analfabetos, vivendo à margem 
da civilização industrial. Como instrumento de divulgação da cultura, o rádio 
tem um valor inestimável, embora seja forçoso reconhecer que, pelo menos no 
Brasil, ainda é pouco o que se tem feito no sentido de aproveitar esta 
potencialidade. As ciências, a literatura, as artes têm no rádio um veículo 
excelente para chegar aos pontos mais distantes do planeta, atingir os públicos 
mais variados, principalmente depois do rádio transistorizado, um dos mais 
significativos passos no caminho da popularização da cultura e da educação 
das massas. (Toscano, 2002:173) 
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Por esse motivo, Kaplún (apud Soares, 2009) via na radiofusão um instrumento 

de consciencialização social, por outras palavras, uma ferramenta mediática com 

possibilidades de veicular informação que auxiliassem no processo educativo da 

população do campo e da cidade. Para o autor, da Comunicação Educativa, faz parte todo 

o processo educativo, que pode ser realizado com ou sem o apoio dos meios tecnológicos 

digitais, e exige uma nova leitura dos espaços comunicativos. Esses espaços estão 

configurados no âmbito das relações sociais, nas diferentes instâncias.  

1.2. Dimensões da Comunicação Educativa 

Conforme referido anteriormente, a Comunicação Educativa estende-se a outras 

dimensões que transcendem o espaço formal do ensino, isto é, o contexto da sala de aula. 

Efetiva-se, também, em ambientes virtuais de aprendizagem, “programas de computador 

desenvolvidos para oferecer um ambiente de aprendizagem que possibilites a realização 

de atividades de ensino–aprendizagem online, ou seja, à distância. São também 

conhecidos como Learning Management Systems (LMS) ou Sistema de Gerenciamento 

de Cursos” (Pocho et al., 2009:53). 

Portanto, a Comunicação Educativa está presente nas relações sociais, quer 

corpórea, quer virtualmente. A primeira está vinculada ao físico, ao analógico; a segunda, 

ao virtual, ao digital. Ambas apresentam dimensões permeadas de significados políticos, 

culturais, económicos e sociais. 

Kinpara (2006), nos seus estudos, aborda as dimensões político-ideológica e 

pedagógica do fenómeno. Para o autor, a designação comporta múltiplos sentidos, ligados 

a diferentes aspetos da prática social. A abordagem político-ideológica da Comunicação 

Educativa, no seu entender, está associada a práticas sociais que enfrentam situações 

políticas e socioculturais específicas e utiliza-se da comunicação como meio ou estratégia 

ao serviço de determinada finalidade. 

Já no que diz respeito à abordagem pedagógica da Comunicação Educativa, 

Kinpara (2006) distingue entre Comunicação Educativa instrumental e processual. Na 

Comunicação Educativa instrumental, a comunicação é concebida como técnica ou 

tecnologia e possui caráter instrumental e funcional próprio do modelo tradicional de 

educação. Para o autor, a Comunicação Educativa, no enfoque processual, está presente 

naqueles modelos de educação que identificam os processos comunicativos não como 

meros instrumentos ou estratégias de aprendizagem, mas como a sua essência, em que a 
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ênfase é posta no processo e não simplesmente no produto, e se parte de uma conceção 

epistemológica baseada na interação do sujeito com o meio social como um ecossistema. 

Desse modo, analisar a essência dos processos comunicativos (de que fazem 

parte emissor, mensagem, canal e recetor) é transpor a dimensão técnica da comunicação, 

compreender a realidade como produto de reflexão dos seres humanos, balizada pela 

interação e pela elaboração conjunta de significados. 

Kinpara (2006) define Comunicação Educativa como um processo de interação 

entre os diferentes membros da comunidade escolar (aluno, professores, pais etc.) e 

sociedade com o objetivo de criar um clima psicológico favorável, visando à melhoria do 

intercâmbio e recriação de significados, que contribuam para o desenvolvimento das 

potencialidades cognitivas de todos envolvidos. 

De acordo com Rei & Moreira (2005), o pressuposto cognitivo da Comunicação 

Educativa é resultado das interações dos sujeitos em diferentes contextos de 

aprendizagem. No seu entender, o pressuposto cognitivo de Comunicação Educativa 

envolve dois conceitos importantes e complexos que são, ao mesmo tempo, 

interdependentes. Complexos porque envolvem seres pensantes e, por esse motivo, 

constructos da sua própria história. Interdependentes porque toda a ação educativa carece, 

necessariamente, da ação comunicativa. 

O primeiro conceito refere-se à comunicação entendida como resultado da 

interação dos sujeitos, nos vários campos do conhecimento em cada momento histórico. 

Quanto ao segundo, respeitante ao processo educativo, efetiva-se na medida em que os 

sujeitos se relacionam entre si, dentro ou fora do espaço escolar, na perspetiva de garantir 

a participação ativa na sociedade em que estão inseridos. 

Comunicação e Educação configuram-se, portanto, como temas ainda em 

construção, que urge investigar e discutir mais aprofundadamente, em todos os âmbitos 

da sociedade contemporânea. A sua importância transcende as conceções behavioristas e 

comportamentalistas e remete-nos para uma visão crítica do uso dos elementos 

mediáticos em contextos educativos. 

Como ressalvam Rei & Moreira (2005), é extremamente redutor limitar a 

Comunicação Educativa à sua dimensão instrumental, isto é, ao uso dos meios de 

comunicação. Se o fizer, a escola estará a falhar no que deve ser o seu papel de aproximar 

a educação dos processos complexos de comunicação, no contexto da sociedade moderna.  

Desta forma, a Comunicação Educativa está relacionada com qualidade da 

comunicação na sociedade, de um modo geral, e particularmente na escola, pois nela se 
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vislumbra a possibilidade de se obter um clima favorável para o bom desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem e, especialmente, para a promoção da motivação, do espírito 

crítico, da responsabilidade, da autonomia e da competência comunicacional através da 

utilização das ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)  

Neste caso, um elemento a mais entra em cena na atual conjuntura, permeada 

pelos espaços mediáticos: impõe-se pensar o papel da Comunicação Educativa na relação 

escola e sociedade digital de modo a superar-se a utilização puramente instrumental das 

ferramentas tecnológicas. 

No Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa, realizado em setembro 

de 2014, em Belém do Pará (Brasil), foi possível perceber a preocupação dos 

investigadores relativamente a esta abordagem. Os trabalhos apresentados no decorrer do 

encontro revelaram que têm sido empreendidos esforços na procura por caminhos que 

permitam equacionar as práticas pedagógicas com as novas exigências da sociedade 

tecnológica. 

Nesse evento, a autora desta tese apresentou o resultado de uma experiência 

pedagógica na qual procurou sugerir formas de utilizar as ferramentas das TIC numa 

situação real, em sala de aula, na perspetiva da Comunicação Educativa, isto é, da 

utilização inteligente dessas ferramentas.1 

A intensão era mostrar aos estudantes a possibilidades de se utilizar as 

ferramentas das TIC em prol do processo de ensino/aprendizagem de maneira a 

potencializar a competência comunicacional através das diferentes aplicações disponíveis 

na internet e o sentido crítico dos estudantes relativamente às formas de acesso aos 

recursos mediáticos digitais. 

No contexto da sociedade digital, a Comunicação Educativa tem de ser entendida 

na sua dimensão processual e, como tal, construída e contextualizada historicamente, 

visando educar os cidadãos para lidarem criticamente com as ferramentas da tecnologia 

digital, proporcionando-lhes o desenvolvimento do sentido de responsabilidade, da 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS). Este texto é resultado de uma atividade 
realizada com estudantes do curso de pedagogia, cuja pretensão era desafiar as suas estruturas conceptuais para a ampliação de 
conceitos previamente elaborados, relacionados com as ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) - celular e 
internet, além de promover a reflexão sobre a importância da aprendizagem significativa no contexto da comunicação educativa. Para 
tal, foram elencados os seguintes objetivos: utilizar as ferramentas das TIC para tornar os conceitos significativos; montar uma Web-
conferência com os recursos da web disponíveis em sala de aula; veicular a Web-conferência nas turmas de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), locus do estágio supervisionado e elaborar um relatório descrevendo o processo e a execução da Web-conferência. 
Como suporte metodológico, recorreu-se à observação participante e à pesquisa digital. Da experiência, resultou: 01 vídeo, criação do 
blog, conta (e-mail) para inscrição e avaliação do evento, o winksite, convites, logo e cartazes para divulgar o evento e a realização 
da Web Conferência. Além disso, foi realizada uma pesquisa, na biblioteca digital, em 10 universidades nacionais e uma estrangeira, 
de forma a conhecer-se o estado da arte da aprendizagem significativa e a comunicação educativa. A atividade proporcionou a 
compreensão da importância do uso das TIC que os estudantes possuem, e possibilitou inseri-las no processo de ensino, tornando a 
aprendizagem mais significativa. Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Comunicação educativa; TIC. 
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autonomia, da competência comunicativa; deve, sobretudo, promover a aproximação dos 

seres humanos através do diálogo, pautado pela ética e pelo respeito mútuo. 

Neste sentido, a Comunicação Educativa caracteriza-se como um espaço 

disciplinar que se preocupa com a utilização inteligente dos meios de comunicação, em 

contexto e formal não formal, com especial atenção para a sua mediação no espaço da 

sala de aula, nos processos de ensino e aprendizagem. Mas, para que se consolide, não 

basta garantir ao cidadão o acesso às tecnologias; é preciso que este seja educado para 

aceder à informação, selecioná-la e transformá-la em conhecimento. 

Obviamente, a transformação de informação em conhecimento constitui um dos 

desafios mais contundentes da modernidade, a exigir da nossa parte uma reflexão acerca 

do universo da informação, nomeadamente, qual o tratamento que deve ser dado à 

informação veiculada, a cada segundo, pelos meios de comunicação de massa (Escola, 

2013). 

Em relação à informação, a quantidade que chega, em tempo real, às localidades 

mais remotas, é extraordinária, uma realidade que tem vindo a transformar o ambiente da 

sala de aula e que nos permite concluir que existe uma necessidade de adotar novas 

metodologias de ensino/ aprendizagem capazes de ultrapassar a visão utilitarista das 

ferramentas das TIC, e evoluir no sentido de uma visão crítica, que auxilie docentes e 

discentes, neste momento de transmutação de época. 

Logo, a Comunicação Educativa, na sociedade da informação ou na sociedade 

digital, deve promover a faculdade de pensar, desenvolver a capacidade de abstrair a 

essência, distinguir o que é útil do que é descartável e irrelevante. “A tecnologia acolita, 

auxilia, facilita, mas não ensina nem desenvolve a habilidade de acuidade mental”. (Fava, 

2014). Esta capacidade tem de ser desenvolvida na escola, a fim de que todos os 

envolvidos no processo acedam às TIC de maneira crítica. 

Outros pontos importantes em relação à sociedade digital dizem respeito à 

comunicabilidade humana e à exclusão social, aspetos também podem ser discutidos no 

âmbito da Comunicação Educativa. A sociedade tecnológica procura novas formas de 

interação e compreensão da realidade. Novas culturas emergem com o advento das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, colocando a comunicação em destaque nas 

discussões a nível planetário. 

Sobre este assunto, Pretto (2008) defende que as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação invadiram, literalmente, a sociedade e a escola. No entanto, 

é preciso clarificar de que tipo de “invasão” se trata. Não se fala aqui de algo com origem 
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em outro lugar, como se as ferramentas fossem produzidas fora da sociedade e fora da 

escola. As tecnologias, das mais antigas às atuais- nomeadamente as tecnologias digitais, 

Tecnologias de Informação e Comunicação ou, simplesmente, as TIC -, sempre estiveram 

presentes na sociedade e na escola, produto histórico da humanidade. E queiramos ou 

não, continuarão a estar, porque são parte do próprio desenvolvimento da humanidade. 

Os novos territórios da comunicação ganham hoje um papel nuclear nesta 

sociedade, sobretudo, na cultura, na educação. A televisão e a informática, com especial 

relevo para a internet, têm vindo a introduzir modificações significativas no universo 

educativo, desde o pré-escolar ao ensino universitário, sem que os docentes, de uma forma 

global, se tenham apercebido disso ou, pelo menos, avaliado o alcance das transformações 

em curso (Pretto, 2008). 

A partir dos trabalhos de Fava (2014) e Pretto (2008), é possível inferir que a 

sociedade contemporânea vive um estágio de desenvolvimento tecnológico que, como 

em outros casos, resulta da atividade do ser humano, dentro de um determinado contexto 

histórico, social, cultural e político. E, por isso, cabe ao próprio homem inventar formas 

de adequação. Nesse processo adaptativo, a escola assume-se como locus privilegiado 

para o aparecimento de iniciativas viáveis conducentes à consecução desse objetivo. 

Evidentemente, tal não depende só da escola. “A escola tem um papel 

fundamental nesse momento histórico, porém cabe ao Estado o dever de fortalecer os 

professores e as escolas, ou seja, conectá-las para que elas produzam conteúdos. Não 

queremos a internet nas escolas, queremos as escolas na internet” Pretto, 2008, p. 18).  

A escola deverá ser capaz de encontrar modos eficazes de selecionar conteúdos, 

com base nos objetivos previamente formulados, e pôr de parte preocupações que se 

prendem, unicamente, com o que já passou, concentrando, antes, esforços, atenção e 

energia no que ainda está por vir. 

Assim, a Comunicação Educativa assume-se como uma área específica das 

Ciências da Educação, na interface com os média, cujos pressupostos teóricos e 

metodológicos se encontram, ainda, em construção, carecendo, no entanto, de um 

entendimento que lhe permita transcender a dimensão puramente instrumental e propicie, 

ao invés, a utilização dos média digitais como elementos importantes para a formação de 

sujeitos críticos e conscientes do seu papel na Sociedade da Informação (SI) 

 
A expressão ‘Sociedade da Informação’ refere-se a um modo de 
desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, 
processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de 
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informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das 
necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na 
atividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida 
dos cidadãos e das suas práticas culturais. A sociedade da informação 
corresponde, por conseguinte, a uma sociedade cujo funcionamento recorre 
crescentemente a redes digitais de informação. Esta alteração do domínio da 
atividade económica e dos fatores determinantes do bem-estar social é 
resultante do desenvolvimento das novas tecnologias da informação, do 
audiovisual e das comunicações, com as suas importantes ramificações e 
impactos no trabalho, na educação, na ciência, na saúde, no lazer, nos 
transportes e no ambiente, entre outras. (MCT, 1997, p. 6). 

 

Os impactos causados na sociedade, sobretudo nos setores económico e 

educativo, são de sobremaneira significativos, pois levaram a que determinadas 

profissões mudassem, fomentaram a criação de outras, transformando, com isso, o modo 

de vida das pessoas. Essa realidade pode ser percebida através dos meios de comunicação 

de massa (televisão, internet) que dão conta do surgimento de novas profissões e o gradual 

desaparecimento de outras. Com efeito, é inegável a importância das ferramentas digitais, 

principalmente da internet, no nosso quotidiano e a sua influência nos comportamentos 

dos indivíduos, como o isolamento, a exclusão, a violência, o consumismo, entre outros. 

O bem-estar social, enquanto resultado do desenvolvimento das TIC, é um sonho a que 

aspira qualquer cidadão da sociedade da informação, embora a sua concretização seja 

privilégio de poucos. 

Como se pode perceber pelo título deste capítulo, a Comunicação Educativa é 

uma designação em construção. Na literatura recente consagrada ao tema, são apontados 

outros conceitos consolidados em pesquisas, seminários e fóruns de debate, como 

tecnologia educativa ou educomunicação. No entanto, por tudo o que até aqui ficou dito, 

é possível afirmar que a Comunicação Educativa abrange uma compreensão mais ampla 

das necessidades educativas dos cidadãos da sociedade da informação, uma vez que se 

preocupa com questões éticas, com a exclusão, infraestruturas, a informação, o 

conhecimento, a educação, a capacidade de diálogo e com a utilização das TIC como 

ferramentas mediáticas de construção de saber.  
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1.3. Comunicação Educativa no contexto brasileiro 

No Brasil, a designação Comunicação Educativa evoluiu no sentido do que hoje 

se designa por Educomunicação. Com o propósito de obter mais informação sobre estes 

conceitos, realizou-se um levantamento no repositório de dez universidades nacionais e 

uma internacional, concretamente nos Departamentos de Educação dessas instituições, 

no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Grupo de Trabalho 16 (GT16). Esse grupo de Trabalho 

pertence à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 

O GT16 desenvolve investigação sobre educação, comunicação e tecnologia.  

O levantamento em questão incidiu nos anos 2013, 2012 e 2011 com recurso à 

pesquisa on-line, definida como “uma atividade que localiza o observador no mundo. 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 

mundo, transformando-o em várias representações.” (Denzin & Lincoln, 2006, p. 89). A 

pesquisa on-line oferece condições de atingir um contingente maior de sujeitos no menor 

período de tempo e a custo reduzido, pois as relações estabelecidas dispensam a presença 

física do investigados e dos sujeitos objeto da investigação. 

A procura de produções científicas sobre Comunicação Educativa teve em conta 

artigos científicos, dissertações e teses em cujo resumo sobressaísse a palavra-chave 

Comunicação Educativa. 

A pesquisa permitiu o acesso às produções de vários investigadores, além de ter 

permitido delinear um quadro razoavelmente completo do que tem vindo a ser discutido, 

atualmente, em relação ao conceito enunciado. 
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Tabela 1.3: N° de Publicações com o conceito de Comunicação Educativa. 

ANO N DE OBJETO MESTRADO DOUTORADO 

2013 - - - 

2012 - - - 

2011 - - - 

Total - - - 

 

Como se pode ver na Tabela 2.3, nos anos 2013, 2012 e 2011 não há publicações 

disponíveis nas bibliotecas digitais das universidades, especificamente nos 

Departamentos de Educação, nem, tampouco, no portal da CAPES ou no GT 16, que 

focalizasse em palavras-chave o conceito de Comunicação Educativa. De resto, como já 

foi dito, a expressão Comunicação Educativa foi utilizada, pela primeira vez, pelo 

argentino Mário Kaplún, em 1999, aquando do advento da radiofusão (Soares, 2009). No 

Brasil, a designação utilizada é Educomunicação, embora com base na noção de 

Comunicação Educativa. 

Relativamente ao conceito de Educomunicação, a investigação levada a cabo no 

decorrer da elaboração desta tese deparou com um contingente maior de estudos que 

identificavam o conceito em palavra-chave, conforme se pode ver na Tabela 1.4: 

Tabela 1.4: Número de objetos encontrados em Dissertações e Teses. 

ANO Nº DE OBJETO MESTRADO DOUTORADO 

2013 06 05 01 

2012 10 09 01 

2011 05 04 01 

Total 21 18 03 
 

Os estudos revelaram que o termo Educomunicação emerge da Inter-relação 

entre os campos da Comunicação e da Educação. “O resultado da articulação nacional 

entre elementos homogéneos presentes no heterogéneo campo da Comunicação e da 

Educação indica a disputa entre forças políticas, envolvendo estruturas e infraestruturas 

de poder” (Messias, 2011, p. 52-53).  

Essas articulações possibilitaram que o conceito de Educomunicação fosse 

constituído, no final dos anos 90 do século XX, como campo científico emergente. Nos 

anos que se seguiram, as reflexões iniciadas na pesquisa empírica passaram a fazer parte 

de projetos desenvolvidos em quase todos os Estados brasileiros. 
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Para Félix (2011, p. 44), a Educomunicação diz respeito: 

 
Ao conjunto de ações voltadas para criação de ecossistemas comunicativos 
abertos e criativos em espaços educativos favorecedores tanto da relação 
dialógica entre pessoas e grupos humanos quanto de uma apropriação criativa 
dos recursos da informação nos processos de produção da cultura e da difusão 
do conhecimento. O novo campo como interdiscursivo interdisciplinar e 
mediado pelas tecnologias da informação. A educomunicação propõe que todo 
desenvolvimento tecnológico utilizado na comunicação seja também usado na 
educação como forma de aprendizado e inclusão social. 
 

Na definição de Mogadouro (2011, p. 35), a Educomunicação é entendida como: 

 
Um campo em construção que tem agregado várias correntes que se 
aproximam da comunicação e educação na defesa da dimensão humana, 
filosófica e ética, a partir do dialogismo e não de uma lógica de mercado, cuja 
face mais visível tem sido os neotecnicismos da educação. 
 

Soares (2006, p. 15) define o termo como:  

 
Um campo de intervenção social cujo objetivo é criar ecossistemas 
comunicativos regidos pelo princípio da colaboração entre todos os polos do 
processo educativo, rico em manifestações culturais, aberto a expressão 
comunicativa de seus membros e regida por uma ética de solidariedade.  
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Aos conceitos abordados que dizem respeito à Educomunicação está subjacente 

a ideia de junção entre Comunicação e Educação, articulados no espaço mediático; de 

ressaltar, porém, que não se trata de uma mera justaposição de palavras, mas, sim, de uma 

leitura reflexiva sobre a utilização desse espaço, principalmente no campo educativo.  

Pode-se arriscar a dizer que o postulado da Educomunicação se coaduna com o 

que se entende por Comunicação Educativa, uma vez que ambas situam o seu interesse 

na leitura crítica dos média e na gestão da comunicação nos espaços educativos. 

Potenciam a relação dialógica como pano de fundo, e apontam, principalmente, para a 

possibilidade de se utilizar as ferramentas mediáticas nas diferentes instâncias educativas 

- casa, trabalho, escola – de acordo com o compromisso assumido, e com 

responsabilidade, espírito crítico, ética e solidariedade. 

No que diz respeito à relação dialógica presente nas definições apresentadas, 

cabe aqui uma breve reflexão sobre o assunto, com base nos pressupostos de Paulo Freire. 

Este filósofo e pedagogo brasileiro acreditava e defendia que o processo educativo se 

deveria basear no dialogismo. Nas suas palavras: 

 
Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de gerá-lo. 
Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, 
operando a superação da contradição educador-educando, se instaura como 
situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o 
objeto cognoscível que os mediatiza. Freire (2005, p. 96). 

 

Na defesa do diálogo nas relações humanas, a partir da sua compreensão de 

mundo, o autor postula que a comunicação sem apreensão é alienação, é transformar o 

homem em “coisa”. Daí a necessidade de:  

  
Quanto mais cedo comece o diálogo, mais revolução será. Este diálogo, 
como exigência radical da revolução, responde a outra exigência radical 
– a dos homens como seres que não podem ser fora da comunicação, 
pois que são. Obstaculizar a comunicação é transformá-los em que 
quase “coisa” e isto é tarefa e objetivo dos opressores, não dos 
revolucionários (op. cit., p. 145) 

 

Com efeito, a comunicação e o diálogo são fundamentais à libertação dos 

oprimidos; sem eles, o indivíduo continuará a ser presa fácil dos opressores. De resto, os 

seres humanos não subsistem sem comunicação, pois faz parte integrante da sua 

existência. 
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Não se trata apenas de ouvir uma informação; é imprescindível compreendê-la, 

contextualizá-la e reescrevê-la, sempre que for necessário. É nessa lógica que se verifica 

a ação dialógica a que Freire (2005) se refere, um diálogo compreensivo, do ponto de 

vista de quem fala e de quem ouve a mensagem, para que esta seja significativa para 

ambos. 

Como foi dito anteriormente, a expressão Comunicação Educativa deriva da 

interligação de dois conceitos importantes para as relações humanas - Comunicação e 

Educação - ambos detentores de um alto grau de complexidade e que serão, seguidamente, 

discutidos. 

1.4. A comunicação como requisito necessário para a Humanidade 

A comunicação não existe por si só, separada da vida e da sociedade. Sociedade 

e Comunicação, de acordo com Bordenave (2007), são uma coisa só. Para este autor, não 

poderia existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. A 

comunicação não pode ser melhor que a sua sociedade, nem esta melhor que sua 

comunicação. 

Por via deste atributo, a comunicação representa uma construção social, fundada 

nos valores sociais e culturais de cada época da história da humanidade, configurando-se 

como uma necessidade básica do homem. Investigadores da área da Comunicação 

afirmam que não existe uma única atividade desenvolvida pelo ser humano que não seja, 

ou não dependa, de alguma forma de comunicação.  

A palavra comunicação deriva do latim communicatione, que significa ato de 

comunicar, de dar parte. Ponce de Leão et al. (2000) conceptualizam-na como um 

processo de troca de ideias, mensagens ou informação, através da fala, de sinais, da escrita 

ou do comportamento, em suma, de sistemas para enviar e receber mensagens. 

No Dicionário de Pedagogia, o termo comunicação parece, à primeira vista, 

pertencer ao domínio da linguagem e /ou da linguística. 

Já o Dicionário Enciclopédico de Ciências da Educação e Comunicação (Lamizet 

& Silem, 1997) define comunicação como uma ação para estabelecer ou terminar uma 

relação com alguém, para ter algo em comum com outra pessoa ou grupo de pessoas. 
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Etimologicamente, refere-se a algo comumente usado para se comunicar (Lamizet & 

Silem, 1997, p. 120).2 

Do ponto de vista social, comunicar é um processo que envolve duas dimensões: 

a Comunicação Intersubjetiva ou Interpessoal e a Comunicação Mediada, que 

representam os desafios, processos e situações diferentes, envolvendo atores e sujeitos de 

natureza distinta (ibid, p. 123)3. 

A Comunicação Intersubjetiva ou Interpessoal (de pessoa para pessoas) consiste 

num reconhecimento, designado por identificação simbólica, durante o qual os sujeitos 

de comunicação existem em função um do outro, o que faz com que assumam a sua 

identidade no decorrer do que Freud classifica como a fase do espelho. Nesse caso, o ato 

comunicativo resulta ou da iniciativa do sujeito, ou da iniciativa do outro. (Lamizet & 

Silem, ibid, p. 134)4. 

A expressão Comunicação Mediada é quase sinónima de Comunicação de Massas 

e Comunicação de Difusão. Distingue-se da comunicação intersubjetiva ou interpessoal 

na medida em que a transmissão da mensagem é garantida por um meio da comunicação 

(media) de massa (imprensa, rádio, televisão, cartaz, cinema) (ibid, p. 134)5. 

Como a convenção do Dicionário das Ciências Sociais da Comunicação mostra, a 

designação mais concreta da relevância do conceito de Comunicação, no domínio da 

Educação e Formação, depende da respetiva autocompreensão pedagógica; dito de outro 

modo, do alcance que dermos ao conceito científico de Pedagogia.  
 Deste modo, podemos concluir que a comunicação é o eixo de toda a ação 

educativa, pois uma não subsiste sem a outra. Nessa perspetiva, comunicação é vida, que 

lhe confere a sua complexidade; as suas ambivalências e a sua eficácia dependem das 

intenções dos atores (Étienne & Amiel, 1995, p. 15). 

Na ótica de Freire (1979, p. 67): 

                                                             
2 Action d’établir une relation avec quelqu’un, ou de mettre quelque chose en commun avec une autre personne ou un groupe de 

personnes, et résultat de cette action. Étymologiquement, communiquer c’est rendre commun (Lamizet & Silem, 1997, p. 120). 

3 D’un point de vue social la communication consiste en un processus à deux dimensions : la communication intersubjective ou 
interpersonnelle et la communication médiate, qui représentent des enjeux, des processus et situations différents, impliquant  des 
acteurs et des sujets de nature différente (Lamizet & Silem, 1997, p. 123). 

4 Communication intersubjective ou interpersonnelle- communication de personne à personne. Consiste d’abord en une 
reconnaissance, que l’on appelle identification symbolique, au cours de laquelle les sujets de la communication existent l’un pour 
l’autre, et, par conséquent, assument leur identité, au cours de ce que Freud appelle le stade du miroir. La production du signifiant se 
fait ou l’initiative du sujet ou à l’initiative de l’autre. (Lamizet & Silem, 1997, p. 134). 

5 Communication médiate - Expression quasi-synonyme de communication de masse et de communication de diffusion. Elle se 
distingue de la Communication intersubjective ou interpersonnelle dans la mesure où la transmission du message est assurée par un 
moyen de communication (média) de masse (presse, radio, télévision, affiche, cinéma) (Lamizet & silem ,1997, p. 134). 



22 
 

Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. Desta forma, 
na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-intencionados ao 
objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. O que caracteriza a 
comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, 
assim como o diálogo é comunicativo, é indispensável ao ato comunicativo, 
para este seja eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 
comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos sujeitos tem que ser 
percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito. ”(Freire, 
1979: 67) 

 

Logo, a comunicação não se efetiva quando uma mensagem é dada com 

pretensões de validade. De acordo com Habermas (2004, p. 108), o conceito de 

racionalidade comunicativa  

 
não se corporifica num processo de entendimento mútuo, fundado sobre 
pretensões de validade, senão, quando um falante e ouvinte se entendem 
(querem se entender) a respeito de algo no mundo numa atitude performativa. 
A racionalidade do uso linguístico orientado para o entendimento mútuo 
depende, então, de os atos de fala serem de tal modo compreensíveis e aceitável 
que, por meio deles, o falante alcance êxitos ilocucionários.  

 

Na sua formulação, Habermas (op. cit.) deixa entrever que a comunicação não 

se consolida sob pressão de um falante sobre um ouvinte, mas, sim, quando os atos da 

fala alcançam a compreensão mútua. Para tanto, é preciso que, na comunicação de uma 

mensagem, haja, efetivamente, por parte do emissor (quem fala), a intensão de que ela 

seja compreendida pelo recetor (quem ouve), sobre pena do segundo ser manipulado pelo 

primeiro. 

Não obstante as conceptualizações apresentadas contribuírem para uma 

compreensão ampla do sentido da comunicação e esta estar omnipresente em todas as 

relações sociais e em todas as ciências humanas, ainda não é possível alcançar um 

discurso totalizante sobre o fenómeno comunicativo (Perrenoud, 1994). O modelo 

comunicativo mais comum, composto pela trilogia Emissor, Mensagem e Recetor, é 

muito limitado nesse ponto, na medida em que não promove a interatividade entre os 

sujeitos, antes pelo contrário, tenta homogeneizar as opiniões.  

O modelo clássico de comunicação - Emissor, Mensagem e Recetor - tem sido 

criticado por representar uma ideia mecânica da comunicação humana, além de 

tendencialmente dar a primazia à fonte e à mensagem, relegando o recetor para um plano 

secundário, desta forma legitimando uma relação de dominação.  

É importante destacar que a comunicação é uma atividade reciproca, que envolve 

a criação mútua de sentido. Dessa perspetiva, ela acontece no contexto da cultura, 
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envolvendo troca de sentidos, através do uso da língua e das imagens que compõem a 

cultura partilhada pelos participantes. O recetor da comunicação tem um papel ativo, 

filtrando as mensagens, através das lentes da sua própria cultura e experiência pessoal, de 

onde se percebe que existe uma linha ténue entre cultura e comunicação. Nesta linha de 

pensamento, Caune (2014) ressalta que os elementos constitutivos da cultura e dos 

fenómenos da comunicação apresentam características próximas. 

 A cultura é apreendida como um conjunto muito complexo e diversificado de 

representações e objetos, organizados por relações e valores, tradições, normas, religiões, 

artes etc. A transmissão destes para as gerações, assim como a difusão dos valores e, 

também, dos padrões de comportamento, concretizam-se segundo as correlações dos atos 

comunicativos. 

Como se depreende, os fenómenos sociais e culturais que são pertença de uma 

sociedade só podem ser compreendidos pelo viés da comunicação, que se revela fulcral 

para a sua compreensão. A posição central ocupada pela comunicação é compreendida 

em função da cultura, pois sem a primeira a segunda não se consolida. É legítimo afirmar 

ambas se completam, não esquecendo nunca que, sem comunicação, não há transmissão 

de cultura; além disso, a comunicação é instrumental na interpretação da realidade. 

Devido ao seu caráter complexo e pluridisciplinar, a comunicação é objeto de estudo de 

diversas áreas do conhecimento. 

A respeito da natureza pluridisciplinar da comunicação, Escola (2011) faz 

referência aos vários tipos de comunicação, destacando a comunicação celular, as 

sinapses, a comunicação entre os pequenos animais e os vegetais, os meios de 

comunicação e, sobretudo, a comunicação entre um eu e um tu. 

É extraordinária a variedade de aplicações do conceito de comunicação. A 

comunicação transcende a dimensão dialógica e entranha-se na comunicabilidade entre 

os mais diversos elementos do universo. Escola (2011) recorre a Philippe Breton para 

responder à pergunta: o que é comunicação? “De fato, comunicação é tudo e nada. Se 

traduzirmos à letra a máxima utopista que afirma peremptoriamente que ‘tudo é 

comunicação’ o termo acaba por perder todo o seu significado preciso: “comunicação” 

tornou-se hoje um colosso com pés de barro” (Breton, apud Escola, p. 126). 

Assim entendida, é possível analisar a comunicação, no contexto da sociedade 

globalizada dos nossos dias, como um gigante prestes a ruir, decorrente do facto de que, 

nessa sociedade, a comunicação é muitas vezes confundida com informação. Como já foi 

discutido anteriormente, comunicação e informação são coisas distintas; a informação é 
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unilateral, não potencializa o diálogo nem a compreensão. No entanto, para que a 

comunicação se efetive, deve ser compreendida, com base no diálogo e na reflexão, 

aspetos que se têm vindo a fragilizar paralelamente ao desenvolvimento tecnológico. 

Indiscutivelmente, a comunicação, através do desenvolvimento tecnológico, em 

particular a partir do século XIX, tem contribuído para a fragilidade da comunicação, 

comparando-a a um colosso com pés de barro. A metáfora simboliza a situação atual da 

comunicação humana com o advento da tecnologia, principalmente a internet. É verdade 

que, hoje, a comunicação entre as pessoas é mais fácil e mais rápida, devido aos artefactos 

à nossa disposição, do mesmo modo que estes limitaram, igualmente, a comunicabilidade 

humana. “Os sinais preocupantes de isolamento atestam-no inequivocamente” (Escola, 

2011). Daí que, a preocupação principal da maioria dos estudiosos do assunto se prenda 

com o resgatar da natureza comunicacional dos seres humanos. 

O aumento substancial da informação e a melhoria qualitativa dos meios de 

transmissão ou troca não se traduziu, necessariamente numa melhoria substancial da 

comunicação. Muito pelo contrário, parece que a comunicabilidade humana, raiz da 

comunicação, se deteriorou e que o ser humano atual se sente cada vez menos apto para 

comunicar com os seus semelhantes. Tal verifica-se na comunicação do “Tu” com o “Eu”, 

dimensão ontológica do ser humano, ou se se preferir, a natureza comum inerente a todos 

os humanos.  

Escola (2011) refere que esta dificuldade, que é patente, não pode ser vista 

separadamente de um conjunto de fatores que se ligam entre si, dificultando a 

comunicação humana. São agentes potencializadores de degradação, aviltamento e 

desumanização do próprio ser humano, porque o atingem na sua dimensão ontológica, 

isto é, na sua condição de abertura, enquanto ser encarnado, à alteridade, dimensão 

constitutiva da existência humana.  

Portanto, a dificuldade de comunicação desencadeia um clima de inumanidade 

em que o ser humano contemporâneo intervém, cada vez mais, como “lobo do homem”. 

O Homo homini lúpus emerge no horizonte dos valores, é a divisa que congrega, em torno 

de si, um conjunto de categorias reveladoras de uma existência e comunicação autênticas. 

O individualismo, a competição, a concorrência, o ter que se sobrepõe ao ser, apresentam-

se como os valores pelos quais os seres humanos se conduzem, completamente cegos em 

relação aos verdadeiros valores da existência humana. 

A propósito da questão do ter se sobrepor ao ser, Fukuyama (2013) questiona a 

qualidade de vida da classe média dos países desenvolvidos, onde, devido ao avanço da 
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tecnologia, as máquinas substituem muitos trabalhadores, maioritariamente os de baixa 

qualificação. Essa realidade, segundo o autor, tem provocado a erosão da classe média, 

nesses países.  

A preocupação com os avanços tecnológicos é percebida nos escritos de 

Habermas, no início dos anos 70, quando critica a ciência e a racionalidade subjacentes 

ao modelo capitalista, afirmando que ambas são contra os seres humanos, porque 

empobrecem as suas vidas culturais e exacerbam formas patológicas, em vez de serem 

para eles utilizadas. Obviamente, há um certo determinismo no pensamento do autor, 

embora não exatamente contra os seres humanos. Na realidade, na sociedade capitalista, 

uma parte dos indivíduos tira proveito desse modelo, enquanto outra é espoliada, 

extorquida dos seus direitos básicos.  

Outro aspeto a ter em consideração diz respeito às relações intrapessoais, 

deixando à margem a relação de dominação exercida pelos países desenvolvidos sobre os 

países em desenvolvimento. É inegável a necessidade de se discutir mais sobre o tema do 

empobrecimento cultural causado pela razão instrumental (científica e tecnológica) na 

perspetiva da interface com a razão comunicativa ou ação comunicativa. 

Para Habermas (2002), a comunicação é o aspeto mais importante no conjunto 

de todas as atividades do mundo vital, porque é aqui que, idealmente, os indivíduos 

podem obter reconhecimento pela validade das suas afirmações. É aqui, também, que as 

estruturas do mundo vital, em geral, podem ser modificadas. Essas modificações reagem 

supostamente ao sistema social mais amplo, derivando daí o crescimento da racionalidade 

instrumental ou técnica. 

É importante refletir sobre o dilema introduzido pela racionalidade instrumental 

ou técnica (Escola, 2011). Se, por um lado, graças à técnica cada vez mais desenvolvida, 

o ser humano se liberta, mercê do facto de dominar as forças da natureza, por outro lado, 

a dimensão libertadora proporcionada pelo uso das técnicas escraviza-o, negando-lhe a 

liberdade. 

A dimensão libertadora, que nega a liberdade do ser humano, mas que, ao mesmo 

tempo, lhe incute a utopia de dias melhores, é discutida por Dupas (2014), que critica o 

progresso que beneficia uns poucos e exclui a maior parte da sociedade. O autor faz uma 

análise crítica do paradoxo existente entre a ideia de progresso e produção introduzida 

pela globalização. Na sua opinião, subjacente à ideia de progresso, está a noção de 

exclusão, concentração de rendimento, subdesenvolvimento e a restrição dos direitos 

humanos.  
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A supremacia dos grandes blocos económicos sobre os países em 

desenvolvimento é uma realidade no século XXI, respaldado pela globalização. Num tal 

contexto, a economia propicia o aumento da exclusão, uma vez que as grandes potências 

são responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e, ao direcioná-lo, aumentam as 

bolsas de pobreza que, dialeticamente, são incorporadas no mercado global com o 

objetivo de diminuir os custos, um aspeto característico do capitalismo. 

Nos seus estudos, Castells (2003) aponta alguns indicadores relativos ao 

aumento das desigualdades sociais, no contexto da globalização da comunicação, na 

galáxia da internet. Segundo o autor, o problema não está na internet em si mesma, mas 

na falta de infraestruturas que permitam o acesso igualitário a todos os cidadãos da galáxia 

atual. 

A referida falta de acesso igualitário é discutida por Postman (1992), ao referir-

se aos benefícios e défices que, na sua opinião, as novas tecnologias implicam, em virtude 

da sua desigual distribuição, causando, naturalmente, a existência de vencedores e 

derrotados. Porque quem tem acesso de qualidade aos artefactos tecnológicos são 

considerados vencedores e os que não têm, ou têm, mas sem qualidade, são os derrotados. 

Viver no ambiente virtual ou em sociedade em rede, requer uma nova estrutura social. 

Castells (2003) aponta três processos independentes, surgidos no final do século 

XX, que inauguraram uma nova estrutura social, baseada em redes: as exigências da 

economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da produção e do 

comércio; as exigências da sociedade, em que os valores da liberdade individual e da 

comunicação aberta se tornaram supremos; e os avanços extraordinários na computação 

e nas telecomunicações possibilitados pela revolução microeletrónica. 

Imbricada nesses processos, a internet tornou-se a mola propulsora para o 

surgimento de uma nova sociedade – a sociedade de rede e, consequentemente, uma nova 

conceção de economia. Na sociedade em rede, a internet é considerada uma tecnologia 

da comunicação; é o meio que proporciona a comunicação de muitos com muitos, num 

dado escolhido, à escala global (Castells, 2003). 

 
A internet é a rede universal da qual todo e qualquer usuário, com um 
computador com dispositivo de conexão e acesso a um provedor local – 
diretamente ou interligado a uma rede, pode participar. Surgiu em 1969 com o 
objetivo de tornar possível a comunicação entre os pesquisadores de algumas 
universidades norte americanas que utilizavam diferentes tipos de 
computadores e sistemas. Popularizou-se a partir da década de 1980, 
permitindo o acesso individual e comercial. (Pocho et al., 2009, p. 83) 
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A internet, assim como as demais invenções humanas, apresenta-se como 

promotora da igualdade entre os seres humanos, como uma prerrogativa de vida mais 

saudável, com mais educação, trabalho, habitação e segurança. No entanto, a realidade 

desvenda-nos outra situação, em que perdura um sentimento de exclusão por parte 

daqueles que, por forças das circunstâncias, vivem à margem do desenvolvimento e da 

ideia aceite de progresso. 

Não é possível negar os benefícios da internet, através da globalização, em 

relação ao progresso e ao desenvolvimento humano, porém, também não se pode ignorar 

que ela é igualmente responsável pelo sentimento de solidão e pela precariedade que 

existem em muitos países, quanto aos meios de subsistência, à segurança, ao ambiente e 

à política mundial. 

Com a explosão da revolução da informação, mediada pela ascensão da nova 

economia e a difusão da internet, que teve lugar nos anos 90 do século passado, 

aumentaram as desigualdades e a concentração de rendimentos, a pobreza e a exclusão 

social. Os Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDH), elaborados pelo Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), destacam, de modo inequívoco, essa 

realidade. 

Para Castells (2003), a influência das redes baseadas na internet supera a mera 

utilização da mesma pelos usuários, e está com a qualidade de uso. Atividades 

económicas, sociais, políticas, e culturais são, atualmente, totalmente estruturadas a partir 

da internet e em função dela. O que tem como resultado que estar fora dessa rede seja 

cruel, constituindo uma das formas mais danosa de exclusão na economia e na cultura 

dos nossos dias (Castells, 2003). 

A tecnologia e as máquinas substituem os seres humanos, aumentando a pobreza 

e as desigualdades sociais. De acordo com Dupas (2014), a revolução tecnológica atingiu, 

igualmente, o mercado financeiro mundial, passando cada mercado a funcionar em linha 

com todos os outros, e em tempo real. Esse movimento permitiu a mobilidade financeira 

requerida pela globalização da produção e as modificações radicais atingiram o modo de 

vida de boa parte dos cidadãos, alterando o seu comportamento, os seus empregos, as 

suas atividades rotineiras de trabalho, bem como o seu relacionamento com os atores 

económicos produtores de bens e serviços. 

As modificações causadas pelo mercado financeiro, via globalização, alteraram 

significativamente a maneira do ser humano se relacionar com sua própria cultura. Por 

força da globalização, novos padrões sociais, culturais, políticos e estéticos são impostos, 
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e o mesmo sucede com as características da alteridade, num sentido filosófico, isto é, a 

capacidade de ver o outro na perspetiva do eu, “é bom para mim, é bom para você 

também”. “No fundo, é toda a vida humana que se reprograma sob o predomínio das 

tecnologias do tempo real” (Trivinho, 2001, p. 28). 

A necessidade de reprogramar a vida humana regida pela preponderância das 

tecnologias foi perspetivada pelos filósofos da Escola de Frankfurt, no período do pós-

guerra. Esta escola (1930) constituiu o núcleo de uma linha original de pensamento 

filosófico-político desenvolvido por Walter Benjamim, Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Wilhelm Reich, Jürgen Habermas e Adorno. A teoria crítica proposta por esses 

pensadores opõe-se à teoria tradicional, que se pretende neutra, quanto às relações sociais. 

Ela toma a própria sociedade como objeto e rejeita a ideia de produção cultural 

independente da ordem social em vigor. 

Já a teoria tradicional concebe a sociedade como um todo homogêneo, 

descartando as características culturais peculiares de cada uma. 

Nos seus estudos, Kinpara (2006) alude à conceção marxista de comunicação 

como fenómeno complexo, englobando três aspetos que, embora distintos, se relacionam 

entre si. O primeiro consiste no Processo informativo, pelo qual a comunicação cumpre 

a função de intercâmbio de informação; o segundo é o Processo de Interação, de 

influência recíproca, em que a comunicação cumpre, neste caso, uma função regulativa 

da conduta. Finalmente, o terceiro diz respeito ao Processo de Compreensão Mútua, de 

perceção interpessoal, em que intervêm as emoções dos envolvidos no processo 

comunicativo, cumprindo uma função afetiva. 

Nessa linha de raciocínio, em que a comunicação é vista como fenómeno 

complexo, no qual se processa o intercâmbio da informação, e, igualmente, como 

mecanismo de regulação social e afetiva, podemos inferir que as ideias dos filósofos da 

Escola de Frankfurt se coadunam com a noção marxista, uma vez que ambas se 

posicionam na defesa de uma sociedade cujos cidadãos tenham condições de ouvir a 

informação, processá-la e usá-la criticamente, em proveito próprio e da comunidade.  

“Isto porque pela etimologia da palavra comunicação emergem, 

prioritariamente, os sentidos de comunicar, participar, comungar, nos quais detectamos 

uma referência à ideia de comunidade ou posse de algo comum”. (Escola, 2011, p. 28-

29). 
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Com efeito, pela comunicação se estabelecem relações interpessoais e 
intergrupais mediante as quais são mutuamente enriquecidas as pessoas e os 
grupos; assim nascem progressivamente as diversas sociedades e culturas. 
Dessa maneira, a comunicação integra os homens numa comunidade, estimula 
a participação ativa do grupo, os enriquece e os personaliza. (Metzinger, 1981, 
p. 15) 
 

Estes aspetos estão imbricados nas relações humanas, limitados pelas condições 

materiais, técnicas e políticas de uma sociedade. Essas relações situam-se na interseção 

entre comunicação e cultura (Caune, 2014). 

1.5. Percorrendo os preâmbulos da História da Comunicação 

1.5.1. A Escrita 

No que diz respeito à comunicação e à transmissão de informação, a história 

revela que a evolução da humanidade se divide em quatro grandes estágios: a sociedade 

oral, a sociedade da escrita, a sociedade da imprensa e a sociedade eletrónica (a aldeia 

global), correspondendo este último ao estágio atual, assinalado, também, como o estágio 

da revolução das comunicações. 

 
As grandes invenções do século XIX, incluindo as que deram substância à frase 
“revolução das comunicações”: fotografia e o telégrafo (década de 1830), a 
prensa rotativa (década de 1840), a máquina de escrever (década de 1860), o 
cabo transatlântico (1866), o telefone (1876), o movimento da imagem e 
telegrafia sem fios (1895). (Postman, 1992, p. 44). 

 

De todos os estágios da comunicação, a escrita foi, sem dúvida nenhuma, o mais 

relevante e a invenção mais significativa, pois legou ao ser humano a possibilidade de 

exprimir as suas ideias, pontos de vista e informações, e de armazenar tudo isto bastante 

mais para além da memória. A escrita dispensa a presença do outro no ato de comunicar, 

facto que, na comunicação oral, não era, até então, possível. 

 
A invenção da escrita é um dos momentos mais importantes na história das 
civilizações. A comunicação oral exige a presença dos interlocutores, daqueles 
que falam, e o discurso oral é, portanto, indissociável no momento da sua 
produção. Ou seja: na situação de comunicação oral, o momento em que ocorre 
a produção dos discursos (as falas) é essencial, e faz parte integrante da própria 
situação. Praticamente não existe comunicação, a não ser naquele instante. 
(Mattar Neto, 2005, p. 102) 
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Como refere Mattar Neto (2005), a escrita permite uma separação temporal entre 

o momento da produção do discurso e o discurso propriamente dito. 

Antes do aparecimento da escrita, a transmissão da cultura às gerações mais 

novas fazia-se por via da oralidade. A informação era armazenada na memória, servindo 

a palavra de veiculo de transmissão e educação. “Do ponto de vista da comunicação, essas 

sociedades se caracterizavam pelo papel central de uma transmissão que visa 

fundamentalmente à fidelidade e à mensagem original” (Ollivier, 2012, p. 169). 

Dessa forma, o uso regular da fala definiu a cultura e a forma de transmissão de 

conhecimento de um povo. Essa oralidade primária, que nomeia, define e delimita o 

mundo à sua volta, cria, também, uma conceção particular de espaço e de tempo (Kenski, 

2007). Isto porque a oralidade se concretiza na presença dos interlocutores, limitando-os 

ao espaço do seu grupo comunicativo. Até hoje, a linguagem oral continua a ser a 

principal forma de comunicação. 

No espaço escolar, professores e alunos usam preferencialmente a fala como 

recurso para interagir e mediar conhecimentos. “A sociedade oral, de todos os tempos, 

aposta na memorização, na repetição e na continuidade” (Kenski, 2007, p. 28). 

Relativamente à forma de armazenar e transmitir informação, Kenski (2007) está em 

sintonia com os pressupostos da escola tradicional, ratificando a noção que comunicação, 

cultura e educação se entrelaçam e caminham a par. 

Com o aparecimento da escrita, mudou o modo de transmissão e armazenamento 

da informação, o que marcou, claramente, um novo estágio na comunicação, pondo fim 

ao que se convencionou chamar de pré-história e dando início à história propriamente 

dita.  

Tal como sucedeu com a oralidade, a escrita trouxe consigo uma nova maneira 

de armazenamento e circulação de informação, que passa a ser feita através de 

documentos, arquivos e, posteriormente, livros. Ao contrário das sociedades orais, onde 

predominavam a repetição e a memorização como formas de aquisição de conhecimentos, 

na sociedade da escrita, há necessidade de se compreender o que está a ser comunicado 

graficamente (Kinski, 2007). 

Naturalmente, até se chegar aos livros, houve todo um processo de construção e 

reconstrução, envolvendo a técnica no que se refere às ferramentas, e aos seus aspetos 

semióticos (signos), bem como as consequências sociais e políticas inerentes à transição 

de uma sociedade de cultura oral para uma sociedade baseada na cultura escrita. 
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No plano social, assistiu-se a uma divisão de castas que, de acordo com Ollivier 

(2012, p. 171) era “essencial para o funcionamento do Estado”. Estava-se perante uma 

nova realidade política, tornada possível graças à escrita e ao aparecimento de arquivos. 

Desta forma, o Estado estruturava-se a partir da consolidação da escrita. 

De notar, que a complexidade do sistema de escrita fazia com que só os 

profissionais pudessem ler e escrever, o que tinha como resultado que poucos tivessem 

acesso ao novo sistema de comunicação. No entanto, aqueles que tinham essas 

competências, estavam libertos da obrigatoriedade de permanentemente memorizar toda 

a informação, podiam expor as suas ideias, e ficavam mais livres para ampliar a sua 

capacidade de reflexão e de apreensão da realidade (Kinski (2007). 

Nos aspetos semióticos, a escrita afetou a forma da relação entre o signo e a sua 

designação. Além de ter provocado, também, mudanças de natureza cognitiva, uma vez 

que alterou o modo como o indivíduo pensa e representa a sua própria cultura.  

 
A transição de uma sociedade puramente oral para uma sociedade que também 
usa a escrita não representa apenas uma mudança na ordem da comunicação e 
da forma de arquivo. Ela corresponde a transformações políticas, sociais, 
técnicas, cognitivas, cujo estudo requer uma abordagem interdisciplinar. 
Sucessivas alterações técnicas do objeto escrito permitem constatar o 
entrelaçamento dos planos técnicos, semióticos, sociais, políticos e cognitivos. 
Da mesma forma que o suporte, é o meio de divulgação da mensagem nos 
grupos, a maneira de representar e de significar e as formas do poder que 
mudam. (Ollivier, 2012, p. 174) 

 

A escrita provocou uma nova relação com a mensagem, já que o que antes era 

gravado apenas na memória passou a ter um novo espaço de arquivo, pelo que se pode 

afirmar que a tecnologia da escrita permite ao ser humano perpetuar a sua história, a sua 

cultura, as suas histórias e, sobretudo, dá-lhe as condições para compreender as nuances 

do processo de construção da sua história, bem como a história da humanidade. 

1.5.2. A Imprensa 

O advento da imprensa foi, indiscutivelmente determinante; apenas cinquenta 

volvidos sobre a sua invenção, oito milhões de livros, sobre os mais variados assuntos, 

circulavam na Europa Moderna, inundando as bibliotecas até aí repletas de manuscritos.  

Todavia, é importante lembrar que as inovações introduzidas no formato do livro 

reforçavam a evidência e a necessidade de manter o fluxo de informação dentro de certos 
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limites, o que constituía um dos grandes desafios da sociedade e, principalmente, da 

escola. 

Como se percebe, as escolas configuraram, desde então, como estruturas de 

legitimação ou desacreditação do fluxo de informação ou, como escreve Postman (1994, 

p. 96), “um meio para governar a ecologia da informação.” 

De acordo com Bordenave (2007), Gutenberg inventou a imprensa, e o papel foi 

aperfeiçoado, tornando-se mais resistente e mais leve, de modo que os livros, antes 

copiados laboriosamente, à mão, pelos monges copistas, puderam ser impressos 

repetidamente em muitos exemplares. A indústria gráfica associou-se às invenções da 

mecânica, da química, da eletrónica, etc., até chegar, hoje, às impressoras 

computadorizadas, capazes de receber sinais transmitidos por satélites e imprimir edições 

inteiras de jornais, em vários países, ao mesmo tempo.  

A imprensa, como meio de comunicação, arrastou consigo profundas 

transformações a todos os níveis, em particular, político e religioso. “Ela permite o 

desenvolvimento de vários meios de comunicação de massa, que desempenham um papel 

cada vez maior: a imagem, a petição, o panfleto e a mídia impressa” (Ollivier, 2012, p. 

180). 

Foi sobretudo a partir do século XV, com a emigração dos artesãos alemães, que 

a impressão se espalhou pela Europa. Em 1500, foram instaladas oficinas gráficas em 250 

cidades europeias, tendo o seu desenvolvimento ocorrido de modo diferenciado, 

dependendo do país (Ollivier, 2012). Desse modo, a escrita, que era monopólio dos 

monges, passou a ser feita em larga escala, através da nova invenção do século - a 

imprensa.  

A ideia de participação de todos também estava presente nesse estágio. O espaço 

público, concretizado pelos debates realizados nas praças e clubes, era agora mediado 

pela imprensa, facto que contribuiu para que muitos ficassem de fora desse processo, em 

virtude das condições económicas. 

A imprensa foi a primeira instância mediadora do espaço público, antes 
concretizado pelos debates em clubes, ruas e praças. No entanto, como os 
meios de comunicação não atendem a todos os segmentos sociais que desejam 
ou tentam participar do debate estabelecido na mídia, os grupos excluídos da 
esfera midiática são, por consequência, excluídos do espaço público. Ou seja, 
a imprensa favoreceu a “privatização do espaço público”. Porém, é interessante 
observar que sempre houve e possivelmente sempre haverá excluídos do 
espaço público, aqueles que por alguma razão não estiveram aptos a discutir e 
polemizar, seja por razões económicas ou educacionais. (Melo, 2005, p. 3) 
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Segundo Ollivier (2012), a expressão “espaço público” não designa um lugar 

específico, mas refere, antes, um conjunto de pessoas físicas, que discutem questões de 

interesse comum. No século XVIII, em face do poder político marcado pelo absolutismo, 

através de materiais impressos (livros e jornais), o espaço público burguês intervinha 

como contrapeso aos poderes absolutistas, os espaços públicos. 

 
A imprensa permanece até o século XIX, assim como a publicação, uma 
atividade relativamente artesanal. A revolução industrial, com as inovações 
sucessivas da máquina a vapor e da eletricidade, combinada com outras 
invenções que permitem reproduzir e transportar a imagem transforma 
radicalmente o papel e o alcance dos suportes de comunicação. (Ollivier, 2012: 
185) 

 

As inovações sucessivas levaram à invenção dos computadores, que substituíram 

as máquinas impressoras e continuam a marcar território, influenciando e modificando a 

cultura, a política e a sociedade, de modo geral, a uma velocidade sem precedentes no 

presente século.  

Com o surgimento dos computadores e dos processadores de texto, assistimos 
ao fim da civilização tipográfica, linear e sucessiva, e ao aparecimento da 
civilização eletrónica, instantânea e circular. A informática introduz a 
impressão eletrónica e o livro sem papel. Em sua formatação mais atual, 
observamos a comercialização dos livros eletrônicos, oferecidos inclusive pela 
internet, sendo possível, por exemplo, fazer o download de apenas um capítulo, 
ou seja, “comprar” apenas uma parte do texto. (Mattar Neto, 2005, p. 106). 

 
Continuamente somos imersos num mar de informação tecnológica, 

imprescindível à vida em sociedade, no mundo contemporâneo. A natureza prática desses 

avanços tecnológicos torna a rapidez comunicativa um instrumento ao alcance de todos 

os que se dispuserem a acatar tais transformações, desde que tenham acesso aos 

mecanismos, naturalmente. 

1.6. A Sociedade eletrónica (a aldeia global) 

A sociedade eletrónica (aldeia global) é o estágio atual da comunicação, em que 

se vive um período de intensas transformações. O processo de transição da cultura 

analógica para cultura digital, com destaque para internet, tem provocado inúmeros 

conflitos nos diferentes campos de comunicação: família, escola, trabalho, meios de 

comunicação, de modo geral. Desde o aparecimento da escrita até os nossos dias, não há 

registo de tão grande desenvolvimento. A sociedade eletrónica desloca a preocupação 

social que, há algumas décadas atrás, se concentrava na educação para a comunicação. A 
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aldeia global, também denominada por Sociedade da Informação e da Comunicação 

surge, nos nossos dias, como o esteio fundamental num oceano informacional, alterando 

significativamente as dimensões política, social, cultural e educativa.  

Do ponto de vista social, a alteração é verificada na interação entre os seres 

humanos que tem vindo a sofrer alterações importantes, partindo de uma conceção 

analógica, assente no contacto físico, para uma conceção analógica baseada no virtual. 

Uma posição corroborada por Tornero (2007): 

 
A transição do século XX para o século XXI ficará conhecida por marcar a 
transformação de uma sociedade baseada nas relações materiais numa 
sociedade assente nas relações virtuais – ou comunicativas, em sentido lato. A 
diferença entre ambas é profunda. O contato físico – a fisicidade da vida – 
dominou a maior parte da história da humanidade. Neste contexto, a 
comunicação era um fenómeno subordinado, secundário. O século XXI, ao 
invés, inicia-se com uma hipertrofia da dimensão comunicativa. A partir deste 
momento, a existência humana desenrolar-se-á nesta esfera, entre o virtual e o 
semiótico, que é a comunicação mediática. (p. 11). 

 

 O autor aponta para a necessidade de novas formas sociais e educativas que 

proporcionem a adequação dos habitantes da aldeia global ao novo paradigma - o 

paradigma da era digital. Educar a população para viver este momento de transição requer 

um espaço disciplinar que se preocupe com a utilização dos meios de comunicação nos 

diferentes contextos educativos, com especial relevo para os espaços de sala de aula, 

principalmente nos processos de ensino/aprendizagem. 

 
No domínio da cultura, do conhecimento e da educação, as alterações fazem-
se sentir mais rotundamente e com maior emotividade. Os seus espaços e 
instituições são os primeiros a ser assediados pela hipertrofia da comunicação 
e pelas tecnologias mediáticas. É provável que, no século XXI, o espaço 
educativo cultural seja parte de uma transformação inovadora e praticamente 
sem precedentes. Só com o tempo conheceremos, em definitivo, as 
consequências dessas alterações. Entretanto, será útil todo o esforço feito para 
compreender a dinâmica e lógica dos fenómenos a que assistimos. (Tornero, 
2007, p. 12) 

 

Na sua conceção, está explicita a preocupação com o rumo da educação na 

sociedade da informação; percebe-se, também, um certo clima de nostalgia na sua 

proposta de compreensão da dinâmica e da lógica das alterações por que passamos, 

atualmente.  

A compreensão desta realidade é inerente à condição humana que, segundo 

Arendt (2000): 
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[...] compromete algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao 
homem. Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles 
entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência [...] 
Para evitar erros de interpretação: a condição humana não é o mesmo que a 
natureza humana e a soma das atividades e capacidades humanas que 
correspondem à condição humana não constitui algo que se assemelhe à 
natureza humana (Arendt, 2000, p. 17-18). 

 

A História é, portanto, testemunha dos processos adaptativos pelos quais o ser 

humano tem passado em cada estágio do desenvolvimento. Ele concebe as suas invenções 

e submete-se a elas, por meio de um movimento cíclico de invenção e adaptação. Porém, 

para necessita assimilar a sua condição, em cada estágio, de outros artefactos. 

Neste momento, estamos a assistir à transição da linguagem escrita para a 

linguagem digital, também chamada terceira linguagem, sendo a primeira a oral e a 

segunda a escrita. Trata-se de uma linguagem de síntese, que engloba aspetos da oralidade 

e da escrita, em novos contextos, que implicam um desfio, na medida em que envolvem 

a assimilação de uma nova cultura educativa, inserida na interface entre conhecimento e 

tecnologia. 

 
O conhecimento, oriundo das tecnologias, forma um cosmo com múltiplas 
realidades que o processo educativo não consegue, somente pela natureza 
humana, assimilar e criar uma cultura educativa inserida nesta interface 
emergente dos conhecimentos. A técnica surge, então, para auxiliar o ser 
humano a assimilar a condição humana da sociedade do novo milênio. (Rivero 
& Gallo, 2004, p. 132)  

 

Neste sentido, a “técnica traz uma potencialidade fora da dimensão humana, mas 

que ao mesmo tempo, é uma interface do ser humano com tudo o que produz 

materialmente pela inteligência e tudo que utiliza materialmente pela inteligência” 

(Rivero & Gallo, 2004, p. 133). Por outras palavras, pela inteligência, o ser humano 

produz invenções cuja utilização carece de mediação entre invenção e uso, e a mediação 

se dá através da técnica. 

Desde os mais rudimentares avanços tecnológicos, às mais recentes invenções, 

tudo exige novos instrumentos e novos equipamentos para que possam ser utilizados e, 

também, para que seja possível o exercício do poder e da dominação. 

 
As tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana. Na verdade, foi a 
engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais 
diferenciadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao homem um 
processo crescente de inovações. Os conhecimentos daí derivados, quando 
colocados em prática, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos, 
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recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim, a tecnologias. Desde o 
início dos tempos, o domínio de determinados tipos de tecnologias, assim 
como o domínio de certas informações, distingue os seres humanos. 
Tecnologia é poder. Na Idade da Pedra, os homens – que eram frágeis 
fisicamente diante de outros animais e das manifestações da natureza – 
conseguiram garantir a sobrevivência da espécie e sua supremacia, pela 
engenhosidade e astúcia com que dominavam o uso de elementos da natureza. 
A água, o fogo, um pedaço de pau ou o osso de uma animal e outros homens 
que não tinham os mesmos conhecimentos e habilidades. (Kenski, 2007, p. 15). 

 

Assim se constata que as ligações entre ciência, poder e tecnologia são inerentes 

a todas as relações humanas. Por esse motivo, Lyotard (1988) considera que o grande 

desafio da espécie humana da sociedade atual é a tecnologia, uma ideia partilhada por 

Kenski (2007, p. 22): 

 
Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é 
determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de 
comunicação e informação e pela microeletrónica. Essas novas tecnologias – 
assim consideradas em relação às tecnologias anteriormente existentes – 
quando disseminadas socialmente, alteram a qualificações profissionais e a 
maneira como as pessoas vivem cotidianamente, trabalham, informam-se e se 
comunicam com as outras pessoas e com todo o mundo. 

 

Na sociedade tecnológica, os modos de comunicação estão a passar por 

modificações importantes e significativas. A linguagem digital exige outra lógica de 

organização do pensamento e de apropriação do conhecimento. Tal deve-se à facilidade 

de acesso à informação que está disponível na internet e ao desafio que consiste em 

transformar essa informação em conhecimento. 

Castells (2003, p. 226-227) aponta três desafios que se colocam aos cidadãos da 

sociedade da tecnologia ou da informação aos quais, segundo ele, ainda não foi dada 

resposta:  

 
O primeiro é a própria liberdade. As redes da Internet propiciam comunicação 
livre e global que se torna essencial para tudo. Mas a infraestrutura das redes 
pode ter donos, o acesso a elas pode ser controlado e seu uso pode ser 
influenciado, se não monopolizado, por interesses comerciais, ideológicos e 
políticos. A medida que a internet se torna a infraestrutura onipresente de 
nossas vidas, a questão de quem possui e controla o acesso a ela dá lugar a uma 
batalha essencial pela liberdade. 
O segundo desafio é o oposto: a exclusão das redes. Numa economia global, e 
numa sociedade de rede em que a maioria das coisas que importam depende 
dessas redes baseadas na Internet, ser excluído é ser condenado à 
marginalidade – ou forçado a encontrar um princípio alternativo de 
centralidade. [...] essa exclusão pode se produzir por diferentes mecanismos: 
falta de infraestrutura tecnológica; obstáculos económicos ou institucionais ao 
acesso as redes: capacidade educacional e cultural limitada para usar a Internet 
de maneira autônoma; desvantagem na produção do conteúdo comunicado 
através das redes. Os efeitos cumulativos desses mecanismos de exclusão 
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separam as pessoas por todo o planeta; não mais ao longo da divisão norte/sul, 
mas dividindo aquelas conectadas às redes globais geradoras de valor – por 
nós que pontilham o mundo desigualmente – e aquelas excluídas dessas redes. 
O terceiro maior desafio é o estabelecimento da capacidade de processamento 
de informação e de geração de conhecimento em cada um de nós – e 
particularmente em cada criança. Não me refiro com isso, obviamente, ao 
adestramento no uso da Internet em suas formas em evolução (isso está 
pressuposto). Refiro-me a educação. Mas em seu sentido mais amplo, 
fundamental; isto é, a aquisição da capacidade intelectual de aprender a 
aprender ao longo de toda vida, obtendo a informação que está digitalmente 
armazenada, recombinando-a e usando-a para produzir conhecimento para 
qualquer fim que tenhamos e mente. Esta simples declaração põe em xeque 
todo o sistema educacional desenvolvido durante a Era Industrial. Não há 
reestruturação mais fundamental. E muito pouco países e instituições estão 
verdadeiramente voltados para ela, porque, antes de começarmos a mudar a 
tecnologia, a reconstruir as escolas, a reciclar os professores, precisamos de 
uma nova pedagogia baseada na interatividade, na personalização e no 
desenvolvimento da capacidade autônoma de aprender e pensar. Isso, 
fortalecendo ao mesmo tempo o caráter e reforçando a personalidade. E esse é 
um terreno não mapeado.  

 

Os referidos desafios, que dizem respeito às infraestruturas, à exclusão e à 

incapacidade de processar as inúmeras informações e transformá-las em conhecimento, 

são problemas que estão presentes quotidianamente no contexto educativo, desafiando 

todos os que dele fazem parte, particularmente o último, em virtude da velocidade e do 

volume com que a informação chega ao utilizador.  

A escola situa-se, precisamente, no meio desse cenário de conflituosidade, 

tentando, simultaneamente, administrá-la e adequar-se-lhe, sob pena de ser engolida pela 

escola paralela – a Internet. 

1.7. O apogeu da Tecnologia Digital ou Comunicação em rede 

Subjacentes à comunicação em rede, estão outras formas de armazenamento, de 

mediação da informação e de transmissão da cultura. A comunicação em rede tem-se 

desenvolvido de maneira extraordinariamente rápida, tendo atingido o apogeu entre 1970 

e 2000. Nos últimos 30 anos, assistiu-se a uma verdadeira revolução nos modos de 

comunicação entre as pessoas, proporcionada, em especial, pela internet. De acordo com 

Castells (2003), a galáxia da internet tornou o planeta num ambiente sem divisões 

geográficas, colocando a informação à disposição de todos os que a ela conseguem 

aceder. 

O aparecimento da internet como um novo meio de comunicação esteve 

associada a afirmações conflituantes sobre a ascensão de novos padrões de interação 

social. De resto, todas as tecnologias da comunicação, desde a escrita cuneiforme ao 

hipertexto e ao blog na internet, são discutidas, da mesma forma, pelas ciências da 
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comunicação, nas suas múltiplas dimensões, como “tecnologias sociais” da comunicação 

(Ollivier 2012). Estas “tecnologias sociais” são inventadas, constructos sociais, e devem 

estar ao serviço da sociedade onde o ser humano construtor está inserido. Não constituem 

um fim em si mesmas, mas artefactos culturais que devem facilitar a vida de todos os 

seres humanos. 

A linguagem digital, expressa em múltiplas ferramentas, traz consigo o 

imperativo de mudanças nas formas de acesso à informação, à cultura e à diversão. O 

poder dessa linguagem tem influenciado e transformado o modo do ser humano se 

relacionar com seu semelhante, o seu modo de aquisição de informação, valores éticos e 

atitudes e, sobretudo, o modo de constituição do conhecimento. Cria, de acordo com 

Kinski (2007, p. 19) “uma nova cultura e outra lógica informacional um novo modelo de 

sociedade”.  

Permeando todo este processo de desenvolvimento da comunicação, existe uma 

ideia de inclusão e exclusão. A constatação é verdadeira porque a participação efetiva na 

rede digital está associada ao poder que cada pessoa detém relativamente ao seu próprio 

desenvolvimento e conhecimento. Além de ter acesso aos meios de comunicação, o 

cidadão tem de se sentir incluído no processo e, para tal, necessita de conhecimento, 

tempo, dedicação, motivação e infraestruturas adequadas. De contrário, será apenas mais 

um utilizador acrítico da ferramenta, convertendo-se num excluído digital. “A 

possibilidade instantânea de qualquer pessoa informar e estar informada pelos 

desenvolvimentos da rede é que faz a diferença” (Kinski, 2007, p. 25). 

O sentimento que os indivíduos experimentam face às novas tecnologias da 

informação é o mesmo vivido pelas pessoas no passado perante as invenções desse tempo. 

“No momento em que o ser humano se “apropria” de uma (parte da) “técnica”, ela já foi 

substituída por outra, mais avançada, e assim sucessivamente” (Kinski, 2007, p. 30). E 

assim caminha a humanidade. 

1.8. Cultura e Comunicação: um elo inseparável 

Como vimos até aqui, cultura e comunicação caminham lado a lado. A cultura é 

definida por Caune (2014) como um conjunto muito complexo e diversificado de 

representações e objetos, organizados por relações e valores, tradições, normas, religiões, 

artes etc. A difusão dos valores, bem como dos padrões de comportamento das novas 

gerações são consolidados segundo as ligações dos atos comunicativos. 
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Uma premissa que, ainda recentemente, a autora desta tese pode confirmar, em 

viagem pelo Rio Juruá, um dos grandes rios que compõem o manancial de água doce do 

Estado do Amazonas, conversando com um passageiro que estava sentado ao seu lado, 

numa altura em que, justamente, lia um livro sobre cultura e comunicação. No decorrer 

da conversa, procurando cada um indagar acerca da profissão do outro, a autora tomou 

conhecimento que o rapaz trabalhava com madeira pescada.  

Depois de procurar nas suas estruturas cognitivas conhecimentos prévios que a 

ajudassem a entender de que profissão se tratava, a autora teve mesmo que perguntar o 

que era madeira pescada. Ficou a saber que são madeiras retiradas do Rio Amazonas cujas 

margens, em virtude do volume de água, sofrem um processo de erosão, o que faz com 

que as árvores caiam no rio. São, então, pescadas e vendidas às madeireiras. 

A história da madeira pescada foi contada à investigadora que, por sua vez, a 

partilhou com os seus alunos, além de a incluir no texto desta tese, levando a que, 

possivelmente seja apreciada por leitores em outros contextos sociais. E o que começou 

com uma simples conversa, acaba por confirmar a ideia de que a cultura e a comunicação 

estão fortemente correlacionadas, e de que os atos comunicativos são veículos pelos quais 

a cultura passa de geração em geração. 

Neste caso, as semelhanças entre fenómenos culturais e processos de 

comunicação são determinadas pelo facto de uns e outros serem estruturantes nas relações 

entre indivíduos e sociedade. Por conseguinte, a cultura preexiste qualquer outra coisa, 

como herança, e, para compreendê-la, devemos analisar os seus modos de transmissão, o 

que constitui um elemento integrante da cultura. Se os aparatos de comunicação são 

próprios a uma sociedade, as relações de comunicação envolvem os indivíduos pelo viés 

das relações interpessoais e pelos fenómenos de receção dos meios de comunicação. 

Dito de outro modo, para que os hábitos, valores e modos de vida de uma 

sociedade possam ser transmitidos, é necessário que os seus cidadãos sejam promotores 

da sua própria manifestação cultural, a fim de que possam refletir sobre as diferentes 

formas de transmissão, quer sejam de caráter interpessoal, ou pelos mais variados meios 

de comunicação, sob pena de a comunicação servir de intervenção e de regulação social 

a ponto de transformar as práticas sociais. 

O exemplo anteriormente apresentado é claramente representativo de um modo 

de transmissão oral, que implica contacto ou um “princípio de participação”. Para Caune 

(2014), os elementos envolvidos no ato comunicativo pertencem ao mesmo contexto e 

apresentam condições se compreender o que está a ser apresentado.  
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Outra forma de transmissão que pode, igualmente, ser extraída do mesmo 

exemplo é a escrita. A partir do momento que o relato da conversa passou à forma escrita, 

houve necessidade de acrescentar outras informações que permitam o entendimento do 

leitor. Essa forma de transmissão é considerada por Caune (2014) como crítica porque se 

desenvolve numa tradição cumulativa de argumentação contraditória, facilitada pela 

escrita. Assim, a racionalidade da cultura escrita, faz sobressair a independência das 

palavras, das ideias e da realidade. 

Como construção social e cultural, os meios de comunicação, em particular a 

internet, estão cada vez mais consolidados no cenário mundial, entrando nos lares de cada 

um e nas escolas, fazendo com que pais, estudantes, professores e gestores repensem as 

suas posições face a essa realidade. A visão simplista e utilitarista do uso desta ferramenta 

necessita ser repensada a partir de uma visão mais crítica de sua utilização. 

Obviamente, uma utilização crítica requer uma formação adequada; é importante 

perceber a internet como um meio auxiliar no processo de desenvolvimento social, 

cultural, económico e educativo. Porque ela veio para ficar, saibamos, então, tirar proveito 

dela. E, não obstante o acesso universal à internet possa ainda levar muito tempo, tal não 

justifica a falta de preparação adequada para uma apropriação consciente e libertadora 

desse instrumento comunicativo. 

Acreditamos que a apropriação se dará na escola e, principalmente, nas escolas 

de formação inicial de professor.  

1.9. A Educação 

O conceito de educação, tal como os conceitos de comunicação e cultura, 

reveste-se de um elevado grau de complexidade.  

Educar é uma prerrogativa dos seres humanos. A natureza humana e a sua 

complexidade dificultam definição do conceito. Brezinka (1990) fundamenta essa noção 

ao afirmar que educar é uma atividade humana que requer uma intenção baseada na 

reflexão e no cuidado.  

Dolch (1961) parte de o significado etimológico fundamental do verbo “educar”, 

em alemão erziehen. A raiz ziehen significa força que opera sobre alguma coisa, podendo, 

desde logo, indiciar uma relação entre sujeitos onde um exerce poder sobre o outro. 

Quanto ao prefixo er-, transmite a ideia de movimento de baixo para cima que nos reporta 

à metáfora da árvore, a necessitar de cuidados e nutrientes apropriados para crescer e ter 

desenvolvimento saudável. 
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Também se pode definir o ato de educar como um processo que tem início na 

mais tenra idade e que vai até ao fim da vida, coincidindo com a existência humana 

(Escola, 2011). Além disso, reportando-nos à Língua Portuguesa, o conceito de educar 

evoca outros sentidos, contidos no vocábulo latino que lhe deu origem, educare: erguer, 

instruir, formar. Remete-nos para as noções de processo, método e ação, que permitem o 

desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. 

O domínio da educação é extraordinariamente lato: abrange todos os sectores em 

que é imprescindível o recurso à inteligência, à memória, à vontade, aos sentimentos, e 

aos comportamentos, tendo em vista a realização e concretização, o mais adequadamente 

possível, do desenvolvimento das possibilidades/potencialidades inscritas em cada um e 

do destino de cada indivíduo numa dada vida social (Ipfling, 1974). Erguer, instruir, 

formar não esgotam, no entanto, a polissemia do termo latino educare, pois que este 

significa, ainda, criar, alimentar, ter cuidados com, produzir. 

O conceito de educação assim concebido coaduna-se com a ideia de educar 

presente na pedagogia tradicional, segundo a qual o processo ocorria de fora para dentro, 

não levando em consideração os saberes da experiência ou os conhecimentos prévios 

existentes (Zabala, 2002), limitando a participação ativa do estudante. 

Contudo, a ideia presente em ducere (conduzir) e e-ducere (conduzir fora de) 

aproxima-se do modelo da Escola Nova, na medida em que o professor se torna um 

mediador do ato educativo e o educando é parte integrante do seu processo de 

aprendizagem. 

A partir do verbo educar, obtém-se a palavra educação cuja definição também 

não é fácil, por se tratar de uma atividade humana e, nessa medida, complexa. Recorrendo, 

igualmente, à etimologia, a partir das definições e das reflexões mais frequentes em torno 

da palavra, damos conta que educação, do latim educatione, significa o ato de criar 

(animais, plantas); “educação, instrução, formação do espírito. Séc. XVII” (Machado 

(1987). Nesta conceção etimológica, o conceito de educação formata dois enfoques: o 

primeiro ligado ao ato de criar e o outro relacionado com instrução e formação do espírito. 

No ato de criar está implícito o desenvolvimento natural e livre das coisas, sem 

intervenção; já a noção de instrução passa a ideia de algo mais formal, mais intencional.  

Os conceitos conduzem à dimensão fática, ativa e social do trabalho educativo. 

Desta maneira, a educação, enquanto ação orientada para a transformação da 

personalidade, das representações e das competências do outro, é eficaz quando ordena 
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as experiências, impõe ou supõe um currículo como uma sequência relativamente 

coerente de experiências formadoras (Perrenoud et al., 1994) 

Saber ensinar é, provavelmente, saber abster-se de intervir regularmente desta 

forma. É saber que os alunos têm direito a vivências e comunicações privadas, mesmo 

que fora do tema, frívolas ou totalmente anódinas, no decorrer de uma aula, seja de 

matemática ou de gramática (ibid).  

Embora a reflexão até aqui feita tenha procurado compreender e definir o 

conceito de educação, convém não esquecer que a ele está associado o conceito de 

formação, tal como refere Ipfling (1974), no seu Vocabulário Fundamental de 

Pedagogia, referindo-se-lhe como o par conceptual educação – formação.  

Desde o final do séc. XVIII, a teoria da educação, na Alemanha, procura designar 

o seu objeto como um par conceptual, formado pela educação – em alemão Erziehung - 

e formação - Bildung. A Formação (Bildung), como conceito historicamente muito mais 

recente, atribuiu à Educação (Erziehung) um significado antecipador e, de certo modo, 

fundador. Em última análise, o conceito de Formação surgiu da dificuldade de explicar 

pedagogicamente os fenómenos que já não podiam historicamente ser abrangidos pela 

educação (Ipfling, 1974). 

1.10. O Curso de Pedagogia no contexto brasileiro: aspetos legais 

No Brasil, de acordo com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

Lei No 9.394/1996, a formação inicial do professor para lecionar na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) é oferecida no Curso de 

Pedagogia. A Resolução CNE/CP Nº 1, do Conselho Nacional de Educação de 15 de maio 

de 2006 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a licenciatura do Curso de 

Graduação em Pedagogia.  

 
Art. 2º 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.  
§ 1º 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.  



43 
 

§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação 
e reflexão crítica, propiciará: I - o planejamento, execução e avaliação de 
atividades educativas; II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, 
entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, 
o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 
económico, o cultural. 
Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações 
e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 
cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 
fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 
estética. 
Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 
promover a educação para e na cidadania;  
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 
interesse da área educacional; 
 III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e 
funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

O Art. 4º da referida Resolução destaca que o curso de Licenciatura em Pedagogia 

se destina 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 Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, estabelecendo que: 

 
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 da 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. 

 

Relativamente à carga horária, a mesma Resolução estipula:  

 
Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 
3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: I - 2.800 horas 
dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização de 
seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 
centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 
atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos 
de estudos; 
 II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico 
da instituição; 
 III - 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. 
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Os dados do Ministério da Educação e Cultura – MEC, do Instituto Nacional de 

Pesquisa e Estudos Educacionais – INEP e da Diretoria de Estatísticas Educacionais - 

DEEP apontam para que existam 409.339 professores de Educação Básica com formação 

Superior em Pedagogia/Ciências da Educação, dos quais 373.102 são licenciados e 

36.237 não licenciados (MEC/INEP/DEEP). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, no seu 

Art. 21, inciso I, a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, pelo Ensino 

Fundamental e pelo Ensino Médio, e, inciso II, Pela Educação Superior. 

No que diz respeito à Formação Inicial e Continuada (Contínua) de professores 

é a Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, no seu Capítulo IV: 

 
Art. 56. A tarefa de cuidar e educar, que a fundamentação da ação docente e 
os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação 
instauram, reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem, a 
partir do qual é determinado o perfil de docente para a Educação Básica, em 
atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. 
§ 1º Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos 
profissionais da educação, sejam gestores, professores ou especialistas, 
deverão incluir em seus currículos e programas: 
a) o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 
promover a educação para e na cidadania; 
b) a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 
interesse da área educacional; 
c) a participação na gestão de processos educativos e na organização e 
funcionamento 
de sistemas e instituições de ensino; 
d) a temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto 
político pedagógico, mediante trabalho coletivo de que todos os que compõem 
a comunidade escolar são responsáveis. 
Art. 57. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a 
valorização do profissional da educação, com a compreensão de que valorizá-
lo é valorizar a escola, com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, 
ética, estética, ambiental. 
§ 1º A valorização do profissional da educação escolar vincula-se à 
obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam à exigência de 
programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes, no 
contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas 
educativos, em que se inscrevem as funções do professor. 
§ 2º Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação, vinculados às orientações destas Diretrizes, devem prepará-los para 
o desempenho de suas atribuições, considerando necessário: 
a) além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, 
avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento 
coletivamente; 
b) trabalhar cooperativamente em equipe; 
c) compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos 
ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa; 
d) desenvolver competências para integração com a comunidade e para 
relacionamento com as famílias. 
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Art. 58. A formação inicial, nos cursos de licenciatura, não esgota o 
desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão 
pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação 
será contemplado no projeto político-pedagógico. 
Art. 59. Os sistemas educativos devem instituir orientações para que o projeto 
de formação dos profissionais preveja: 
a) a consolidação da identidade dos profissionais da educação, nas suas 
relações com a escola e com o estudante; 
b) a criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, assim 
como da autonomia docente tanto individual como coletiva; 
c) a definição de indicadores de qualidade social da educação escolar, a fim de 
que as agências formadoras de profissionais da educação revejam os projetos 
dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que 
correspondam às exigências de um projeto de Nação. 
 

1.11. Origem e sentido do termo Pedagogia 

O termo pedagogia, de acordo com o Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa (Cunha e Sobrinho, 2010), deriva do Grego paidagõgia, que significa direção 

ou educação de crianças, cuidado com uma planta ou um doente; em latim, Paedagogia 

significa por via curta. Já o termo pedagogo, do grego paidagõgós, no mesmo dicionário, 

é apresentado como pedagogo, aquele que conduz criança, isto é, escravo encarregado de 

levar crianças à escola; governador ou preceptor de crianças. Em latim, Paedagõgu, o 

sentido é o mesmo, além de pedante, guia, condutor, mentor.  

Os significados indicam uma relação entre dois sujeitos, em que um desempenha 

uma função de cuidador e condutor e o outro é cuidado e conduzido, podendo-se associar 

ao primeiro relativamente ao segundo, igualmente, uma ideia de autoridade e de 

superioridade de conhecimento. Em resumo, ao pedagogo é dada a responsabilidade de 

cuidar, guiar, conduzir e educar, constituindo a educação. o objeto da pedagogia.  

A respeito da educação enquanto objeto de estudo da pedagogia, Libâneo (2000) 

considera que é consensual que a educação é um facto da vida individual e social, 

constituindo-se, como tal, em objeto de estudo e dando origem a um campo de 

investigação. Tratando-se de um fenómeno da realidade histórico-social, o processo 

educativo é analisado de acordo com diferentes perspetivas, mercê do caráter 

pluridimensional da educação. 

Portanto, a questão é saber a que área ou áreas de conhecimento estão afetos o 

estudo e a investigação desse campo, razão pela qual ora se fala em pedagogia, ciência 

pedagógica, ciência da educação, ciência educativa, ora em ciências da educação. 

O autor aponta quatro conceções para a organização do conhecimento 

pedagógico. De acordo com a primeira, a Pedagogia seria a única Ciência da Educação, 
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pelo que as outras seriam designadas como “auxiliares”, ramos da Pedagogia, isto é, 

Ciências Pedagógicas.  

A segunda conceção refere-se à Ciência da Educação, no singular, um enfoque 

positivista de ciência bastante imbuído das ideias de experimentação educacional, por um 

lado, e de tecnologia educacional, por outro. Em ambos os enfoques, a visão cientificista 

do fenómeno educativo dissolveu o caráter ético-normativo, sempre associado ao termo 

Pedagogia, precisamente porque os valores e os fins da Educação não podem ser 

deduzidos cientificamente. Daí, falar-se em Ciência da Educação e não em Pedagogia.  

A denominação “Ciências da Educação” encontra-se bastante difundida em 

países como França, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal (Libâneo, 2000). Esta terceira 

conceção de organização do conhecimento pedagógico assinala a Educação como objeto 

de estudo de um conjunto de ciências e, em alguns lugares, desaparece o campo de 

conhecimento conhecido por Pedagogia, embora não seja essa uma posição unânime 

(Libâneo, 2000). 

A quarta conceção adere à denominação “Ciências da Educação”, em que cada 

uma toma o fenómeno educativo sob um ponto de vista específico, mantendo-se, todavia, 

a Pedagogia como uma dessas ciências.  

As quatro conceções têm em comum a preocupação com o fenómeno educativo, 

embora a terceira seja a que mais se adequa à atual conjuntura educativa brasileira, isto 

porque o curso de Pedagogia, que antes formava profissionais da Educação para auxiliar 

o professor na condução da sua prática docente, se refere, hoje, à formação de professores 

para lecionar turmas de Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano). 

Neste caso, a Pedagogia perdeu o sentido que confere às demais ciências a gestão 

da Educação como objeto de estudo. Portanto, no caso brasileiro, o curso de Pedagogia 

deveria ser chamado Ciência da Educação.   

1.12. O desenvolvimento da Pedagogia no contexto brasileiro: um recorte histórico 

No Brasil, no final da década de 70, realizaram-se estudos sobre o curso de 

Pedagogia e os cursos de Formação de Professores. Os estudos realizados foram 

sintetizados por Libâneo (2000), que identifica dois grandes impasses relacionados com 

a identidade da Ciência Pedagógica nacional. 

O primeiro diz respeito à forma como tem ocorrido, ao longo da história da 

Educação, a transferência e assimilação de paradigmas e modelos teóricos de outros 
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contextos. O segundo prende-se com a ausência de uma tradição de estudos 

especificamente pedagógicos relacionados com o campo científico da Pedagogia 

De facto, o pensamento pedagógico brasileiro sempre foi influenciado por 

investigadores de outras áreas, devido à escassez de investigação na área da Educação, 

num contexto brasileiro. 

A primeira influência veio da parte da igreja católica, nomeadamente do ensino 

Jesuíta. Posteriormente, teve, também, especial relevo o pensamento de Herbart (1776-

1841), característico da Pedagogia tradicional. A influência dos Jesuítas estendeu-se até 

aos anos que antecederam o lançamento do Movimento dos Pioneiros da Educação Nova.  

Libâneo (2000) considera que tanto para os pedagogos católicos como para os 

herbatianos, apenas uma Pedagogia unitária pode formular um sistema orgânico de 

conceitos em torno dos fins e métodos da Educação. O seu caráter de ciência unitária 

advém-lhe do seu objeto formal, a educação do ser humano em formação, mesmo 

considerando o seu objeto material comum a outras ciências. 

O final da década de 60, início da década de 70 do século XX, corresponde ao 

período em que entra em cena, no contexto educativo brasileiro, o chamado “tecnicismo 

educacional”, assente no behaviorismo e na teoria de sistemas. Os anos 1980 -1990, de 

acordo com Libâneo (2000) testemunharam uma forte influência do marxismo, nas suas 

várias interpretações, entre os educadores progressistas. No âmbito mais propriamente 

pedagógico, pontuam, com significativa presença, as propostas da Educação Libertadora, 

a partir do pensamento de Paulo Freire, bem como várias correntes antiautoritárias, 

verificando-se a articulação da Pedagogia Crítico-Social, de orientação marxista.  

Nesse período, o campo pedagógico foi marcado pelo reduzido fluxo de 

investigação em teorias pedagógica, devido ao facto de os educadores assumirem o 

discurso dos intelectuais das Ciências Sociais, motivado pela fragilidade teórica do 

próprio campo da Pedagogia, com uma falta de identidade do pedagogo, algo que 

continua a verificar-se. 

Com efeito, para que o processo educativo se concretize, é imprescindível, a par 

da teoria, que haja um conjunto de objetivos e meios formativos, direcionados para a 

formação humana. Em conformidade com a perceção histórico-social da Educação, as 

atividades educativas ocorrem em condições históricas e sociais determinadas que 

estabelecem limites às possibilidades objetivas de humanização. 

Nesse sentido, a Pedagogia deve orientar a prática educativa de modo consciente, 

intencional, sistemático, visando uma finalidade social e política com base em interesses 
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concretos, no seio da práxis social, por outras palavras, de acordo com exigências 

concretas postas à humanização, num determinado contexto histórico-social (Libâneo, 

2000). 

Portanto, o contexto a que se destina uma prática educativa assume um papel 

determinante. Resulta claro que é necessário redirecionar as instâncias formativas, nos 

cursos de formação inicial de professores, com vista à adaptação às exigências atuais, 

sobretudo as de cunho tecnológico, presentes na sociedade, que se configuram como 

desafiantes no interior das escolas. 
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CAPÍTULO 2: A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NA 
ÁREA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) 

Nota introdutória 

_____________________________________________________________________________ 

A ênfase é colocada na formação de professores na área das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, abordando os conceitos de técnica, técnica e tecnologia, e o 

modo como as TIC se têm vindo a consolidar, nas escolas brasileiras. São desenvolvidos 

pontos importantes, com destaque para: o mundo globalizado pelas tecnologias da 

comunicação: criança, escola e educação digital; Ensino das Ciências, Formação Inicial 

de Professores e, por último, as TIC na Formação Inicial. 

______________________________________________________________________ 

2.1. A procura da superação dos limites: a Técnica 

O ser humano é, por natureza, um pesquisador que incessantemente, em todas as 

eras da sua existência humana, procura formas de superar a sua relação com a natureza, 

quando esta lhe levanta dificuldades ou limites. Essa procura caracteriza-se pela invenção 

de técnicas que lhe permitam vencer os desafios, incluindo elementos de ordem natural e 

relacional, isto é, os fenómenos naturais e os sociais. 

Numa visão simplesmente técnica, de acordo o dicionário (Luft, 2001) é um 

conjunto dos processos de uma arte ou ciência. Na definição extraída da Wikipédia 

técnica, é o procedimento ou o conjunto de procedimentos que têm como objetivo obter 

um determinado resultado, seja no campo das Ciências, da Tecnologia, das Artes ou de 

qualquer outra atividade. 

Subjacente a cada invenção, existe a ideia de liberdade e contradição. Liberdade 

para os que têm acesso à invenção e um sentimento de escravidão para os outros. Nesse 

sentido, uma reflexão atenta sobre a técnica pode pôr a nu o seu caráter contraditório. 

 
Se por um lado, graças a técnicas cada vez mais desenvolvidas o homem 
acedeu a um domínio das forças da natureza, o que constituiu uma autentica 
libertação, por outro lado, tomamos consciência de que a dimensão libertadora 
das técnicas não cobre e nem se furta ao perigo de assumir um caráter 
escravizante, e consequentemente aviltante. (Escola, 2011, p. 68) 
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Dessa maneira, o caráter escravizante da técnica é visível a partir do momento 

em que o ser humano a usa como um fim em si mesmo, sem refletir sobre a repercussão 

social e política que pode causar. De onde se conclui que a técnica não é boa nem má, 

depende do modo como ela é utilizada. De resto, a técnica não é exclusiva do domínio 

humano; os animais também criam modos diferentes de se relacionar com o meio 

ambiente físico, pelo que a técnica se manifesta nas atividades dos seres humanos, bem 

como nas dos outros animais. 

Centrada numa visão cuja origem remonta aos primórdios da civilização grega, 

a técnica incidia, principalmente, no saber fazer e na ação mais do que no saber, no 

conhecimento propriamente dito; tinha, portanto, um sentido pragmático. 

 
Na idade da pedra, os homens – que eram frágeis fisicamente diante dos outros 
animais e das manifestações da natureza – conseguiram garantir a 
sobrevivência da espécie e sua supremacia, pela engenhosidade e astúcia com 
que dominavam o uso de elementos da natureza. A água, o fogo, um pedaço 
de pau ou o osso de um animal eram utilizados para matar, dominar ou 
afugentar os animais e outros homens que tinham os mesmos conhecimentos e 
habilidades. (Kensky, 2007, p. 15) 
 

A visão pragmática da técnica, nas primeiras civilizações, dispensava o 

conhecimento, sendo este, talvez, um dos motivos pelo qual o seu desenvolvimento era 

tão lento, na sociedade primitiva. Porém,  

 
Se na sua gênese, a técnica evoluiu muito paulatinamente, conhecendo mesmo 
fases de latência, o progresso técnico é hodiernamente um fenómeno tão 
vulgar, que só com algum esforço se admite que no início da modernidade o 
aperfeiçoamento das invenções, fosse apesar de tudo um processo moroso. No 
entanto, desde finais do século XVIII e a primeira metade do século XIX o 
mundo assistiu a um período de extraordinária fecundidade técnica, para daí 
em diante o ritmo de invenções e aperfeiçoamentos assumir proporções 
inimagináveis. Esta evolução cada vez mais acelerada trouxe alterações, 
diríamos mesmo, perturbações evidentes na vida das pessoas, nas relações 
sociais, no meio ambiente. (Escola, 2011, p. 6). 

 

A técnica deu origem a um grande confronto entre teoria e a prática, uma 

representação social que se mantem até aos dias de hoje. No inicio da modernidade, a 

técnica constituía uma condição para o conhecimento científico, havendo liberdade da 

produção científica. Atualmente, a produção cientifica não é possível sem o suporte 

técnico. 

“Se a ciência traz formas de saber, a tecnologia traz formas de fazer baseando-

se nos conceitos científicos. A tecnologia vincula-se fundamentalmente às técnicas 
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industriais enquanto a técnica se relaciona com competências práticas vinculadas a 

processos artesanais” (Valcárcel, 2003, p. 23). 

2.2. Técnica e Tecnologia 

De acordo com Kenski, (2007), as tecnologias acompanham a espécie humana; 

além de antigas, resultam do engenho do ser humano, em todos os tempos. O uso do 

raciocínio tem garantido um crescente processo de inovação. Os saberes que daí derivam, 

quando a inovação é levada à prática, dão origem a diferentes equipamentos, 

instrumentos, recursos, produtos, processos, ferramentas, em suma, tecnologias. 

O termo tecnologia, de origem grega, é formado por techné (“arte, técnica ou 

ofício”) e por logos (“conjunto de saberes”). É utilizado para definir os conhecimentos 

que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as 

necessidades humanas. Assim, é importante saber que as palavras técnica e tecnologia têm 

uma origem comum, que radica na palavra grega techné, que consistia muito mais no 

relacionamento prático do homem com a natureza do que na sua compreensão. 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2008), a tecnologia é o 

conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático 

do conhecimento científico. Resulta da junção do termo tecno (techné, saber fazer) e logia 

(do grego logos, razão). Está ligada ao fazer, à prática. 

Por sua vez, a tecnologia está ligada à razão do saber fazer. Veraszto et al. (2008, 

2008, p. 3) chamam a atenção para o facto de que técnica e tecnologia não podem ser 

consideradas meras descobertas de artífices e engenheiros, mas, também, encaradas como 

“o encadeamento das grandes circunstâncias sociais que ora favoreciam, ora 

prejudicavam o esforço humano em desenvolver seus artefatos e modificar o mundo ao 

seu redor, garantindo-lhes assim, melhores condições de vida”.  

Ainda que a técnica tenha uma conotação pragmática, ela requer um esforço 

cognitivo para que possa ser construída e utilizada. Esses saberes podem vir a pertencer 

ao domínio da experiência ou do saber científico, pelo que a técnica deve ser vista como 

resultado de um esforço mental no caminho de uma solução para superar obstáculos.  

A título de exemplo, refira-se o caso de uma palmeira que existe na Amazônia, 

conhecida pelo nome de Açaí (Euterpe oleracea), cujo caule é muito alto; como o fruto 

se localiza quase na extremidade deste, torna-se difícil dificuldades alcançá-lo e colhê-lo. 

Para contornar esta dificuldade, os habitantes da região conceberam uma forma, se se 

preferir, uma “técnica” que consiste em pregar pequenos pedaços de madeira no caule, 
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fazendo uma espécie de como se fosse uma escada. O princípio subjacente a este 

expediente é o mesmo presente na produção, à escala comercial, do suco do açaí: 

confrontado com a necessidade de produzir suco em grande quantidade, o indivíduo 

inventou máquinas, dando origem a uma “tecnologia”. 

Portanto, de certo modo, a técnica e a tecnologia exigem a participação ativa do 

ser humano, situado num tempo e num contexto sócio cultural, que as adequa às suas 

condições de vida, de forma a superar obstáculos e desafios. 

Paralelamente, lembra Postman (1994, p. 54): 

 
À medida que os triunfos espectaculares da tecnologia aumentavam, algo mais 
estava a acontecer: velhas fontes de crenças começaram a sofrer um cerco 
apertado. Nietzsche anunciou que Deus estava morto; Darwin não foi tão 
longe, mas deixou bem claro que, se éramos filhos de Deus, tornáramo-nos 
assim através de um caminho muito mais longo e menos digno do que tínhamos 
imaginado e que no processo nos cruzamos com alguns parentes estranhos e 
inconvenientes; Marx argumentou que a história tem a sua própria agenda e 
estava a levar-nos para onde devia, independentemente dos nossos desejos; 
Freud ensinou que não compreendíamos as nossas necessidades mais 
profundas e não podíamos confiar nos nossos meios tradicionais de raciocínio 
para revelar; John Watson, o fundador do condutismo, mostrou que a livre 
vontade era uma ilusão e que o nosso comportamento, no fim, não era diferente 
do dos pombos, e Einstein e seus colegas disseram-nos que não havia meios 
absolutos de julgar absolutamente nada, que tudo era relativo. O impulso de 
um século de erudição teve o efeito de nos levar a perder a confiança nos 
nossos sistemas de crenças e, portanto, em nós mesmos. Entre os destroços 
conceptuais, permaneceu algo seguro em que se pode crer – a tecnologia. Tudo 
o resto pode ser negado ou comprometido, mas não há dúvidas de que os aviões 
voam, os antibióticos curam, os rádios transmitem e, como sabemos agora, os 
computadores calculam e nunca cometem erros – apenas os humanos 
imperfeitos o fazem. 

 

Logo, a tecnologia é um facto, real e patente. Todos os dias se consolida nos 

ambientes humanos, causando modificações cognitivas e afetivas, nos vários aspetos da 

vida das pessoas - religiosos, políticos, filosóficos, culturais ou científicos – e todas são, 

por ela, afetadas, num determinado momento da história. No contexto das modificações 

causadas pelas tecnologias, a educação também é afetada no seu ideal de desenvolver, no 

ser humano, a capacidade de refletir, a capacidade linguística e o cálculo mental. 

 
Desde os primórdios até o início das universidades, a educação tinha como 
objetivo o desenvolvimento do raciocínio, da linguagem, do pensar. Foi essa 
metodologia adotada por Aristóteles na educação de Alexandre, o Grande, e 
seus generais na escola de Mieza em 343 a. C., na escola peripatética do Liceu 
Aristotélico em 335 a. C., na dialética, como a ciência da disputa nas escolas 
escolásticas no século XII. Com a chegada da sociedade industrial, isso se 
alterou completamente, uma vez que toda a educação for direcionada para 
treinamento, memorização, habilidades manuais, propiciando que milhões de 
pessoas agissem somente com o corpo, sem liberdade para expressar-se com a 



53 
 

mente. Foram duzentos anos de atrofia do pensar, da linguagem e do racionar. 
(Fava, 2014, p. 34) 
 

Com efeito, no apogeu da sociedade das máquinas, a sociedade industrial, 

ocorreram mudanças significativas nas metodologias de ensino/aprendizagem, 

profundamente marcadas pela memorização sem reflexão.  

Nesta perspetiva, ensinar é assumir a ideologia presente no sistema liberal 

capitalista cujos parâmetros metodológicos contemplam a competição, a memorização e 

o individualismo.  

 
Do ponto de vista educacional, a corrente liberal-capitalista cria um sistema 
escolar público para as massas e permite uma escola particular, com a qual 
garantem escolas em quantidade e qualidade, com metodologia competitiva, 
pois na sociedade a competição existe, é salutar e faz sobreviver apenas os 
fortes e os mais capazes. Para o sistema e professor Liberal Capitalista, 
somente merece entrar e permanecer na escola aquele aluno brilhante, cuja 
nota esteja muito acima do 7,0, ou da menção C, ou do conceito Bom. (Tosi, 
2003, p. 65). 

 

Embora estejamos já cronologicamente muito distantes do aparecimento da 

sociedade industrial, os pressupostos educacionais então em vigor ainda perduram. 

Mudam-se os tempos, as leis, mas, as práticas as não acompanham a mesma dinâmica de 

mudança.  

No século XXI, assiste-se a um outro momento de transmutação de época, 

causado pela chegada da tecnologia digital. Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu com 

o advento da sociedade industrial, também a educação está a ser alvo de mudanças, na 

interface com a comunicação.  

Se, durante a fase industrial, o importante era o fazer, na sociedade digital é 

fundamental que as pessoas pensem, que desenvolvam a capacidade de procurar o 

essencial, separar o que é importante e útil, do que é descartável e irrelevante (Fava, 

2014). Este é o grande desafio que a tecnologia digital, a mais recente invenção humana, 

nos coloca. 

De referir que, antes da chegada da tecnologia digital, registaram-se outras 

invenções importantes relacionadas com a comunicação como o telégrafo, o telefone, o 

fonógrafo, a rádio, a televisão, o fax. etc. As máquinas de calcular analógicas, 

eletromecânicas e eletrónicas são os antepassados dos primeiros computadores. Mattar 

Neto (2005) lembra que a história da computação está intimamente ligada com a Segunda 

Guerra Mundial. Estimulada pelos Órgãos de Defesa, a indústria da informática cresceu. 
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O desenvolvimento da cibernética, da inteligência artificial, da teoria dos sistemas e da 

tecnologia das comunicações de massa foi decisivo para o progresso da informática. 

 
A informática gera uma revisão de nossos conceitos de razão e pensamento. A 
inteligência entendida como “saber coisas” é um conceito ultrapassado, pois a 
informação é hoje armazenada, disponibilizada e compartilhada com bastante 
facilidade, por meio de poderosos bancos de dados, por exemplo. A 
inteligência não deve mais, portanto, ser concebida como sinônimo de acúmulo 
de informações, mas sim da habilidade para estabelecer conexões entre essas 
informações, de traçar relações. Na era da informática, significados são, em 
última instância, relações. (Mattar Neto, 2005, p. 112) 

 

Segundo o autor, “a informática caracteriza-se, como uma nova tecnologia 

intelectual, que nos permite potencializar não apenas nossa memória, mas também 

diferentes formas de raciocínio, de relacionar os objetos, de perspectivas sobre o mundo 

etc.” (2005, p. 113). Estas características impõem um olhar diferenciado sobre as 

tecnologias da informação e comunicação, porque modificaram a maneira de ensinar e 

aprender, além de estarem a modificar conceitos que, tradicionalmente, faziam parte vida 

humana, como o armazenamento de informação, as relações inter e intrapessoais, as 

noções de tempo, de espaço, e a própria linguagem. 

2.3. Tecnologias da Informação e Comunicação 

Como vimos, o processo de industrialização consolidou o capitalismo e alterou 

as relações sociais. A educação foi adaptada para prover a necessidade de profissionais 

técnicos relativamente aos quais a memorização, a padronização, a transmissão de 

conteúdos e o treino são características essenciais a um bom desempenho profissional. 

O século XXI está a ser marcado por um desenvolvimento tecnológico sem 

precedentes, não obstante todo um percurso, para trás, de invenções importantes até 

chegarmos à era digital. Em todas, as modificações foram evidentes, visíveis em todos os 

setores, sobretudo, na educação, relativamente à qual as necessidades do mercado são 

urgentes, e a escola não consegue acompanhar o desenvolvimento na mesma proporção.  

As TIC colocam à sociedade, e mais especificamente às escolas, grandes 

desafios, devido, principalmente, enorme facilidade de transmissão e armazenamento 

informação, o que está a deixar a comunidade escolar impotente face à quantidade 

exponencial de factos, imagens, sons e tudo mais que os meios de comunicação de massas 

digitais proporcionam. Urge, por isso, repensar os modos de ensinar, as metodologias 
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adotadas pelos professores, adequando-as aos novos padrões exigidos pela sociedade da 

informação, uma sociedade em rede, virtual.  

“Pragmaticamente, as instituições de ensino deverão encontrar fórmulas eficazes 

para escolher conteúdos baseados no objetivo do que se deseja ensinar, abandonar as 

preocupações unicamente com o que já passou e concentrar esforço, atenção e energia no 

que está por vir”. (Fava, 2014, p. 35). 

 
Assim, se hoje desenvolver a capacidade de aprender a aprender é 
fundamental, se a comunicação se estabelece preferencialmente através de e-
mails ou redes sociais, se o trabalhador já não tem mais horário e local fixo de 
trabalho, se concorrer é imprescindível e se essas, entre outras, são as 
condições para viver este tempo, então cabe à educação escolar por em 
funcionamento estratégias que proporcionem, ao maior número possível de 
indivíduos, tais condições de participação e neste sentido, fazer uso das TIC se 
torna imprescindível (Loureiro & Lopes, 2012, p. 2). 

 

É indubitável que a escola tem de procurar novas formas de adaptabilidade ao 

modelo proposto pela sociedade digital, mas não está sozinha nessa necessidade. O 

Estado tem a sua quota parte de responsabilidade, no que toca à instalação de 

infraestruturas capazes de oferecer condições para a utilização das ferramentas das TIC, 

em contexto de sala de aula, além de dotar o professor de formação adequada e 

acompanhamento harmonioso do desenvolvimento tecnológico, sem o que o processo 

educativo estará comprometido. 

As TIC, nas suas mais variadas formas, estão presentes em todos os setores da 

vida humana, seja no trabalho, em casa, ou nas escolas. Proporcionam lazer e 

entretenimento, facilitam a comunicação, quebram barreiras geográficas e maximizam o 

tempo. Porém, como qualquer outra invenção, podem ter desvantagens, nomeadamente 

influências nefastas sobre os utilizadores, por via da televisão, do computador e da 

internet. Esta última, devido à quantidade e velocidade da informação veiculada, tem 

causado impacto em todos os segmentos sociais. 

Na opinião de Loureiro & Lopes (2012), escola e sociedade estão imbricadas 

num processo em a primeira é produtora da segunda e vice-versa e a tecnologia tem 

transformado as formas de vida na contemporaneidade. Isso implica pensar a escola 

enquanto produto e produtora destas “novas” formas de vida e, neste contexto, entender 

como os programas que favorecem o uso das tecnologias no ensino operam a favor da 

constituição deste “novo” sujeito, necessário à lógica de mercado neoliberal, através de 

práticas inclusivas.  
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Deste modo, a lógica do capitalismo impõe à escola a função de educar um 

sujeito para participar nas formas de vida contemporâneas, isto é, de preparar alguém que 

tenha, no mínimo, condições de competir e consumir, que esteja preparado para as formas 

de comunicação, de interação, de relacionamentos e de trabalho propostos pela sociedade 

atual. 

Para Freire (2005), no que diz respeito à educação, na sociedade capitalista, 

existem duas classes de pessoas: os opressores e os oprimidos; neste contexto, a educação 

reproduz a desigualdade, a marginalização e a miséria. O desafio da escola é ensinar a 

pensar criticamente. “Seria uma atitude muito ingênua esperar que a classe dominante 

desenvolvesse uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem 

as injustiças sociais de forma crítica” (Freire, 2005, p. 76).  

As injustiças sociais existem e continuarão a existir, mesmo e apesar da 

educação. Para que tal não acontecesse, seria necessário formar sujeitos conscientes do 

seu papel na sociedade, não esquecendo nunca que “a educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo” (Freire, 2005: 78). 

Pelo que foi dito, e relativamente à consolidação das TIC no contexto educativo, 

constata-se que as desigualdades, a marginalização e proliferação da miséria e da 

violência fazem parte da realidade da sociedade atual, uma vez que as condições de acesso 

às ferramentas das TIC não são estendidas, de maneira equitativa, a todos os sujeitos. Isso 

é visível na própria sala de aula, em que uns podem acompanhar a evolução e 

modernização das TIC porque a elas têm acesso, e, ao mesmo tempo, uma parcela 

significativa não tem os mesmos privilégios. A esse descompasso, Escola (2011) chama 

brecha digital e Castells (2003) divisão digital.  

Assim, em termos de acesso, Castells (2003), prevê a rápida difusão da internet 

nos próximos anos, sendo o maior contingente de utilizadores proveniente dos países em 

desenvolvimento, onde se concentra 80% da população mundial.  

2.4. A consolidação das TIC no contexto escolar brasileiro 

O Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América 

do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo, em área territorial 

e população. O seu território é composto por 8.515.767 km², onde reside uma população 

de 200,4 milhões de pessoas (IBGE, 2014). 
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Figura 2.1: Mapa do Brasil. 

Fonte: Google Imagens 

 

Com o aparecimento das TIC, o governo brasileiro tem desenvolvido um 

conjunto de políticas públicas com objetivo de equipar as escolas com ferramentas 

digitais, a fim de promover a sua utilização por parte dos participantes no processo 

educativo. Uma das primeiras iniciativas nessa direção foi o Projeto EDUCOM – 

Informática na Educação (MEC, 1983). O Projeto surgiu do reconhecimento da 

informática como ferramenta de apoio às mais variadas atividades da emergente 

sociedade pós-industrial e da necessidade de aprofundamento de estudos sobre a sua 

aplicabilidade, no setor educativo.  

Além disso, O EDUCOM surgiu também como parte integrante do projeto de 

informatização da sociedade brasileira, dentro de uma política modernizadora, vigente no 

país entre 1964 e 1985. Esse ímpeto reformista procurou estabelecer uma autonomia 

tecnológica no setor da informática e da microeletrónica, associada a uma perspetiva de 

progresso económico e social. 

Seguiu-se o PROINFO, inicialmente denominado por Programa Nacional de 

Informática na Educação, criado pela da Portaria nº 522/1997 de 9 de abril, com a 

finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 

pedagógico no Ensino Público Fundamental e Médio. 

A partir de 12 de dezembro de 2007, pela criação do Decreto nº 6.300, o 

PROINFO passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como 

principal objetivo promover o uso pedagógico das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nas redes públicas de Educação Básica.  
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A efetivação do programa tem sido concretizada através de ações como: Projeto 

um computador por aluno (UCA), Programa um computador por aluno (PROUCA), 

Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) e TABLETS.  

O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implantado com o objetivo de 

intensificar as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas escolas, por meio 

da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um 

projeto que complementou as ações do MEC referentes às tecnologias na educação, em 

especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetivos 

educacionais na internet, dentro do PROINFO Integrado, que promove o uso pedagógico 

da informática na rede pública de Ensino Fundamental e Médio. 

Um segundo programa, intitulado Programa um computador por aluno 

(PROUCA), consistiu um registro de preços (RPN) do FNDE para que os estados e 

municípios pudessem comprar equipamentos, com recursos próprios ou com 

financiamento do BNDES. Instituído pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, o 

PROUCA tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento 

dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas 

brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis, denominados laptops 

educacionais.  

O equipamento adquirido é composto de um sistema operacional específico e 

características físicas que facilitam o uso e garantem a segurança dos estudantes. Foi 

desenvolvido especialmente para uso em ambiente escolar. 

O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) foi lançado no dia 4 de abril de 

2008, pelo governo federal, através do Decreto Nº 6424, que altera o Plano Geral de Metas 

para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime 

Público (PGMU). Com a assinatura do Termo Aditivo ao Termo de Autorização de 

exploração da Telefonia Fixa, as operadoras autorizadas trocaram a obrigação de 

instalarem postos de serviço telefónico, nos municípios, pela instalação de infraestruturas 

de rede para suporte da ligação à internet, em todos os municípios brasileiros, e liga todas 

as escolas públicas urbanas. 

A gestão do programa é feita conjuntamente pelo FNDE e pela Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), em parceria com as Secretarias de Educação Estaduais 

e Municipais. O programa prevê o atendimento de todas as escolas públicas urbanas de 

nível Fundamental e Médio, participantes dos programas E-TEC Brasil, além de 

instituições públicas de apoio à formação de professores: Polos da Universidade Aberta 
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do Brasil, Núcleo de Tecnologia Estadual (NTE) e Núcleo de Tecnologia Municipal 

(NTM). 

O PBLE atua com base nas informações do censo da Educação Básica, cuja lista 

de obrigações é atualizada anualmente com as novas escolas elegíveis para atendimento. 

Fazem parte do programa as operadoras Telefônica, CTBC, SERCOMTEL e OI/BRT. 

Uma outra ação do PROINFO, foi a recente distribuição de Tablets a alunos e 

professores, com o objetivo de que utilizem essa ferramenta para fins didático-

pedagógicos no quotidiano escolar, em articulação com a distribuição dos equipamentos 

tecnológicos, nas escolas, e a oferta de conteúdos e recursos multimédia e digitais. Os 

Tablets destinam-se a professores de escolas do Ensino Médio. Foram pré-requisitos de 

prioridade da distribuição de Tablets: ser uma escola urbana de Ensino Médio, ter internet 

de banda larga, um laboratório do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo) e rede sem fios (Wi-Fi). 

No entanto, o esforço do governo brasileiro em equipar as escolas com as 

ferramentas das TIC não é suficiente para garantir o acesso com qualidade e equidade e, 

sobretudo, para adequá-lo criticamente ao processo de ensino e aprendizagem. As escolas 

carecem de infraestruturas e utilização adequadas, uma vez que nem todos os alunos têm 

igual acesso às mesmas, de maneira a desenvolverem o pensamento crítico; a maioria 

apenas as emprega de modo mecânico, sem uma finalidade pedagógica.  

De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (C.G.I.-BR, 2014a), a grande maioria das 

escolas públicas urbanas (95%) dispõem de computadores nas suas instalações, mas, 

apenas em 6% delas, os equipamentos estão presentes, regularmente, nas salas de aula. 

Os principais locais de instalação dessas máquinas ainda são a sala do diretor e a da 

coordenação pedagógica. 

Outro dado revelado pela pesquisa mostra que o laboratório de informática 

continua a ser o local mais comum para o uso de computador e internet por parte dos 

alunos, uma realidade reportada por 76% das escolas públicas pesquisadas.  

Com efeito, mesmo possuindo laboratórios com ligação à internet, na grande 

maioria das escolas o acesso a essas ferramentas por partes dos estudantes ainda é 

limitado. Isto porque o número de computadores por aluno ainda não é suficiente, a 

frequência das aulas nos laboratórios não ultrapassa as duas por semana e a velocidade 

da ligação ainda não é estável. Esta situação é comum nas escolas brasileiras e representa 

um desafio para toda a comunidade escolar. Faz-se necessário uma mudança na lógica do 
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acesso aos computadores. Ou seja, seria bom se os computadores fossem para sala de aula 

com o aluno e não aluno para a sala dos computadores. 

Uma pesquisa recente levada a cabo pelo Comité Gestor da Internet no Brasil 

estabelece um paralelo entre os dados de 2012 e 2013 e revela que, nas escolas públicas, 

46% dos professores declararam utilizar computador e internet, na sala de aula, em 

atividades com os alunos– um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao ano de 

2012, (CGI, 2014a). Este dado permite concluir que os professores estão conscientes da 

importância do uso das novas tecnologias com os alunos.  

Ainda que o uso do computador e da Internet nas atividades com os alunos, em 

sala de aula, tenha aumentado, o laboratório de informática continua a ser o lugar de 

eleição para a utilização destas ferramentas (76%) (CGI, 2014a) 

A pesquisa revela, igualmente, um aumento do uso de tablets, nas escolas 

públicas. Enquanto, em 2012, somente 2% delas tinham este tipo de equipamento, em 

2013, a percentagem foi de 11%. De acordo com as pesquisas TIC Domicílios 2013 (CGI, 

2014a) e TIC Empresas 2013 (CGI, 2014b), verifica-se uma forte tendência para a 

mobilidade nas escolas, bem como nas empresas e nos domicílios brasileiros. 

Com efeito, 71% das escolas públicas já possuem acesso à Internet sem fios (Wi-

Fi), um aumento de 14 pontos percentuais em relação a 2012. 95% das escolas da rede 

pública e 99% das escolas da rede privada equipadas com computadores têm acesso à 

internet, embora a baixa velocidade de ligação à rede represente, ainda, um desafio. Em 

52% das escolas públicas e 28% das escolas particulares, a velocidade de ligação vai até 

2 Mbps (CGI, 2014a). 

Na perceção dos professores e coordenadores pedagógicos, essa é, ainda, uma 

barreira importante à implementação das novas tecnologias nas atividades de ensino e 

aprendizagem. Já o uso de Internet está praticamente universalizado entre os professores 

das escolas públicas (99%), tendo o acesso à rede, através de dispositivos móveis subido 

14 pontos percentuais, em 2013, com 36% dos professores a acederem à rede por meio 

de telefone celular, por oposição aos 22%, em 2012 (C.G.I -BR, 2014a). 

Pelo que se pode constatar, as TIC são o ponto de partida para a sociedade da 

informação. O avanço do acesso a essas tecnologias – principalmente à Internet, com as 

suas variadas aplicações e dispositivos móveis, proporciona oportunidades e, 

simultaneamente, coloca grandes desafios a todos os cidadãos. 

Almeida & Franco (2013), num artigo intitulado Tecnologias para a Educação 

e Políticas Curriculares de Estado, afirmam que a democratização da apropriação das 
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TIC pelos sujeitos da escola pública brasileira passa, necessariamente, pela observância 

de quatro aspetos fundamentais a) disponibilização de infraestruturas adequadas; b) oferta 

de programas de formação de professores; c) inclusão nas diretrizes curriculares e na base 

curricular comum de referenciais que permitam a inserção de educadores e educandos na 

cultura digital; d) disponibilização de conteúdos educativos alinhados com esses 

referenciais.  

O primeiro aspeto representa um desafio, pois, definir políticas públicas que 

orientem a disponibilização de infraestruturas tecnológicas para todas as 192 mil escolas 

públicas brasileiras e os seus 50 milhões de alunos implica a análise e consideração deste 

e outros fatores:  

 
 Capacidade da indústria em dar resposta às necessidades de produção, 

distribuição, manutenção e suporte técnico;  

 Durabilidade das infraestruturas disponibilizadas, principalmente no que se refere 

a dispositivos como tablets, laptops educacionais e notebooks que dependem de 

baterias;  

 Adequação das infraestruturas dos estabelecimentos educativos (fontes de energia 

elétrica, condições de acesso à banda larga, etc.);  

 Políticas de tratamento do lixo eletrónico;  

 Periodicidade de reposição dos equipamentos (absorção das inovações e 

substituição de equipamentos);  

 Especificação da tecnologia mais adequada às finalidades educativas.  

Os desafios relativamente a infraestruturas não são poucos e é necessário 

estabelecer um programa específico de acompanhamento por estabelecimento de ensino 

para que as adequações e a reposição de equipamentos sejam levadas a cabo. Desde 1997, 

cerca de cem mil laboratórios foram instalados, mais de um milhão de computadores, e 

seiscentos mil tablets foram adquiridos e trezentos mil entregues. 

O segundo aspeto refere-se à oferta de programas de formação de professores 

com competência na área das TIC. Nesse particular, há que considerar a inserção desta 

componente no currículo, tanto dos programas da formação inicial de educadores, como 

dos da formação contínua. Os resultados obtidos com as ações de formação específica, 

bem como com os cursos oferecidos pelo ProInfo do Ministério da Educação – ProInfo 

Integrado revelam que existe uma grande procura e um enorme interesse neste domínio 
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por parte dos professores em exercício, tendo já passado pelos cursos cerca de seiscentos 

mil professores, desde o início da sua criação, em 2008.  

Os cursos do ProInfo – “Introdução à Cultura Digital”, “Ensinando e 

Aprendendo com as TIC”, “Elaboração de Projetos e Redes de Aprendizagem” – foram 

concebidos dos para dotar os professores de conhecimento, desde o nível básico até ao 

mais avançado, e constam da oferta das universidades públicas federais e das secretarias 

de educação. Embora existam muitas iniciativas de formação, nesse âmbito, por parte de 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, ainda há desafios a ser superados, tanto 

nos programas de formação inicial, como nos dos cursos de formação contínua. 

O terceiro aspeto tem a ver com a inclusão, nas diretrizes curriculares e na base 

curricular nacional comum, de referências que permitam a inserção de educadores e 

educandos na cultura digital. As referências sobre a apropriação das tecnologias são 

apontadas no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas diretrizes curriculares nacionais; 

no entanto, a ênfase é posta nos aspetos mais instrumentais, como meios necessários à 

inserção e à participação nos contextos da sociedade contemporânea.  

Esta questão é fundamental para a formação social e educacional na atualidade, 

mas não suficiente para a formação de cidadãos inseridos na cultura digital, que exige 

uma atitude mais ampla e mais crítica do que a simples aquisição de competências nas 

tecnologias. Estar inserido na cultura digital requer conhecimentos e competências 

específicas para a participação nesse contexto marcado por disputas ideológicas, políticas, 

económicas, éticas, presentes nos espaços que emergem desse universo que tem, 

naturalmente, as suas especificidades, regras de conduta e necessidades de atenção e 

competências próprias.  

O último aspeto diz respeito à disponibilização de conteúdos digitais educativos. 

As políticas públicas que têm por objetivo democratizar e universalizar o acesso às 

Tecnologias da Comunicação e Informação devem levar em consideração a oferta de 

conteúdos educativos que contribuam para a implementação e consolidação da política 

curricular estabelecida. 

Devido ao grande universo de conteúdos disponíveis e acessíveis nos ambientes 

que fazem parte da rede “WWW”, tem-se a ilusão de que já existe tudo o que faz falta à 

realização da política educativa. No entanto, mesmo que haja, realmente, conteúdos 

digitais suficientes e disponíveis, gratuitamente, na Internet, capazes de satisfazer tanto a 

base curricular nacional comum, como as expectativas de desenvolvimento do país, falta 

organizá-lo de forma adequada ser aplicado no contexto educativo. 
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A inserção nos espaços de convivência da cultura digital reveste-se de um 

encanto próprio, provocado pela ampliação dos universos culturais e das relações sociais 

e emocionais que neles são estabelecidas. No entanto, justamente pela força da sedução 

que exerce sobre as pessoas, pode tornar-se território de manipulação, exploração, e 

exposição das fragilidades. 

No contexto das referidas políticas, atribui-se às universidades a definição dos 

currículos dos cursos de formação inicial. Como não há um currículo mínimo obrigatório, 

a decisão de incluir componentes que favoreçam a reflexão sobre a cultura digital, assim 

como a apropriação e utilização das tecnologias para a educação, é determinada, na 

maioria das vezes, pelo nível de familiaridade e domínio das mesmas por parte dos 

docentes universitários.  

Muitos dos professores do Ensino Superior desconhecem o universo curricular 

que envolve a temática das tecnologias. A maioria usa-as no seu quotidiano, mas não com 

uma finalidade educativa, que é ainda bastante restrita ao Ensino Superior, com exceção 

dos cursos à distância. 

O último senso escolar, que teve lugar em 2013, revelou “a complexidade, a 

ebulição e a criatividade do universo da educação pública brasileira. São 50 milhões de 

alunos matriculados na Educação Básica, cerca de 192 mil escolas e dois milhões de 

professores que povoam esta rede”. (Almeida & Franco, 2013, p. 49). Trata-se de um 

contingente considerável, pelo que é importante considerar as dimensões continentais, 

bem como as peculiaridades das cinco regiões que compõem a imensa nação brasileira. 
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Figura 2.2: Mapa das Regiões do Brasil 

Fonte: Google Imagens 

 

Como se vê pela figura, a região Norte é a que tem maior área geográfica; 

compreende, entre outros, o Estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, e onde se situam 

as cinco instituições envolvidas na presente investigação. 

O Amazonas é o maior Estado da Federação em extensão territorial; possui 62 

Municípios, incluindo a capital. É uma das 27 unidades federativas do Brasil, com uma 

área de 1 559 159,148 km², constituindo-se na nona maior subdivisão mundial, pois é 

maior, em área, que os territórios de França, Espanha, Suécia e Grécia juntos. Tem uma 

população de aproximadamente 3,874 milhões (1 de julho de 2014), uma densidade 

demográfica de 2,23 hab/Km2 e um rendimento nominal mensal domiciliar per capita da 

população residente de 2014 Reais. (IBGE, 2014). 
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Figura 2.3: Mapa do Amazonas 

Fonte: Google Imagens 

Além disso, possui uma das mais exuberantes florestas; de resto, é considerada 

a maior floresta tropical do mundo, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os seus 

mananciais de água doce são alvo de atenção planetária.  Com efeito, a atenção do mundo 

volta-se para a Amazônia, devido à quantidade de água doce nela existente, tendo em 

conta o facto de as previsões para o próximo século indicarem um cenário de escassez de 

água até 2050, como se pode ver pela Tabela 2.5: 

Tabela 2.5: Escassez da água até ao ano 2050. 
Previsões 1999 2050 

População mundial 6.0 bilhões 9.4 bilhões 
Suficiência 92% 58% 

Insuficiência 5% 24% 
Escassez 3% 18% 

Fonte: Revista Veja dez/1998. 

O Brasil detém 11,6% da água doce superficial do mundo. 70 % da água 

disponível para uso estão localizados na Região Amazónica e os restantes 30% 

distribuem-se, desigualmente, pelo país, servindo 93% da população (IBGE, 2014). 
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Figura 2.4: Mapa Hidrográfico da Amazônia  

Fonte: Google Imagens. 

Foi neste cenário de extensão planetária que decorreu a investigação conducente 

à presente tese. Embora o potencial de recursos naturais amazónico seja extremamente 

valioso, a educação tem pouca expressividade, considerando-se o número de Instituições 

de Ensino Superior – IES existentes na região (ver Tabela 2.6). 

Tabela 2.6: Número de IES por Região Geográfica. 
Região N° de IES % 

Norte 135 5,9% 

Nordeste 412 18,2% 

Sudeste 1.093 48,2% 

Sul 387 17,0% 

Centro Oeste 243 10,7% 

Total 2.270 100,0% 
Fonte: INEP. 

Das 135 (cento e trinta e cinco) IES da Região Norte, que constam da Tabela 

2.6, destacam-se 3 (três) Universidades Públicas - 1 (uma) Federal, 1 (uma) Estadual, e 1 

(um) Instituto Federal - e 15 (quinze) instituições privadas, localizadas nesta Unidade da 

Federação, e que foram incluídas na presente investigação. 
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2.5. O mundo globalizado pelas Tecnologias da Comunicação: Crianças, Escola e 

Educação no contexto digital 

2.5.1. A Sociedade da Informação 

O conceito de Sociedade da Informação é um conceito novo que emergiu da 

necessidade de explicar os fenómenos sociais contemporâneos relacionados com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação.  

Em 2004, Gouveia referia-se-lhe nos seguintes termos: 

 
“A Sociedade da informação está baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação que envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a 
distribuição da informação por meios electrónicos, como a rádio, a televisão, 
telefone e computadores, entre outros. Estas tecnologias não transformam a 
sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, 
económicos e políticos, criando uma nova comunidade local e global: a 
Sociedade da Informação.” (2004, p. 18). 

  

A sociedade da informação liberta o ser humano da especialização profissional 

e dos limites de uma cultura. “Abre-se o espaço para aparecimento do Homo studiosus ou 

homem universal, aquele que está munido de uma instrução completa e em condições de 

mudar de profissão e, portanto, também de posição no interior da organização social do 

trabalho” (Mattar Neto, 2005).  

Com base nas definições atrás referidas, é legítimo concluir que a sociedade da 

informação é resultante do processo de globalização económica e que a ela se recorre com 

a finalidade de promover uma maior circulação de informação e, com isso, a promoção 

do capital dos grandes empresários. No entanto, “a importância dos negócios eletrônicos, 

[…], vai muito além de seu valor quantitativo. [...] O que está surgindo não é uma 

economia ponto.com, mas uma economia interconectada com um sistema nervoso 

eletrônico”. (Castells, 2003, p. 57) 

Daí que a escola, enquanto parte desse sistema, tenha de se aproximar, de modo 

mais efetivo, do sistema eletrónico, conhecendo as complexidades que permeiam a 

dinâmica de globalização da economia. Essa aproximação deve ocorrer através da 

reestruturação dos cursos de formação inicial de professores, na interface com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, sem perder de vista a condição estrutural da 

sociedade à qual o curso se destina. 
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As ferramentas das Tecnologias de Informação e Comunicação invadiram de 

forma avassaladora a sociedade atual, alterando significativamente a linguagem, atitudes, 

relação temporal e espacial, e as formas de relacionamentos entre os seres humanos. Além 

disso, é responsável por uma sensação de diminuição do tempo, como que se as 24 horas 

do dia tivessem sido reduzidas.  

Esta sensação é causada pela facilidade com que as ferramentas proporcionam o 

acesso à informação e ao entretenimento. O acesso às redes sociais permite ao utilizador 

navegar pelo ciberespaço sem limites geográficos, visitando, em poucos minutos, 

inúmeros lugares, e interagindo virtualmente com várias pessoas, nos mais distantes 

pontos do mundo. Enquanto navega, o tempo vai passando, e, quando passa da realidade 

virtual para o mundo real, apercebe-se de que o tempo se escoou rapidamente, dando a 

impressão de que as horas do dia diminuíram. 

Outro aspeto relevante, presente no quotidiano das pessoas, que deriva do mundo 

virtual, é a capacidade de comunicar com várias pessoas ao mesmo através das redes 

sociais e o facto de os utilizadores serem produtores de conhecimento. Hoje em dia, as 

pessoas podem produzir imagens, vídeos e textos, utilizando aplicações disponíveis nas 

páginas da web, um sistema de informação, ligado através de hipermédia (hiperligações 

em forma de texto, vídeo, som e outras animações digitais) que permite ao utilizador 

aceder a uma infinidade de conteúdos, através da internet. 

Deste modo, o motor de busca Google, criado na década de 90 do século XX, 

facultou ao utilizador a possibilidade de obter milhares de informações. O Facebook, o 

Whatsapp e o Youtube são as plataformas e aplicações mais utilizados no Brasil, de acordo 

com uma pesquisa acerca dos media, levada a cabo em 2015, que revelou, igualmente, 

que, entre os internautas, 92% estão ligados por meio de redes sociais, sendo as mais 

utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%), proporcionando a 

interação entre os utilizadores, e assim por diante. 

Tudo isto tem provocado inúmeros conflitos sociais que deixam a nu a 

necessidade de se criar mecanismos de superação e adequação. 

No contexto da virtualidade em rede, convivem gerações de pessoas diferentes, 

desde as que têm limitações quanto ao modo de se apoderar dos artefactos do mundo 

digital, às que procuram uma forma de se inserir, e às que que estão familiarizadas com 

o uso desses artefactos.  

Os nascidos entre 1960 e 1983, produto do baby boom do pós segunda guerra, 

convencionou-se designar por geração X, a que Kensky (2002) chama “imigrantes 
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digitais”. Os indivíduos que nasceram depois de 1983 são as gerações Y e Z, denominados 

pelo mesmo autor como nativos digitais, por terem nascido na era digital, condição que 

lhes confere uma habilidade natural para manejar as ferramentas, na medida em que 

nasceram já imersos num ambiente de computadores, videogames, câmaras de vídeo, 

tablets, telemóveis smartphones, sites, blogs, do Twitter, etc. 

Como se compreende, os conflitos inerentes a esta realidade são percebíveis em 

todas as instâncias sociais, desde a família, à escola, à esfera do trabalho.  

Há famílias cujos membros não comunicam já com a mesma frequência e pelos 

mesmos canais com faziam antes. O diálogo, a conversa entre o tu e o eu, feita no contacto 

real, está a ser substituído pelo diálogo virtual. Os pais, por necessidades de trabalho, 

passam muito tempo longe de casa. Por sua vez, os filhos, estão frequentemente a navegar 

na internet. Naturalmente esta situação não é comum a todas as sociedades, mas exclusiva 

das que têm acesso às ferramentas disponibilizadas na web.  

É assim que o uso das TIC no contexto do ambiente familiar tem afetado o 

relacionamento entre seus membros. 

Como sabemos, é na família qua a educação não formal se consolida. A educação 

não formal ou assistemática é aquela que oferecida fora do ambiente escolar. A primeira 

instância socializadora das crianças é a família, para além de outros locais onde aprende 

a conviver e desenvolver sua linguagem e outros atributos necessários ao seu 

desenvolvimento. 

De acordo com Geraldo (2009), a Educação não-formal é composta pelas 

aprendizagens que têm origem no processo de formação do ser humano, em sentido geral 

(os conhecimentos do senso comum, apreendidos de forma espontânea, não 

sistematizada, a cultura popular, a moral, a ética, a sensibilidade emocional), isto é, a 

educação no sentido amplo, voltada para a formação de valores pessoais, que ocorre na 

família, no trabalho, nos meios de comunicação de massa e nas instituições religiosas. 

Na educação não formal, não há lugar a horários ou currículos pré-determinados. 

Os conhecimentos são transmitidos pela via da interação sociocultural que tem, como 

única condição necessária e suficiente, a existência de quem saiba e queira ou precise 

saber. Nela, ensino e aprendizagem ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das 

vezes, os próprios participantes do processo deles tenham consciência. 

A família também é palco de intensos conflitos culturais, na presente realidade. 

Pais nascidos na era digital dividem o tempo entre as redes digitais e os filhos. É comum 

ver pais e filhos sentados lado a lado sem que, contudo, se estabeleça entre eles 
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comunicação real. Uns e outros estão concentrados nas redes sociais, digitando, 

freneticamente, os aparelhos móveis de internet. 

Um outro fenómeno diz respeito aos pais que não sabem utilizar as ferramentas 

digitais, ao contrário dos filhos que as utilizam com frequência; ou aos filhos que as 

sabem utilizar, mas que não têm condições económicas para adquirir os modelos cada vez 

mais sofisticados que, constantemente, são postos à venda.  

Todos estes fatores causam conflitos sociais, com repercussões locais e mundiais, 

tais como a violência, a discriminação, o isolamento e a exclusão, para citar apenas 

alguns. Castells (2003) considera a internet um novo meio de comunicação, associando-

o a afirmações conflituosas sobre o novo padrão de interação social.  

Por um lado, a formação de comunidades virtuais, baseadas, sobretudo, na 

comunicação online, foi interpretada como o culminar de um processo histórico de 

desvinculação entre localidade e sociabilidade, na formação da comunidade: novos 

padrões seletivos de relações sociais substituem as formas de interação humana, 

territorialmente limitada.  

Por outro lado, há grupos que sustentam que a internet está a conduzir os cidadãos 

ao isolamento social, a um colapso da comunicação social e da vida familiar, na medida 

em que indivíduos sem face praticam uma sociabilidade aleatória, abandonando, 

simultaneamente, as interações cara a cara, em ambientes reis. 

Na verdade, no que se refere aos novos padrões sociais de interação, têm, 

efetivamente, ocorrido mudanças importantes que, no entanto, não são novas no que toca 

ao isolamento dos cidadãos. As sociedades capitalistas, mesmo antes do advento da 

internet, já fomentavam o individualismo, invariavelmente acompanhado do isolamento. 

Podemos arriscar em dizer que a internet deu condições ao indivíduo para sair do 

anonimato e do isolamento circunstancial, mercê das condições de interação que oferece. 

Uma situação também percebida na escola, pela exclusão a que um aluno é, de certa 

forma, votado, pelo resto da turma, quando não demonstra determinadas competências. 

Sem dúvida, essa é uma realidade constatada em vários setores da sociedade cuja 

economia é pautada pela visão capitalista. A escola, porque está inserida nesse processo, 

não fica imune às influências do capital. Aliás, é preferencialmente aí que a produção do 

conhecimento se efetiva, de forma regular e sistemática. Também é lá que a ideologia 

dominante se ancora. 
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Embora a produção do conhecimento não se restrinja a instituições ou a lugares 

determinados, a transmissão regular e sistemática desse conhecimento foi sendo, com o 

tempo, delegada na escola, ou melhor, na educação formal. 

Durante muito tempo, foi outorgado à escola o papel de transmitir o conhecimento 

para às gerações mais novas. Além da socialização, a função envolve a instrução, que 

abrange a aquisição das competências da leitura, da escrita, da interpretação, do cálculo, 

entre outros saberes importantes para o desenvolvimento dos seres humanos. Portanto, “é 

nesta, que o desenvolvimento intelectual e emocional se consolida por meio dos processos 

de ensino-aprendizagem” (Geraldo, 2009, p. 122). 

Entretanto, a escola está hoje imersa no paradigma digital, o que lhe retira o status, 

até aqui outorgado, de local de informação e transmissão de conhecimento. Atualmente, 

existem duas escolas: uma física e outra virtual. Esta última é atualizada com informação 

e entretenimento disponibilizados, quotidianamente, em tempo real através dos meios de 

comunicação de massa, principalmente a internet. 

A internet e as suas múltiplas aplicações impõem a necessidade de novos olhares 

conceptuais sobre o local onde o desenvolvimento intelectual se consolida formalmente. 

Na sociedade atual, conhecimento e informação podem ser adquiridos, também, fora do 

ambiente formal das escolas, para além das quatro paredes da sala de aula. Devido ao 

avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação, a educação formal na sociedade 

contemporânea, pode, portanto, ser definida como aquela que se realiza dentro e fora do 

espaço escolar, respeitando a intencionalidade dos atores de cada espaço.  

Na sociedade do conhecimento, não há delimitação geográfica, espacial e 

temporal que impeça a consolidação do conhecimento; porém, o elemento que tudo 

despoleta é a intenção dos sujeitos envolvidos no processo educativo. É justamente na 

escola que os conflitos emergentes, provenientes do paradigma digital, ganham 

dimensões mais abrangentes, pelo simples facto de esta abrigar as gerações X, Y e Z.  

Além disso, existem discentes que são analfabetos digitais (Fava, 2014), que 

mesmo tendo nascido na era da internet, por algum motivo, não tiveram acesso ao mundo 

digital. Ainda podem ser incluídos nesta lista conceptual os resistentes digitais, docentes 

que, não obstante conviverem com as ferramentas das TIC, são renitentes em utilizá-las 

como meio de promoção do sentido crítico, da autonomia, da responsabilidade e da 

competência comunicativa. 

Neste sentido, as formas de construção e transmissão do conhecimento precisam 

ser revistas sob o prisma da realidade digital. A figura do professor centralizador, detentor 



72 
 

do conhecimento, tem, digamos assim, os dias contados. Porque o conhecimento está 

disponível na rede e é do domínio público. Logo, é urgente introduzir novas formas de 

ensinar e aprender. Como lembra Fava (2014, p. 80), “se a busca da aprendizagem já foi 

mais silenciosa e passiva, os novos estudantes são agora ativos, barulhentos e públicos”. 

O autor faz um contraponto interessante sobre as gerações X, Y e Z. Os 

estudantes das gerações Y e Z estão acostumados a receber informação muito mais 

rapidamente do que os imigrantes digitais, a geração X, conseguem e sabem transmiti-la. 

A comunicação dos nativos digitais é em rede e contínua, pois os seus elementos estão 

sempre em contacto. Os imigrantes digitais nasceram analógicos, portanto, são aprendizes 

digitais e estão acostumados a fazer as coisas de um modo seriado, uma coisa de cada 

vez, ao contrário dos nativos digitais que são capazes de realizar multitarefas. 

Os professores, na sua maioria imigrantes digitais, estão a passar por situações 

nunca antes experimentadas, cuja principal causa, segundo Fava (2014), é o choque de 

culturas. Alguns ainda pensam que as metodologias de ensino/aprendizagem em voga 

aquando da sua formação continuam adequadas no contexto atual. Na verdade, “poucos 

de nós, educadores, sabemos realmente como viver e ensinar nesta época de 

convergência, de linguagem coletiva, de cultura participativa, essas metamorfoses estão 

produzindo anseios, aflições, incertezas e até mesmo pânico em alguns educadores” 

(Fava, 2014, p. 78). 

De facto, vivemos momentos de intensas transformações, do mesmo modo que 

os nossos antepassados fizeram a travessia da passagem da linguagem oral para 

linguagem escrita. O que a nossa geração está a viver, hoje, terá um contraponto na 

adaptação das gerações futuras às novas invenções humanas. Quem sabe, talvez o 

“cheirinho gostoso” da comida real venha, eventualmente, a ser substituído pelo da 

comida virtual, e o que hoje pode parecer surreal, seja, afinal, uma possibilidade virtual, 

ao alcance – quem sabe?... - das crianças nascidas daqui a vinte anos. A capacidade 

humana de superar obstáculos através das invenções não tem limites; cada nova invenção 

tem subjacentes novos desafios de repercussão local e mundial.  

Um dos maiores desafios da educação será, então, o de procurar formas 

adaptativas para a utilização das TIC, por parte das estruturas cognitivas da criança, e, 

simultaneamente, de criar mecanismos para que essa população tenha condições de 

selecionar a informação adequada a cada etapa do seu desenvolvimento. O outro, consiste 

em dar significado aos conceitos abordados em contexto de sala de aula, sobretudo em 
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turmas da Educação Infantil, em virtude de a capacidade de concentração das crianças ser 

bastante limitada. 

Por essa razão, o aparecimento das TIC levou a que os professores enfrentem 

situações desafiantes, no que se refere ao processo de ensino/aprendizagem. Dentro da 

sala de aula, é comum observar estudantes concentrados nos seus telemóveis, enquanto o 

professor, na sua frente, tenta chamar-lhes a atenção para o tema que está a ser abordado. 

Relativamente a este aspeto, Alcântara, Escola & Oliveira (2014) afirmam que 

promover a aprendizagem significativa, neste contexto, configura uma provocação com 

sucesso, uma vez que impõe ao professor a necessidade premente de buscar novas formas 

de desequilibrar as redes neurais dos alunos e novos modos de ensinar que se adequem às 

exigências atuais. Consequentemente, desafiar as estruturas conceptuais dos estudantes é 

condição sine qua non para que a compreensão se amplie a partir de conceitos 

previamente consolidados. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003) propõe o 

corte com a metodologia de ensino centrada na conceção behaviorista, que não levava em 

conta os conhecimentos prévios dos alunos. Ao contrário, Ausubel (2003) acredita que 

aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes, o que dá ao 

sujeito a capacidade de relacionar o novo, de lhe aceder e de o compreender. O 

relacionamento dá-se não com qualquer aspeto da estrutura cognitiva, mas com 

conhecimentos especificamente proeminentes, que o autor denomina como 

“subsunçores”. 

Os subsunçores, de acordo com Moreira & Masini (2006), correspondem ao 

conhecimento prévio que serve de matriz ideacional e organizacional para a incorporação, 

compreensão e fixação de novos conhecimentos, quando estes “se ancoram” em 

conhecimentos especificamente relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura 

cognitiva. Novas ideias, conceitos, proposições, podem ser aprendidos significativamente 

(e retidos), na medida em que outras ideias, conceitos, proposições, especificamente 

relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis, na estrutura 

cognitiva do sujeito, e funcionem como pontos de “ancoragem” dos primeiros. 

Assim, “quanto mais sabemos, mais aprendemos e o fator isolado mais 

importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece", dizia 

Ausubel (2003, p. 58). De facto, o que vai dar significado aos novos saberes são os 

conhecimentos anteriores que sobre eles possuímos. 
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Desta forma, tendo em consideração o ambiente em que as crianças vivem - 

rodeadas pelos artefactos da tecnologia digital – e, a ser verdade que aprendem 

interagindo com o ambiente, de acordo com os teóricos integracionistas, nomeadamente 

Piaget (1973) e Vygotsky (1962), temos de aceitar que elas podem aprender de modo 

significativo, interagindo com aquilo que faz parte do seu mundo. Por outras palavras, 

podem aprender, também, com e a partir das ferramentas das TIC. 

Os modelos teóricos de Piaget (1973) e Vygotsky (1962) são considerados 

interacionistas, por considerarem o processo de conhecimento dinâmico, privilegiando a 

interação entre o sujeito que procura conhecer um objeto e o próprio objeto a ser 

conhecido, estabelecendo-se, entre ambos, relações recíprocas que modificam tanto o 

primeiro, como o segundo. Nesse movimento entre sujeito e objeto, o saber é construído 

na perspetiva de ressignificação do novo conhecimento, a partir do velho.  

Uma vez que, “a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por 

excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento” (Ausubel, 1963, p. 121), ela poderá 

ser uma teoria importante para o processo de ensino/aprendizagem, na sociedade do 

Conhecimento e da Informação.  

2.6. Escola para crianças pequenas: do passado até ao presente 

Na Europa, com a transição do feudalismo para o capitalismo, assistiu-se à 

passagem do modo de produção doméstico para o sistema fabril, e, consequentemente, à 

substituição das ferramentas pelas máquinas e da força humana pela força motriz, 

provocando toda uma reorganização da sociedade. O enorme impacto causado pela 

revolução industrial fez com que toda a classe operária se submetesse ao regime da fábrica 

e das máquinas. Desse modo, essa revolução possibilitou a entrada, em massa, da mulher 

no mercado de trabalho, alterando o modo como a família cuidava e educava os seus 

filhos.  

O aparecimento da indústria moderna modificou intensamente a estrutura social 

daquele momento histórico, transformando os hábitos e costumes das famílias. As mães 

operárias que não tinham com quem deixar os filhos recorriam ao trabalho de outras, 

conhecidas como mães mercenárias e estas, ao optarem por não trabalharem nas fábricas, 

vendiam os seus serviços para abrigarem e cuidarem de filhos que não os seus.  

Devido à crescente participação dos pais no trabalho das fábricas, surgiu a 

necessidade da criação de instituições para cuidar das crianças. Essas instituições eram 
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organizadas por mulheres da comunidade, sem qualquer compromisso com a instrução 

formal ligada ao ato pedagógico. Tratava-se de escolas que não tinham por objetivo 

ensinar os rudimentos da leitura e da escrita ou outro tipo de conhecimentos, intrínsecos 

ao processo de ensino/aprendizagem; ao invés, tinham uma função lúdica, baseada em 

atividades de canto cuja aprendizagem se processava através da memorização (Rizzo, 

2003). 

No contexto brasileiro, a garantia de acesso à escola para as crianças do nível de 

Educação Infantil consolidou-se no final da década de 80, com a instituição da Carta 

Constitucional de 1988, o que mostra que foi preciso quase um século para que a criança 

tivesse garantido o direito à educação. Na Constituição Federal de 1988, o seu artigo 208, 

inciso IV, determina que: “[...] O dever do Estado para com a educação será efetivado 

mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de 

idade” (Constituição Federal, 1988).  

Em 1990, dois anos após a aprovação da Constituição Federal de 1988, foi 

aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei 8.069/90, que, ao regulamentar 

o art. 227 da Constituição Federal, inseriu as crianças no mundo dos direitos humanos. 

De acordo com o seu artigo 3º, a criança e o adolescente devem ter assegurados os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, para que seja possível, desse modo, ter acesso 

às oportunidades de “[...] desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade”  

Tendo por base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/1996, o 

Ministério da Educação (MEC) publicou, em 1998, os documentos “Subsídios para o 

credenciamento e o funcionamento das instituições de educação infantil” (MEC, 1998a), 

cujo contributo foi importante para a formulação de diretrizes e normas da educação 

infantil em todo o país, e o “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil”- 

RCNEI ((MEC, l998b), que apontava para a implementação de práticas educativas de 

qualidade, no interior dos Centros de Educação Infantil. 

O RCNEI era um suporte para subsidiar uma reflexão de cunho educativo sobre 

os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os docentes que lecionam a crianças 

dos zero aos cinco anos de idade. O documento define os objetivos por que as instituições 

de educação infantil se devem pautar no sentido de desenvolverem as seguintes 

capacidades: 
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Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 
limitações; Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 
cuidado com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos e de 
troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 
Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando 
a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observar e 
explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 
como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; Brincar, 
expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 
escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de 
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, 
sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 
construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva; Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 
atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 
diversidade (MEC, 1998b, p. 63). 

 

As competências propostas não são claras em relação à linguagem digital, 

indispensável no contexto da sociedade atual, mas aludem, nas entrelinhas, à sua 

importância, quando sugerem uma ampliação gradual das possibilidades de comunicação 

e interação social e a utilização das diferentes linguagens, bem como o seu ajustamento 

às diferentes situações de comunicação. 

Para que tal aconteça, a linguagem digital tem de ter um espaço definido nos 

documentos oficiais relativos à Educação, a todos os níveis, principalmente naquele de 

que fazem parte integrante os nativos digitais. É imprescindível desenvolver, nas crianças, 

a capacidade de utilizar criticamente as TIC, e ensiná-las a escolher programas que 

agreguem valores éticos e promovam a autonomia, a responsabilidade e a competência 

comunicativa. 

De facto, não é possível, hoje, conduzir um processo educativo sem reconhecer 

a influência das tecnologias presentes no quotidiano infantil. Pelo que estas devem ser 

discutidas na sua plenitude ao nível das instâncias socializadoras de conhecimento, 

começando, desde logo, pela Educação Infantil. 

O documento intitulado Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil, publicado em 2010, a define Educação Infantil como a primeira etapa da 

Educação Básica, ministrada em creches e pré-escolas, que são espaços institucionais não 

domésticos, estabelecimentos educativos públicos ou privados, para a educação de 

crianças dos zero aos cinco anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou 
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parcial; estes estabelecimentos de ensino são regulados e supervisionados por órgão 

competente do sistema de ensino e submetidos a um controle social. (MEC, 2010) 

Dentro desta visão, a criança é vista como Sujeito Histórico e de direitos que, 

nas interações, relações e práticas da sua vida quotidiana, constrói a sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  

Portanto, a conceção de currículo representa um conjunto de práticas que 

procuram articular as experiências e os saberes das crianças dos zero aos cinco anos de 

idade com os conhecimentos que fazem parte do património cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento integral. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, é clara a preocupação com as tecnologias, 

ligada ao desenvolvimento integral da criança. Embora não refiram especificamente as 

TIC, abrem caminho a essa interpretação. 

Como vimos anteriormente, as crianças de hoje nasceram na era denominada 

digital, sendo consideradas nativas porque, desde cedo, convivem com computadores, 

celulares, tablets, internet, etc. Ao longo do seu desenvolvimento, aprendem 

intuitivamente, através da interação com as pessoas e o ambiente, aumentando 

gradualmente o seu conhecimento. Para que essa aprendizagem se faça em harmonia com 

as tecnologias, é necessário que sejam educadas nesse sentido. Nesse contexto, assumem 

particular relevância os quatro pilares da educação consignados no Relatório da UNESCO 

(2010), segundo o qual os tipos de educação necessários para o século XXI são: aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. 

Destes quatro pilares, o mais importante é último, embora os quatro estejam 

interligados, na medida em que, para poder fazer, é necessário conhecer; o conhecimento 

define o sujeito que aprende e o modo como se poderá relacionar com os seus 

semelhantes, no respeito pelas diferenças sociais, culturais e económicas. 

Historicamente, o processo de ensino dá prioridade ao domínio do aprender a 

conhecer e, em menor escala, ao do aprender a fazer, deixando para um plano secundário 

os outros domínios: o aprender a ser e o aprender a conviver. No entanto, estes são de 

extrema importância na atual conjuntura social, pelo que negligenciá-los enfraquece o 

processo, como que o mutilando. 

Por isso, cabe aos educadores e professores desempenharem um papel ativo na 

articulação entre esses domínios, a fim de proporcionar uma aprendizagem que ofereça 



78 
 

às crianças condições para um desenvolvimento harmonioso, nos aspetos cognitivo, 

afetivo e tecnológico. 

O desenvolvimento científico e tecnológico tornou-se um fator crucial para o 

bem-estar social. A distinção entre os povos é hoje feita pela capacidade de criar ou não 

o conhecimento científico (UNESCO, 2000). 

2.7. O ensino das Ciências na era da globalização da Informação 

O advento da Revolução Industrial colocou desafios de vária ordem à sociedade 

do século IX; no século XXI, eles prendem-se com a era do conhecimento. Sobre as 

instituições escolares repousa a responsabilidade de preparar alunos e professores para 

essa realidade. Em muitos países, nos quais se inclui o Brasil, a preparação e a adequação 

à nova ordem afigura-se uma tarefa difícil. 

Na opinião de Escola (2011), as instituições de ensino do século XXI continuam 

a agitar-se com o mesmo problema, procurando, como no período que se seguiu à criação 

da imprensa, encontrar uma posição de equilíbrio que preserve a razão da sua existência, 

como espaço privilegiado de ensino e aprendizagem, e da missão do professor, como 

mediador dessa mesma aprendizagem, sobretudo nesta época da profusão informativa.  

Esta situação é comum a todas as áreas do conhecimento. Nos nossos dias, já 

não é possível utilizar as mesmas metodologias usadas na era analógica, caracterizada, 

em termos simples, por objetos palpáveis, físicos (cadernos, livros, lápis, borracha, 

laboratórios etc.). Esses recursos didáticos, tão importantes para a educação na era 

analógica, estão, aos poucos, a deixar de ter utilidade na sala de aula, sendo substituídos 

pelos recursos tecnológicos da terceira era – a digital. 

No que diz respeito ao ensino das Ciências, foi, durante muitas décadas, 

desenvolvido com recurso a atividades mecânicas, com base na repetição e na 

memorização. Este tipo de aprendizagem obedece aos pressupostos do paradigma 

behaviorista, cujos principais seguidores defendem que a essência da máquina humana é 

o sistema de recetores (órgãos dos sentidos), condutores (neurónios), órgãos de comando 

(cérebro e coluna vertebral) e agentes (músculos) ligados aos ossos, além dos órgãos de 

alimentação e controle, como são o estômago e as glândulas. Uma vez controlados os 

estímulos do meio em que o sujeito está inserido, o seu caráter pode ser moldado na 

direção que se pretender.  

A teoria behaviorista ou comportamental da aprendizagem, além de descartar a 

informação que o sujeito já possui, ignora, também, as características pessoais, as 
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crenças, desejos, ideias e pensamentos, reduzindo a aprendizagem, e a própria natureza 

humana, a estímulos, respostas e reforços.  

No extremo oposto ao behaviorismo, está a o paradigma cognitivista, que 

concebe a aprendizagem como um processo dinâmico, estabelecido na interação do 

sujeito com o ambiente, tomando por base os conceitos prévios dos alunos, que são 

considerandos como ponto de partida para a aquisição de novos conceitos.  

Zabala (1999, p. 108) considera os conceitos prévios “como aquele 

conhecimento que o estudante possui sobre determinados conceitos, porém são 

conhecimentos confusos que precisam ser sistematizados”. Para Ausubel (1978, p. 87), 

 
O processo de vinculação da nova informação com os conhecimentos 
preexistentes na estrutura cognoscitiva recebe o nome de inclusão. Como esta 
estrutura tende a estar organizada hierarquicamente com respeito ao nível de 
abstração, generalidade e inclusão das ideias, o surgimento de novos 
significados proposicionais reflete mais comumente uma relação subordinada 
do novo material com a estrutura cognoscitiva. Isto implica a inclusão de 
proposições potencialmente significativas em ideias mais amplas e gerais da 
estrutura cognoscitiva existente, e isto, por sua vez, produz a organização 
hierárquica da estrutura cognoscitiva. 
 

O autor faz referência à aprendizagem significativa, cuja efetivação acontece 

quando a informação nova encontra suporte cognitivo nas estruturas mentais existentes; 

é essa vinculação que dá significado às informações. Como foi, já, mencionado, é possível 

que essa forma de ensinar, pautada pelo conhecimento que as crianças possuem, fruto da 

educação não formal - na qual se incluem o computador, a internet, o celular e outras 

ferramentas que fazem parte do seu quotidiano – se converta numa forma de tornar a 

aprendizagem mais promissora. O que permite concluir que o ensino, no contexto da 

sociedade do conhecimento, é um desafio a ser enfrentado por todos. 

A sociedade do conhecimento na visão de Cachapuz et al. (2002) é uma das 

ideias recorrentes que atravessa e enquadra prospectivamente o discurso educativo das 

sociedades modernas. Embora ninguém saiba bem, ao certo, quais são os melhores 

caminhos para chegar à sociedade do conhecimento, é hoje clara a importância de uma 

cultura cientifica/tecnológica adequada face ao progresso social que ela pressupõe. E é 

precisamente por isso que a questão de uma educação adequada nas Ciências se coloca 

com toda a pertinência no âmbito da educação formal, não formal e, mesmo, informal. 
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2.8. A trajetória do ensino das Ciências no Brasil 

A trajetória do ensino das ciências, no Brasil, encontra-se mapeada nos trabalhos 

de Marandino (2003), que faz uma abordagem sucinta sobre o tem em questão, iniciando 

na década de 50, período em que sofreu a influência da Escola Nova, cujo foco era a 

técnica, muito por obra do modelo de desenvolvimento industrial, tecnológico e científico 

que vigorou após a Segunda Guerra Mundial.  

Já a década de 60 caracterizou-se pelos projetos curriculares baseados na 

pedagogia tecnicista, reforçando a eficácia e a eficiência do processo de ensino com vista 

à formação de mão-de-obra técnico-científica qualificada, numa perspetiva 

desenvolvimentista do Brasil. Assiste-se a uma grande preocupação com o raciocínio 

lógico, acentuando, no Ensino das Ciências, a vivência do método científico e a 

experimentação.  

Nos anos 70, a preocupação virou-se para a questão ambiental, reforçando as 

discussões sobre o papel social da educação, a partir das teorias reprodutivistas. Nesta 

época, definem-se as linhas de pesquisa relativas à História e à Filosofia das Ciências, a 

perspetiva Cognitivista e as Abordagens Sociológicas, presentes até hoje. De notar, 

porém, que o Ensino de Ciências, na prática, continua a ser marcado por aulas expositivas 

e de memorização.  

Na década de 80, verifica-se uma sistematização, na perspetiva crítica da 

educação, e a existência de propostas de democratização que influenciam fortemente o 

Ensino das Ciências, virado para a análise das implicações sociais do desenvolvimento 

científico e tecnológico, a par de uma preocupação em favorecer a qualidade do ensino a 

partir da utilização de temas relativos à educação ambiental, à saúde, em suma, à realidade 

social.  
“Os trabalhos publicados neste período em Ensino de Ciências enfatizam a 
importância da utilização de metodologias ativas, da experimentação, da 
utilização de materiais e recursos didáticos no laboratório, além da influência 
[...] das pesquisas em conceções espontâneas” (Marandino 2003, p. 164). 

 

Em termos da prática letiva em contexto de sala de aula, na década de 90, o 

Ensino das Ciências, continua a ser excessivamente marcado pela teoria e pela 

memorização, não obstante haver uma evidente preocupação com a maneira como se 

processa “a construção do conhecimento científico nos aspetos históricos, filosóficos, 

sociológicos e culturais com a resolução dos problemas ambientais e sociais investimento 
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na difusão da ciência em outros meios que não a escola: museus, publicações etc.” 

(Marandino, 2003, p. 165).  

A partir da segunda metade dos anos 90, o Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC) sugere a todos os sistemas de ensino e às escolas, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Os Parâmetros para o Ensino das Ciências propõem que a ciência seja 

apresentada como um conhecimento capaz de favorecer o desenvolvimento de uma 

atitude reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, à medida que visa contribuir para 

que o homem compreenda o mundo e as suas transformações e se reconheça como 

indivíduo, parte do universo (MEC, 1997). 

A proposta contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino 

das ciências acopla as ideias da Teoria do Sistema de Morin (2001), ao enfatizar a 

necessidade do sujeito se sentir parte de um universo maior. Sistema que, na conceção do 

autor, é um todo composto por partes, em que cada parte representa um todo, e em que 

todas interagem numa interdependência constante. 

A teoria dos sistemas, pensada para dar sentido aos estudos de Biologia, 

projetou-se em diferentes direções, incluindo a cibernética. O conceito de cibernética, de 

acordo com o dicionário Informal online, refere-se ao estudo dos mecanismos da 

comunicação e de controle, nas máquinas e nos seres vivos, do modo como se organizam, 

regulam, reproduzem, evoluem e aprendem, 

Capra (1996) compara o universo com uma teia, em que tudo está interligado 

entre si. “A teia da vida” é, naturalmente, uma ideia antiga, que tem sido utilizada por 

poetas, filósofos e místicos, ao longo de todas eras, para transmitir o sentido de 

entrelaçamento e de interdependência de todos os fenómenos. 

O autor vai mais longe, nas suas reflexões relativamente aos sistemas, para dizer 

que a conceção de sistemas vivos como redes fornece uma nova perspetiva acerca das 

chamadas hierarquias da natureza. Uma vez que os sistemas vivos, em todos os níveis, 

são redes, devemos visualizar a teia da vida como sistemas vivos (redes) interagindo sob 

a forma de rede com outros sistemas redes. 

Durante a Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

que teve lugar na Universidade federal de Pernambuco, em Recife, em 2003, 

pesquisadores e professores lançaram uma “carta aberta” sobre as questões mais graves 

que têm obrigatoriamente de ser resolvidas para que se dê o salto qualitativo no ensino 

das ciências, no Brasil. As referidas questões estão relacionadas com a formação, a sala 

de aula e a estrutura, como se pode consultar, observando a Tabela 2.7: 
 



82 
 

Tabela 2.7: Problemas no Ensino de Ciências no Brasil. 
Categorias                                                                                   Problemas 

Formação 

Curso de Pedagogia - falta de espaço para tratamento dos 
conteúdos específicos durante a formação inicial, inclusive 
maior reflexão sobre a conceção da ciência que permeia o 
currículo. 
Ciências - Falta uma identidade - assume-se que quem se 
prepara para alguns cursos acaba se preparando - 
automaticamente - para ensinar ciências para crianças, o que 
é falso. O curso deve ser assumido pela instituição em suas 
especificidades. 
Como regra geral, os cursos de bacharelado são mais 
valorizados do que os de licenciatura, embora os estudantes 
acabem se licenciando e dando aulas. 
Cursos de formação inicial, como regra, estão distanciados da 
realidade da educação básica. 
Falta contato mais próximo com tecnologias da 
comunicação no curso de formação inicial. 
Universidades e centros de formação interagem pouco com os 
sistemas de ensino. 

Sala de aula 

Pouco tempo e atribui-se pouca relevância ao ensino de 
ciências baseado na experimentação e na compreensão. 
Pouca reflexão sobre a conceção de ciência que é trabalhada 
na sala de aula. 
Metodologias de ensino ultrapassadas, centradas na 
memorização e na busca de informações prontas, em 
detrimento da compreensão, da originalidade e da 
criatividade. 
Sistema de ciclos pode desmotivar alunos que se empenham 
nos estudos 

Questões Estruturais 

Falta de recursos didáticos para implementar práticas 
diferenciadas, inclusive laboratórios. Falta formação de 
professores para utilizar esses recursos, quando existem. 
Currículos da educação básica distantes dos interesses dos 
alunos. 
Currículos muito extensos, que comprometem a qualidade na 
educação básica. 
Falta articulação entre os gestores da educação e professores 
e alunos, que garanta compreensão maior do trabalho do 
professor, em especial nas ações inovadoras. 
Salários baixos implicam jornada muito extensa, deixando 
pouco tempo para formação contínua. 
Há carência de programas de formação contínua que atendam 
as necessidades dos professores. 
Falta plano de carreira que garanta jornada adequada 
inclusive com dedicação exclusiva. 
Falta informação para os professores sobre políticas 
específicas relativas ao magistério e ao ensino e falta maior 
participação dos professores na definição dessas políticas. 
Falta um sistema nacional para incentivar o ensino da ciência, 
dado que as iniciativas existentes são pontuais, mesmo se 
meritórias, mas isoladas e é necessário articula-las. 
Rever os critérios de atribuição de aulas que fazem 
professores de diferentes áreas assumam aulas de ciências, 
mesmo que não tenham tido formação na área, como por 
exemplo, os professores de matemática que assumem aulas de 
física. Isso tem ocorrido inclusive com professores 
concursados. 

Fonte: Jornal da Ciência. Órgão da SBPC (2012).  
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Os desafios com que os educadores envolvidos no processo do ensino das 

ciências se deparam são inúmeros, nomeadamente o problema da formação em que se 

verifica a ausência de um contacto mais próximo dos formandos com as Tecnologias da 

Comunicação na formação inicial (SBPC, 2012). 

Outro desafio apontado no Jornal da Ciência (SBPC, 2012) é o da formação de 

profissionais, aptos a enfrentarem os problemas de uma sociedade em mutação, com 

compromissos sociais e éticos e uma abordagem interdisciplinar. Porque educar na nova 

era tecnológica é, antes de tudo, compreender e aceitar que o ensino não pode basear-se, 

exclusivamente, no conhecimento adquirido, mas tem de ter em conta o processo de 

aquisição, numa adaptação contínua às mudanças decorrentes do avanço rápido do 

conhecimento.  

2.9. O ensino das Ciências na Amazónia 

A Amazônia é considerada, por muitos estudiosos, como um dos maiores 

celeiros de recursos naturais do planeta. Ao contrário da noção profundamente arraigada 

no pensamento popular de que esses recursos são inesgotáveis, a realidade mostra-nos 

que é urgente abordar a questão de uma outra forma, que passa pela criação de ações que 

sejam eficazes, no sentido de defender e garantir a sustentabilidade desses recursos. 

Uma dessas ações passa, necessariamente, pela educação. Não basta divulgar, 

na imprensa, a importância de se cuidar da floresta; é preciso desenvolver iniciativas 

educativas que propiciem a compreensão das relações de dependência entre o ser humano 

e os outros seres humanos com quem partilha este espaço comum que é o planeta com o 

próprio homem e entre estes e a natureza. (Alcântara & Teran, 2008). 

Medina & Santos (1999) alertam para a necessidade da criação de ambientes 

educativos flexíveis e funcionais, que possibilitem o contacto com conceitos e ideias 

relevantes para o presente e para o futuro. As autoras ressaltam que é imperativo mudar 

a forma modo como o ser humano se pensa a si mesmo, o meio, a sociedade e o futuro da 

humanidade. Na sua ótica, os valores e crenças que norteiam o pensamento e as ações 

devem ser redirecionados no sentido de uma perceção holística do mundo, assente numa 

atitude ética, responsável e solidária. 

Isto significa dizer que o mundo deve ser percebido como um sistema de 

interligações, de dependência, onde cada uma das partes do todo se relaciona entre si, 

formando uma teia da vida (Capra, 1996). Quanto mais estudamos os principais 

problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser 
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entendidos isoladamente. São problemas sistémicos, o que significa que estão interligados 

e são interdependentes. 

De acordo com Capra (1996, p. 23), “essa visão sistêmica é fruto de uma nova 

maneira de ver o mundo, procura romper com a fragmentação imposta pelo paradigma 

positivista e sua racionalidade instrumental e econômica, bem como de seus estreitos 

pontos de vista; atualizar-se em relação ao conhecimento produzidos pelos mais 

importantes cientistas, artistas e humanistas de nossa época e unir forças com outras 

instituições sociais visando à construção de um mundo mais humano e sustentável”.  

A construção do mundo sob o prisma da sustentabilidade requer uma atitude face 

ao conhecimento que superem a visão fragmentada do ensino e seja mais crítica 

relativamente às novas exigências da ciência e da tecnologia. Os educadores reconhecem 

que o ensino mecanicista leva a uma aprendizagem centrada na repetição e na 

memorização, com poucas possibilidades de desenvolver, nos estudantes, atitudes 

favoráveis à investigação, à seleção de informação, à formulação de conclusões e à 

comunicação. 

No atual contexto, cabe à escola potencializar a investigação, o questionamento, 

e a construção do conhecimento, como possibilidades geradoras de autonomia dos 

estudantes face às novas exigências sociais e económicas. Nessa perspetiva, as Ciências 

têm uma importante palavra a dizer na formação dos alunos, em especial no que diz 

respeito à formação científica. Em relação à Amazônia, a formação científica, configura-

se como ação importante para a compreensão das relações que se estabelecem com o ser 

humano e as relações deste com a natureza, algo necessário à melhoria da qualidade de 

vida e à construção de uma ética planetária. 

No panorama da educação contemporânea, o Ensino das Ciências é uma das 

áreas em que se pode reconstruir a relação ser humano/natureza em outros termos, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência social e planetária (MED, 

(1998b). Reconhecer-se como parte da natureza e posicionar-se face às problemáticas do 

seu próprio contexto social são competências que podem ser potencializadas através do 

Ensino das Ciências, uma noção contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Com efeito, o documento refere a importância de se conhecer mais sobre a vida 

e sobre a sua condição singular na natureza, o que permite ao aluno posicionar-se 

relativamente a questões polémicas como os desmatamentos, a acumulação de poluentes 

e a manipulação genética. “Deve[m] poder ainda perceber a vida humana. [...] que 
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interage com o meio em sentido amplo, pois tanto a herança biológica quanto as condições 

culturais, sociais e afetivas refletem-se no corpo (MED, 1998b, p. 38).”  

Assim, conhecer a Amazónia e percebê-la como estratégia para a 

sustentabilidade são questões que poderão ser discutidas e refletidas nas aulas de 

Ciências, aproveitando o espaço e os elementos que compõem a floresta como: sócio 

biodiversidade, reservatório de água doce, entre outros. Acredita-se que uma das maneiras 

de se cuidar desses tesouros é através do estudo e da investigação, que podem ser 

viabilizados no Ensino das Ciências, a começar pelos Educação Infantil e os anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Esta componente curricular, que há muito tempo tem sido trabalhada a partir de 

uma visão positivista, impõe que se rompa com essa prática, apontando a investigação e 

a educação científica e tecnológica como instrumentos para o conseguir e para alcançar a 

autonomia dos sujeitos sociais. A educação científica converteu-se, na opinião dos 

especialistas, numa exigência urgente, num fator essencial do desenvolvimento das 

pessoas e dos povos, a curto prazo (Cachapuz et al., 2005).  

Os autores fazem referência à Conferência Mundial sobre a Ciência para o 

Século XXI, sob os auspícios da UNESCO e do Conselho Internacional para a Ciência 

onde se declarava: “Para que um País esteja em condições de satisfazer as necessidades 

fundamentais da sua população, o ensino das ciências e a tecnologia é um imperativo 

estratégico. Como parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes deveriam 

aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, 

utilizando as suas competências e conhecimentos científicos e tecnológicos” (apud 

Cachapuz et al., 2002, p. 112).  

Entende-se, assim que, para as questões amazónicas, o Ensino das Ciências 

potencializado pela investigação/pesquisa seja um procedimento metodológico 

fundamental. Na opinião de Demo (1990, p. 16), “a pesquisa é processo que deve aparecer 

em todo trajeto educativo, como princípio educativo que é na base de qualquer proposta 

emancipatória. Se educar é, sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para 

que surja o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. 

Pesquisar toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a começar pelo 

reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe superar-se”.  

O caminho emancipatório não pode vir de fora, imposto ou doado, mas deve ser 

uma conquista conseguida de dentro, uma construção própria, para o que é importante 

lançar mão de todos os instrumentos de apoio: professor, material didático, equipamentos 
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físicos, infraestruturas, TIC. A emancipação pode começar logo nos primeiros anos 

escolares.  A esse respeito, Zabala (1999, p. 23) considera que, durante os primeiros anos, 

é fundamental potencializar tanto as atitudes positivas para com as Ciências Naturais e a 

metodologia científica, como aqueles procedimentos simples, ao alcance das 

possibilidades dos alunos.  

Conclui-se, então, que trabalhar a pesquisa nos primeiros anos escolares, 

sobretudo no atual contexto Amazónico, também imerso na sociedade da informação, é 

possibilitar a autonomia, o sentido crítico, a responsabilidade e a competência 

comunicativa, contribuindo, deste modo, para a mudança da condição de objeto para a 

condição de sujeito do conhecimento. A Amazónia configura-se como um contexto a ser 

estudado, compreendido e cuidado, por parte dos seus sujeitos, partindo da perspetiva da 

teia da vida.   

Quanto ao papel da ciência e da tecnologia, “é [o de ] produzir conhecimentos 

primários sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas amazônicos, em condições 

naturais” (Higuchi, 2004, p.1), contribuindo para a desmistificação gerada em torno deste 

vasto e rico território, e, consequentemente, fomentar projetos para o aproveitamento dos 

seus recursos naturais com base nos quatro pilares da sustentabilidade: técnico, 

económico, ecológico e social.  

Obviamente, para que esses pilares se concretizem, é imprescindível a 

participação e compromisso de todos os setores da sociedade, a nível local, nacional e 

internacional, aliados à compreensão do mundo, composto por partes que interagem entre 

si, numa dependência mútua entre as partes.  

Relativamente à questão da dependência, Capra (2002) defende que não existe 

nenhum organismo individual que viva em isolamento. Os animais dependem da 

fotossíntese das plantas para satisfazer as suas necessidades energéticas, do mesmo modo 

que as plantas dependem do dióxido de carbono produzido pelos animais e do nitrogénio 

fixado pelas bactérias nas suas raízes; e todos juntos, vegetais, animais e microrganismos, 

regulam a biosfera e mantêm as condições propícias à preservação da vida. Esses 

conceitos também devem ser incluídos nas propostas curriculares de ciências, nas escolas 

das crianças residentes na Amazônia.  

2.10. A Formação Inicial de Professores ou Primeira Graduação 

No subcapítulo anterior, foram abordadas definições de terminologias inerentes 

à sociedade da informação, na tentativa de fazer uma aproximação conceptual de 
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Comunicação Educativa. A Comunicação Educativa ocorre nos mais diferenciados 

contextos sociais, em especial no espaço escolar, no qual os atores estabelecem uma 

relação dialógica, potencializando a construção do saber, sendo, também, importantes 

para o trabalho docente no Ensino Fundamental os aspetos relacionados com a formação 

inicial de professores.  

A Comunicação Educativa concretiza-se, igualmente, na utilização das 

ferramentas das TIC como meio de promoção da motivação, da autonomia, da 

responsabilidade, do espírito crítico e da competência comunicativa, o que implica, 

todavia, um investimento na formação inicial de professores, a fim de que estes tenham 

condições de utilizá-las em benefício do processo de ensino/ aprendizagem com 

segurança e com o indispensável espírito crítico. 

Dessa maneira ao formar professores, importantes relações se estabelecem 
diante do formador e do aluno, o ato de formar é complexo, exige uma série de 
elementos constitutivos da formação que se estabelecem nas relações humanas, 
epistemológicas, sociais, cognitivas, entre outras, que possibilitam aprimorar 
a formação docente na busca por qualidade, e consequentemente afeta 
diretamente a educação. (Ferreira, 2014, p. 41). 

 

A complexidade a que o autor se refere é autêntica, posto que vivemos numa 

sociedade assente em bases capitalistas e, portanto, individualista, onde a produção, o 

lucro e o consumo estão em primeiro plano, gerando interesses antagónicos e tudo isto 

influencia, decisivamente, a formação do professor. Assim, “é nessa contradição que se 

insere as demandas por educação, fenómeno e prática complexos, porque historicamente 

situados. Dela se solicita que forme seres humanos capazes de criar e oferecer respostas 

aos desafios que diferentes contextos políticos e sociais produzem” (Pimenta, 2014, p. 

97) 

A respeito da formação, Perrenoud et al. (2001, p. 65) consideram que:  

 
O percurso da formação deve sustentar que o aprendizado de um ofício 
complexo como o ensino, deve compreender, ao mesmo tempo, uma teoria 
associada à prática e uma prática decorrente de uma teoria. Tal forma de 
articulação proposta implica, então, uma alternância entre o centro de 
formação e a escola: implica, sobretudo, que cada formador suscite em seu 
próprio meio a emergência de aspetos teóricos ligados às problemáticas vividas 
pelo futuro professor.  

 

Os autores entendem que as escolas de formação de professores devem estar 

atentas às necessidades da sociedade, e à forma de trazê-las para dentro da escola para 
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serem discutidas à luz das teorias da educação, porque isso faz todo sentido no processo 

de formação inicial. Daí que: 

Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos de 
mudança no interior das instituições formadoras, respondendo aos entraves e 
aos desafios apontados. Para isso, não bastam mudanças superficiais. Faz-se 
necessária uma revisão profunda dos diferentes aspetos que interferem na 
formação inicial de professores, tais como: a organização institucional, a 
definição e estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades da 
atuação do professor, os processos formativos que envolvem aprendizagem e 
desenvolvimento das competências do professor, a vinculação entre as escolas 
de formação inicial e os sistemas de ensino. (MEC, 2000). 

 
Conforme referido anteriormente, é na formação inicial que as competências 

necessárias para o exercício da docência são adquiridas. Essas competências devem estar 

em consonância com as exigências da sociedade contemporânea, que impõe um novo 

modo de formação, uma formação construída a partir das novas bases estruturais, de 

natureza social, cultural e tecnológica, com destaque para as ferramentas das TIC, 

presentes em grande escala no quotidiano das pessoas que habitam a sociedade da 

informação. 

No que se refere à sociedade da informação, é incontestável a quantidade de 

informação veiculada pela televisão e, principalmente, pela internet, esta quebrou 

paradigmas, no que se refere ao espaço geográfico, ao conhecimento, ou ao tempo, além 

de exercer a sua influência em aspetos como o estilo de vida, o vestuário, a linguagem e 

a própria escrita. Essa realidade obriga à compreensão de dois termos importantes: 

informação e conhecimento. Pimenta (2014, p. 100) distingue-os do seguinte modo: 

 
Conhecer é mais do que obter as informações. Conhecer significa trabalhar as 
informações. Ou seja, analisar, organizar, identificar suas fontes, estabelecer 
as diferenças destas na produção da informação, contextualizar, relacionar as 
informações e a organização da sociedade, como são utilizadas para perpetuar 
a desigualdade social. Trabalhar as informações, na perspectiva de transformá-
las em conhecimento, é primordialmente tarefas das instituições educativas. 
Realizar o trabalho de análise crítica da informação relacionada à constituição 
da sociedade e a seus valores é trabalho do professor. [...] Ou seja, para um 
profissional preparado científico, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e 
humanamente. Um profissional que reflita sobre o seu fazer, pesquisando-o 
nos contextos nos quais ocorre.  

 

A escola de formação de professores, hoje em dia, ainda está a construir o seu 

caminho de adequação à nova realidade; transformar informação em conhecimento ainda 

constitui um desafio para a maioria das instituições educativas. Mas é uma adequação 

necessária, tem de acontecer, sob pena de a “escola virtual”, fundada na informação, 
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minar o seu espaço de atuação. É mister que a formação potencialize nos alunos não 

apenas os saberes técnicos e pedagógicos, mas a capacidade de reflexão sobre a sua ação. 

Reportando-se à formação, Nóvoa (1997, p. 25) sustenta que ela: 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou técnicas), mas 
sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) 
construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. O processo de 
formação está dependente de percursos educativos, mas não se a ser deixa 
controlar pela pedagogia. O processo de formação alimenta-se de modelos 
educativos, mas asfixia quando se torna demasiado “educado”. A formação vai 
e vem, avança, e recua, construindo-se num processo de relação ao saber e ao 
conhecimento que se encontra no cerne da identidade pessoal.   

 
Na sua opinião, 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, 
no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 
valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 
reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 
profissional e que participem como protagonistas na implementação de 
políticas educativas. (Nóvoa, 1997, p. 27). 

 

Subjacente ao discurso de Pimenta & Anastasiou (2014) e Nóvoa (1997), está, 

claramente, a necessidade de formar profissionais reflexivos, com competência para 

perceber que a sua prática não pode estar desligada da sua experiência de vida; para 

compreender que, no percurso de ação didática, os acontecimentos ao nível local e global 

incidem, decisivamente, no processo educativo. “A formação não se faz antes da 

mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores 

percursos para a transformação da escola" (Nóvoa, 1997, p. 28). 

A tabela 2.8 apresenta o número de IES e o número de matrículas de Graduação, 

por Organização Académica, no Brasil. 

Tabela 2.8: Número de IES e o número de matrículas de Graduação, por Organização Académica no 
Brasil. 

Organização 

Académica 

Instituição Matrícula de Graduação 

Total % Total % 

Total 2.391 100,0% 7.305,977 100,0% 

Universidades 196 8,2% 3.898,880 53,4% 

Centros 

Universitários 
140 5,9% 1.154,863 15,8% 

Faculdades 2,016 84,3% 2.131,827 29,2% 

IF’s/CEFET’s 40 1,7% 120.407 1,6% 

Fonte: MEC/INEP; Tabela elaborada por INEP/DEED.  
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Das 2.391 instituições de Educação Superior existentes no Brasil, apenas 8% são 

Universidades e detêm mais de 53% dos alunos, tratando-se, portanto, de grandes 

instituições. Por outro lado, as Faculdades têm uma participação superior a 84%, servindo 

apenas 29% dos alunos. 

Apesar da dificuldade de acesso às IES públicas, a tabela 2.8 revela que existe 

um contingente importante de alunos que entra no Ensino Superior Público. 

Tabela 2.9: Número de Matrículas, Ingressos e Concluintes de Cursos de Graduação para cada 10.000 
habitantes, segundo a Área Geral do Curso – OCDE 2010 – Brasil - 2010-2013. 

Área 

Geral do 

Curso 

 

Matrículas para cada 10.000 habitantes 
Ingressantes para cada 10.000 

habitantes 

Concluintes para cada 10.000 

habitantes 

Total 

OCDE 

2010 

Brasil 

2010 

Brasil 

2011 

Brasil 

2012 

Brasil 

2013 

Total 

OCDE 

2010 

Brasil 

2010 

Brasil 

2011 

Brasil 

2012 

Brasil 

2013 

Total 

OCDE 

2010 

Brasil 

2010 

Brasil 

2011 

Brasil 

2012 

Brasil 

2013 

Educação 55,3 70,7 69,4 69,2 68,2 8,7 23,7 23,3 24,8 23,3 9,7 12,2 12,2 11,3 10,0 

Notas: (1) Não constam dados de cursos de Área Básica de Ingressantes e de Sequenciais de Formação Específica; (2). Os dados de 
população de 2010 para o Brasil foram coletados do Censo o IBGE; (3). Os dados de população de 2011 e 2012 para o Brasil foram 
coletados da Pnad; 4). Os dados de população de 2013 para o Brasil foram coletados da Projeção da população do Brasil por sexo e 
idade para o período 2000-2060 do IBGE. 
Fonte: Mec/Inep; OCDE; IBGE; Tabela elaborada por Inep/Deed. 

No que concerne à área da Educação, objeto de estudo do Curso de Pedagogia, 

numa consulta da Tabela 2.9, é possível observar uma queda acentuada entre o número 

de alunos matriculados, o número dos que ingressaram e dos que concluíram, com 

particular incidência em 2013. Essa realidade foi percebida também nas IES que oferecem 

o curso de na área de Educação, com destaque para a Pedagogia, um dado que, pese 

embora seja preocupante, não representa o foco de interesse deste estudo. No entanto, 

pode servir de ponto de partida para estudos posteriores, pois a sociedade emergente 

carece de sujeitos devidamente equipados para enfrentar os desafios da sociedade da 

informação, em que estamos imersos.  

Entre as competências que estes indivíduos devem possuir, conta-se a 

capacidade de gestão e de processamento de informações na sociedade atual, para o que 

têm de revelar intuição, criatividade, agilidade de raciocínio associada ao manejo da 

tecnologia e um maior conhecimento técnico. (MEC, 1997). 

2.11. As TIC na Formação Inicial de Professores 

As TIC evidenciam o aparecimento de uma sociedade planetária, ligada em rede, 

cujas influências incidem sobre as relações sociais, sobre a economia, e, particularmente, 
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sobre o incentivo ao consumo, aumentando a violência, o desemprego e as desigualdades. 

Uma tal conjuntura exige seres sociais capazes de comunicar, conviver e dialogar num 

mundo interativo e interdependente. Seres que entendam a importância de subordinar o 

uso da tecnologia à dignificação da vida humana, frutos de uma educação voltada para 

a democracia e amparada em valores, tais como tolerância, respeito, cooperação e 

solidariedade. (MEC, 1997, p. 3, destaque da autora). A Educação, especificamente a 

formação inicial de professores, representa, então, o grande desafio de formar seres 

sociais dotados dos meios necessários para levar a cabo as mediações impostas pela 

sociedade contemporânea.  

Para que essa mediação tenha qualidade, é necessário, além dos aspetos já 

mencionados (infraestruturas, etc.) que os currículos das instituições formadoras incidam 

sobre aspetos como: 

 
[...] quantidade de bytes por aluno para navegação rápida na Internet; 
segurança de dados e privacidade; disponibilidade de recursos e ferramentas 
educacionais de qualidade; licenças de autoria, reuso e distribuição de 
materiais digitais próprios e de outros; novas habilidades e novos conteúdos 
pertinentes ao contexto digital e suas linguagens e códigos; reorganização do 
tempo-espaço educativos. (Padilha, 2014, p. 83) 

 

As possibilidades de utilização das TIC em ambiente escolar são inúmeras, mas 

isso exige um esforço de todos participantes do processo educativo, transcendendo a 

esfera educativa e chegando às esferas política e económica, pois não é possível atingir 

um índice de qualidade e equidade sem que exista essa parceria.  

 
As tecnologias representam uma porta para um diálogo instigante entre 
docentes e estudantes. Diálogo que, sabidamente, deve ser reinventado a fim 
de se evitar não apenas o crescente desinteresse dos estudantes pelas situações 
de aprendizagem tradicionalmente oferecidas pelas escolas, como também 
para tornar mais atraente, prazeroso e compensador o ofício do educador. O 
desafio, no entanto, não é insuperável e seu caminho passa, necessariamente, 
pela formação docente. (ibid) 

 

No entanto, para os desafios possam ser superados, há que conhecê-los, em 

primeiro lugar. Procurou-se, por isso, obter uma panorâmica do que tem sido o debate em 

torno desta questão no seio das instituições formadoras. Recorreu-se a uma pesquisa 

virtual nos repositórios de instituições credenciadas, de modo a identificar produções 

científicas, feitas no período de 2013, 2012 e 2011, que abordassem as TIC na formação 
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inicial de professores, esperando que o tema estivesse disposto em palavra-chave das 

produções. 

Tabela 2.10: Número de objeto encontrado em dissertações e Teses 
ANO N DE OBJETO MESTRADO DOUTORADO 

2013 - - - 
2012 01 01 - 
2011 - - - 
Total 01 01 - 

 

Apesar da relevância da temática para sociedade da informação em que nos 

inserimos, poucos estudos foram encontrados no levantamento realizado, como se pode 

ver pela Tabela 2.10. O que significa que se está, ainda, no início do caminho próprio 

para a concretização de uma formação adequada para lidar com as TIC. O caminho não é 

fácil, mas é totalmente possível e necessário.  

Se é verdade que a formação inicial deve facultar aos futuros professores o 

suporte teórico e prático que lhe permita encarar a futura profissão com segurança e 

destreza, não o é menos o facto de que são necessários mais estudos que concorram para 

a redefinição de conceções de aprendizagem tradicionais, tornando-as mais coerentes 

com as exigências educativas da sociedade atual. 

 
Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos de 
mudança no interior das instituições formadoras, respondendo aos entraves e 
aos desafios apontados. Para isso, não bastam mudanças superficiais. Faz-se 
necessária uma revisão profunda dos diferentes aspetos que interferem na 
formação inicial de professores, tais como: a organização institucional, a 
definição e estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades da 
atuação do professor, os processos formativos que envolvem aprendizagem e 
desenvolvimento das competências do professor, a vinculação entre as escolas 
de formação inicial e os sistemas de ensino. (MEC, 2000). 

 

Além da revisão proposta pelo MEC, importa, também, verificar as 

infraestruturas físicas das escolas, com vista a melhorar as condições de acesso às TIC e, 

acima de tudo, fornecer aos futuros profissionais da educação condições teóricas e 

metodológicas para a sua inserção no universo tecnológico da sociedade da informação. 

Para tanto, os ambientes educativos devem refletir sobre os seus fundamentos e 

permitir o aparecimento, cada vez mais, de novas descobertas, superar a fragmentação do 

ensino, acolher o digital e a rede, tirando partido da atual situação. A educação escolar 

tem pela frente o grande desafio de formar cidadãos capazes de se situarem criticamente, 
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de “aprender[em] a aprender” e de se inserirem na sociedade, num contexto de 

transformação.  

Reiterando o que foi anteriormente dito, as TIC, sobretudo a televisão, o 

computador e a internet, têm vindo a introduzir modificações significativas nas escolas, 

além de sugerirem um novo olhar sobre as suas possibilidades educativas. Na opinião de 

Kenski (2007, p. 45), “a imagem, o som e o movimento oferecem informações mais 

realistas em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, provocam a 

alteração dos comportamentos de professores alunos, levando-os ao melhor 

conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado”.  

Para a autora: 

As tecnologias comunicativas estão sendo mais utilizadas em educação, 
porém, não provocam ainda alterações radicais na estrutura dos cursos, na 
articulação entre conteúdos e não mudam as maneiras como professores 
trabalham didaticamente com seus alunos. Encaradas como recursos didáticos, 
elas ainda estão muito longe de serem usadas em todas as suas possibilidades 
para uma melhor educação. Por mais que as escolas usem computadores e 
internet em suas aulas, estas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, 
definidas no espaço restrito das salas de aula, ligadas a uma única disciplina e 
graduadas em níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento dos 
conhecimentos em áreas específicas do saber. Professores isolados 
desenvolvem disciplinas isoladas, sem maiores articulações com temas e 
assuntos que têm tudo a ver um com o outro, mas que parte dos conteúdos de 
outra disciplina, ministrada por um outro professor. E isso é apenas uma 
pequena parte do problema para a melhoria do processo de ensino. (ibid) 
 
 

Não obstante a pertinência do ponto de vista de Kinski (2007) relativamente ao 

desenvolvimento do estudo das tecnologias numa única disciplina, é, contudo, preferível 

trabalhar dessa maneira do que seguir uma abordagem integrada onde poucos assumem a 

responsabilidade. Há que haver um tempo disponível para aprofundar as discussões, uma 

atitude de humildade para reconhecer que o conhecimento deve ser partilhado, a par de 

boas infraestruturas para que o trabalho docente desenvolvido com as TIC tenha êxito. 

 
Sabemos que as escolas, devido a numerosos fatores, lidam com realidades 
específicas que muitas vezes impedem a utilização de algumas delas e, em 
casos extremos, de quase todas. No entanto, quando uma ou várias tecnologias 
forem utilizadas por professores e alunos, isso deve ser feito numa perspectiva 
crítica e dinâmica. (Leite et al., 2009, p. 9) 

 

O posicionamento das autoras é importante, pois a mera utilização das TIC 

pouco contribuirá para o processo de ensino e aprendizagem; é desejável e importante 
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que a sua utilização se baseie numa atitude crítica, entendida como o meio e não como 

um fim em si mesmo. 

Por isso, reveste-se da importância que haja um redirecionamento na forma 

como as TIC são utilizadas em contexto de sala de aula, para que o processo educativo 

saia fortalecido e que este comece, justamente, pelos cursos de formação de professores. 

Além das questões ligadas à formação docente no universo das TIC, existe, 

ainda, a questão dos alunos, que, por serem nativos digitais, dominam com facilidade as 

suas ferramentas, principalmente os telefones móveis com aplicações diversas, que, na 

maioria das vezes, resultam estranhas a alguns professores imigrantes digitais (Prensky, 

2001). 

De acordo com Prensky (2001), os nativos digitais são pessoas com idade 

inferior a 35 anos, que falam a linguagem da cultura em que nasceram, isto é, da cultura 

digital. Para o autor, os jovens estão acostumados a aceder à informação com a facilidade 

e rapidez, o que lhes permite realizarem várias ações simultaneamente. 

De igual modo, Palfrey & Gasser (2008) descrevem-nos como possuidores de 

uma persona online, só possível graças a recursos tecnológicos como o I-phone, e às redes 

sociais, que lhes facultam uma dupla existência - online e off-line - durante todo o dia. 

Esta é, de resto, uma das características que os torna tão diferentes dos pais e outros 

adultos de gerações mais velhas, a que Prensky (2001) chama imigrantes digitais: pessoas 

que nasceram na era analógica, do físico, do concreto, ou que aprenderam a lidar com as 

tecnologias sempre sob a influência da cultura analógica. 

Na Tabela 2.11, é possível ver os dados a nível nacional, regional e estadual 

referentes a professores, por faixa etária, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

incluindo a Educação Infantil. São dados que permitem uma comparação com os dados 

da investigação. 

Tabela 2.11: Número de Professores do Ensino Fundamental - Anos Iniciais por Faixa Etária, segundo a 
Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 30/5/2007. 

Unidade da 
Federação Total 

Faixa Etária 
Até 24 
anos De 25 a 32 De 33 a 40 De 41 a 50 Mais de 50 

Brasil 685.025 36.994 175.499 195.370 204.450 72.712 
Norte 60.032 3.052 18.348 18.265 15.481 4.886 

Amazonas 12.925 670 3.943 3.912 3.196 1.204 
Fonte:  MEC/INEP/DEED. 

Notas: 1. Inclui os professores de turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Multe etapa. 

2. Inclui professores de turmas do ensino de 08 e 09 anos. 
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De acordo com os dados os dados do INEP, referentes ao Estado do Amazonas, 

a faixa etária de professores com maior incidência situa-se entre os 25 e os 32 anos, 

considerados nativos digitais; porém, as faixas de 33 a 40 anos e de 41 a 50 estão muito 

próximas, e, somando pelo grau de aproximação, é possível afirmar que os professores se 

encaixam na categoria imigrantes digitais. 

Além dos nativos e dos imigrantes digitais, existe um terceiro grupo, 

denominado por resistentes digitais; trata-se de um grupo conservador, formado por 

pessoas que vivem rodeadas de artefactos tecnológicos, porque têm condições de os 

adquirir, mas que não se rendem aos imperativos tecnológicos. Essas pessoas são 

enfáticas em afirmar que, enquanto for possível, não farão parte de rede sociais como o 

Whatsapp, por exemplo. A existência deste grupo foi percebida através da observação 

indireta, durante a aplicação dos instrumentos de recolha de dados. 

A maioria dos resistentes digitais é do género feminino, talvez em virtude do 

fenómeno da feminização do magistério, ocorrido no Brasil, no século XX. 

Esse movimento de feminização do magistério teve início a partir da segunda 

metade do século XX, quando as mulheres tomaram conta das Escolas Normais e as salas 

de aulas quase que por completo (Rosa, 2011). A presença marcante das mulheres tem 

vindo a ser gradualmente consolidada, pese embora o seu aumento significativo se tenha 

verificado, apenas, a partir da República e nas décadas que se seguiram.  

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP/MEC, a presença feminina ainda é 

majoritária, como se pode ver pelos dados da Tabela 2.12, destacando-se os níveis 

nacional, regional e estadual. 

Tabela 2.12: Número de Professores do Ensino Fundamental - Anos Iniciais por Género, segundo a 
Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 30/5/2007. 

Unidade da Federação Total Género 
Masculino Feminino 

Brasil 685.025 60.175 624.850 
Norte 60.032 10.837 49.195 

Amazonas 12.925 3.046 9.879 
Fonte: MEC/Inep/Deed. 

Notas:  1. Inclui os professores de turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Multietapa. 

2. Inclui professores de turmas do ensino de 08 e 09 Anos. 

Alguns investigadores referem-se à feminização para indicar o expressivo 

número de mulheres no exercício de magistério. Campos (2002) situa o processo de 

feminização da profissão de professor, no Brasil, no final do século XIX, relacionando-o 
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com o desprestígio do magistério, a remuneração baixa, a pouca exigência de 

qualificação, e com o facto de dar emprego a jovens originárias das camadas pobres da 

população.  

Silva (2002) considera que a feminização do magistério ocorreu como resultado 

da luta das mulheres para se estabelecerem profissionalmente, configurando um nicho do 

mercado de trabalho ocupado por mulheres. 

Na realidade, o expressivo número de elementos do género feminino ou, se se 

preferir, a feminização do magistério pode ser o resultado do processo histórico associado 

ao arquétipo capitalista, e, sobretudo à ideologia subjacente a este modelo. A história 

revela que, na Antiguidade, o cargo de professor ou educador era ocupado por homens. 

Os sofistas, por exemplo, eram homens com competências discursivas e cujo contributo 

foi de grande importância para a educação. Soma-se a estes a figura dos paidagogos, 

nome dado aos escravos que conduziam as crianças à escola.  

As reflexões de Campos (2002) e de Silva (2002) aproximam-se do que, a priori, 

se considera as razões para a feminização do magistério. No entanto, do ponto de vista da 

autora desta tese, ser professor é ser um profissional, como qualquer outro; logo, o género 

é irrelevante. Em última análise, o que é fundamental para ser professor é desenvolver 

um discurso e um conjunto de suposições que permitam uma atuação especifica como 

intelectuais transformadores (Giroux, 1997).  

Enquanto intelectuais, os professores combinarão reflexão e ação no interesse de 

fortalecerem os estudantes com as competências e conhecimentos necessários para 

abordarem as injustiças e serem atuantes, críticos e comprometidos com o 

desenvolvimento de um mundo livre da opressão e exploração. Intelectuais deste tipo não 

estão meramente preocupados com a promoção de realizações individuais ou com o 

progresso dos alunos nas carreiras; interessa-lhes, principalmente, que os alunos 

adquiram uma formação que lhes permita interpretar o mundo criticamente e mudá-lo, 

quando necessário.  

Portanto, o processo de reflexão/ação pode ser realizado independentemente do 

género. No caso concreto dos resistentes digitais, esse processo precisa ser compreendido 

e aceite pelos professores, principalmente pelas professoras, que continuam a resistir às 

mudanças exigidas pela sociedade da informação. 

Apesar da resistência, a migração do analógico para o digital é uma realidade 

incontestável que, no entanto, deve assumir os contornos de uma passagem gradual e 

processual, consolidada de acordo com os padrões normais, resultantes da evolução 
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tecnológica, tal como aconteceu no passado, aquando da passagem da linguagem oral 

para a linguagem escrita. A inserção deve ser feita gradualmente para que as pessoas, aos 

poucos, percebam as vantagens de uma maior aproximação às ferramentas digitais. 

A aproximação à segunda linguagem digital caracteriza-se como um desafio para 

educadores e professores, no que toca à construção do conhecimento (Prensky, 2001). 

Em entrevista concedida à Revista Gestão Educacional, Lévy (2013) sugere que a forma 

de construção do conhecimento se baseie num processo de colaboração. Na sua opinião, 

os educadores devem mergulhar na cultura digital para compreender o universo dos 

estudantes. As ferramentas virtuais podem e devem ser utilizadas em benefício da 

educação; as suas singularidades devem ser exploradas e aos alunos deve ser permitida 

mais liberdade para que participem mais ativamente no processo de ensino/aprendizagem. 

Todas estas contradições permeiam o quotidiano das escolas, onde existem 

professores ansiosos, amarrados pelas circunstâncias de não saber como lidar com a 

realidade impostas pela atual conjuntura social. Obviamente, não basta saber lidar com 

as TIC; elas têm de ser disponibilizadas, em boas condições de uso, e os professores de 

serem capazes de incorporar na sua prática as inúmeras aplicações disponibilizadas na 

rede digital, a fim de que possam ser elementos facilitadores do processo educativo. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 
Nota introdutória 

_____________________________________________________________________________ 

Este capítulo foi reservado à apresentação da metodologia de investigação, 

evidenciando a questão de partida, os objetivos de investigação e os conceitos e 

características dos paradigmas de investigação, da abordagem quantitativa, qualitativa e 

da abordagem mista. Nele são apresentados os instrumentos de recolha e validação dos 

dados. 

______________________________________________________________________ 

3.1. Metodologia da investigação 

Ao longo da história da humanidade, o ser humano tem vindo a empreender 

esforços para compreender a origem da vida e dos fenómenos naturais e sociais, pelo que 

investigar os fenómenos que o inquietam e, por vezes, amedrontam, é uma necessidade 

premente que perdurará enquanto ele existir.  

No princípio, para dar respostas às suas indagações, recorria-se, apenas, à 

observação, o único meio disponível para chegar às causas e consequências dos 

fenómenos e fazer previsões, ainda que rudimentares, compatíveis com determinado 

contexto sócio cultural (Soriano, 2004). Hoje, o ser humano dispõe de novas formas, que 

ele próprio desenvolveu, de chegar ao objeto do seu interesse, com base na organização 

e sistematização de dados recolhidos através de uma metodologia adequada aos objetivos 

estabelecidos, que podemos definir como pesquisa. 

A palavra pesquisa deriva do termo em latim perquirere, que significa "procurar 

com perseverança”; de um modo geral, designa a procura por algum objeto ou 

informação. Pesquisar, de acordo com Cassab (2007), é desenvolver uma atividade – 

como um processo, onde a preocupação maior é com o produto – que recebe a marca dos 

condicionantes sociais vigentes, com fins propostos e objetivos a alcançar. Caracteriza-

se por ser um estudo de questões ou focos de interesses muito amplos; manifesto em 

procedimentos, interações quotidianas, que, no decorrer do processo, à medida que o 

estudo se desenvolve, se torna mais direto e específico. Dito de outro modo, trata-se de 

um estudo determinado por um problema. 
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No caso da pesquisa científica, o conceito reveste-se de um significado mais 

específico. Consiste num processo sistemático de investigação, recorrendo a 

procedimentos científicos para encontrar respostas para um problema. Assim, a 

“investigação é um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, 

com todas as hesitações, desvios e incertezas que isso implica. É por definição algo que 

se procura” (Quivy & Van Campenhoud, 1995, p. 31). 

A pesquisa tem por objetivo estabelecer uma série de compreensões, no sentido 

de descobrir respostas para as indagações e questões que existem em todos os ramos do 

conhecimento humano, envolvendo o mundo social, vegetal, animal, mineral, além do 

espaço e do mundo marinho (Oliveira, 2002, p. 174). 

Portanto, para a investigação científica, é imprescindível avaliar se o problema 

tem relevância e interesse para a comunidade científica e para a sociedade, caso em que: 

 
A pesquisa científica se propõe a dar resposta aos problemas relevantes que o 
homem se coloca e fazer descobertas significativas que aumenta sua bagagem 
de conhecimento. Mas, para os resultados serem consistentes e confiáveis, eles 
devem ser obtidos por um processo que requer a concatenação lógica de uma 
série de subprocessos específicos. Em todas as áreas do conhecimento humano, 
a pesquisa científica visa a descrever, explicar e prever os fenómenos. 
(Soriano, 2014, p. 24) 

 

Para Ramos & Naranjo (2014, p. 13)  
 

Investigação científica é o processo de aproximação sucessiva, de caráter 
criativo e inovador que pretende encontrar resposta para problemas 
transcendentes e com isso lograr descobertas significativas que aumentam o 
conhecimento humano e o enriqueçam. Esse processo implica a concatenação 
lógica e rigorosa duma série de fases ou tarefas do processo do conhecimento.  

 

Os autores enfatizam a pesquisa ou a investigação científica como uma premissa 

para o aumento do conhecimento humano, chamando a atenção, no entanto, para um 

aspeto importante relacionado com o rigor do processo: o de que deve ser feita uma 

organização prévia de todos os passos a ser seguidos no percurso da produção do 

conhecimento. “Do ponto de vista epistemológico, se considera que o conhecimento é um 

produto da atividade humana, e, portanto, não se descobre se produz” (Serrano, 1994, p. 

28). 

 
A metodologia da investigação científica é a ciência que estuda como se 
conduz cientificamente a investigação, é a via de solução sistemática dos 
problemas de investigação; é. Portanto, o estudo filosófico da atividade 
científica que um conhecimento geral do processo de investigação científica 



101 
 

constitui, da sua estrutura, dos seus elementos e dos seus métodos. A 
metodologia constitui a doutrina do método científico e de transformação do 
mundo. É uma reconfiguração sucessiva de procedimentos de investigação que 
se empregam numa ciência. (Ramos & Naranjo, 2014, p. 13). 

 

Assente nestas conceções acerca da pesquisa científica e do seu caráter formal e 
estrutural, tendo por base a premissa de que ela é condição necessária para dar respostas 
aos problemas proeminentes enfrentados pelos seres humanos e, principalmente, porque 
proporciona a produção de novos conhecimentos, foi conduzida a presente investigação 
cientifica, cuja questão de partida teve a sua génese na interação entre a Comunicação 
Educativa e a Formação Inicial de Professores, no curso de Pedagogia. 

3.2. Questão de partida 

Uma pesquisa de cunho científico resulta do interesse do investigador em 
desvendar ou esclarecer questões que envolvem certos fenómenos de ordem social ou 
natural. A pesquisa serve, assim, uma indagação ou questão de partida, não devendo ser 
vista apenas como curiosidade do pesquisador, mas como fio condutor da investigação, 
pelo que deve ser sistematizada e seguir procedimentos rigorosos.  

Como se percebe, a questão de partida é essencial para a definição do problema 
de pesquisa. “A questão de partida constitui normalmente um primeiro meio para pôr em 
prática uma das dimensões essenciais do processo científico: a ruptura com os 
preconceitos e as noções prévias” (Quivy, 1995, p. 34). 

De acordo com Quivy (1995), a melhor forma de começar um trabalho de 
investigação em ciências sociais consiste no esforço de enunciar o projeto sob a forma de 
pergunta de partida. Com esta pergunta, o investigador tenta exprimir, o mais exatamente 
possível, o que procura saber, elucidar, compreender melhor. A pergunta de partida 
servirá de primeiro fio condutor da investigação. (op. cit., p. 44). 

Na perspetiva de compreender como a Comunicação Educativa tem vindo a ser 
trabalhada nos cursos de formação inicial de professores, formulou-se a seguinte questão 
de partida: tem o curso de Pedagogia vindo a contribuir para uma formação compatível 
com as atuais exigências da sociedade da informação e de que modo a Comunicação 
Educativa se insere nesse percurso?  

Esse questionamento inicial deu origem a outras questões que foram o fio 

condutor de todo processo investigativo.  
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3.3. Questões norteadoras ou Problema de Investigação 

Como foi já referido, a pesquisa nasce de uma indagação a que o pesquisador 

anseia responder. A indagação inicial dá origem a outras, comumente designadas por 

questões norteadoras ou problema de investigação. 

Para Quivy (1995), o problema é a perspetiva teórica escolhida pelo investigador 

para abordar o problema formulado na pergunta de partida. É uma forma de interrogar os 

fenómenos estudados, que constitui uma etapa-charneira da investigação, entre a rutura e 

a construção. 

No caso da pesquisa científica, o problema ideal pode remeter para a constatação 

de um facto real que não seja adequadamente explicado pelo conhecimento disponível 

(Thiollent, 2007). Outro tipo de problema leva-nos a equívocos internos existentes nas 

explicações anteriormente produzidas. O porquê dessas situações constitui o problema 

inicial, isto é, o ponto de partida da investigação.  

De referir que, na clássica formulação de um problema, são relacionados, pelo 

menos, dois elementos. O problema diz respeito à relação entre um elemento real e um 

elemento explicativo inadequado ou à relação entre dois elementos explicativos 

concorrentes do mesmo facto. Se houvesse apenas um elemento, não seria um problema, 

mas, tão somente, um tema. 

De acordo com Oliveira (2002), o problema é um acontecimento ou fenómeno 

não estudado e, consequentemente, para o qual não existe resposta ou explicação. Trata-

se de uma questão ainda sem solução, que é objeto de discussão, em qualquer área ou 

domínio do conhecimento. A sua solução, resposta ou explicação só será possível através 

da pesquisa ou da comprovação dos factos, que, no caso das ciências, são anteriores à 

hipótese. O problema delimita a pesquisa e facilita a investigação. 

Para Ramos & Naranjo (2014, p. 72), o “problema de investigação é toda aquela 

situação de discrepância entre o nível real e o desejado que, para ser solucionada, exige a 

aplicação do método científico”. 

Lakatos & Marconi (2001, p. 102) lembram que a formulação do problema se 

prende com o tema proposto: “ela esclarece a dificuldade específica com a qual se 

defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa”. 

Definidas as questões norteadoras com o que se procurou, com diligência, 

delimitar o presente estudo, a fim de procurar uma explicação adequada para a dimensão 

real do fenómeno estabelecido na questão de partida, o passo seguinte foi o 
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estabelecimento de possíveis respostas, ainda que provisórias, para as questões da 

investigação já apresentadas.  

3.4. Hipótese de Investigação 

Paralelamente ao problema, é formulada uma hipótese, que desempenha um 

papel muito importante na organização da pesquisa, na medida em que é “a partir de sua 

formulação que o pesquisador tem condições de identificar as informações necessárias, 

evitar a dispersão, focalizar determinados segmentos do campo de observação, selecionar 

os dados” (Oliveira, 2003, p. 112). 

Logo, a hipótese é uma possível resposta ao problema de investigação, que, no 

final, poderá ser confirmada ou negada, pois, como afirmam Ramos e Naranjo (2014, p. 

58), a propósito das características das hipóteses, “refer[em]-se a um facto não sujeito à 

experiência […] corrigível à luz de novos conhecimentos – significam que se trata de 

ideias acerca do mundo que se consideram como prováveis, portanto podem confirmar-

se ou rejeitar-se”. 

Do ponto de vista de Quivy (1995), a hipótese é uma organização de uma 

investigação em torno de possibilidades de trabalho; constitui a melhor forma de conduzir 

uma investigação com ordem e rigor, sem que para tal seja necessário sacrificar o espírito 

de descoberta e de curiosidade que caracteriza qualquer esforço intelectual digno desse 

nome. Além disso, um trabalho não pode ser considerado uma verdadeira investigação se 

não se estruturar em torno de uma ou várias hipóteses. O pesquisador que a formula diz, 

de facto, “penso que é nesta direção que é necessário procurar, que esta pista será a mais 

fecunda” (Quivy, 1995, p. 119. 

Desse modo, “o ponto básico do tema, individualizado e especificado na 

formulação do problema, sendo uma dificuldade sentida, compreendida e definida, 

necessita de uma resposta, ‘provável, suposta e provisória’, isto é, uma hipótese” (Lakatos 

&Marconi, 2001, p. 102). 
 

Uma hipótese é simplesmente definida como suposição formulada pelo 
pesquisador a respeito de possíveis soluções a um problema colocado na 
pesquisa, principalmente ao nível observacional. [...] A hipótese desempenha 
um importante papel na organização da pesquisa: a partir da sua formulação, o 
pesquisador identifica as informações necessárias, evita a dispersão, focaliza 
determinados segmentos do campo de observação, seleciona os dados etc. 
(Thiollent, 2007, p. 61) 

 
O problema enunciado, a questão de partida, a observação dos fenómenos e 

ainda as conceptualizações de investigadores como Oliveira (2002), Ramos & Naranjo 
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(2014), Lakatos & Marconi (2001) e Thiollent (2007) conduziram à definição das 
seguintes hipóteses:  

a) a Comunicação Educativa, no curso de Pedagogia, tem projeção limitada;  

b) alunos e professores do Curso de Pedagogia possuem uma conceção 

utilitarista, acrítica, não reflexiva sobre o uso das Tecnologias Educativas;  

c) Autonomia, competências comunicacionais, responsabilidade e sentido 

crítico podem constituir os pressupostos epistemológicos da Comunicação 

Educativa. 

A Tabela 3.13 permite fazer um paralelo entre as questões norteadoras e as 

hipóteses. 

Tabela 3.13: Questões norteadoras ou problema e Hipóteses. 
Questão de partida: tem o curso de pedagogia vindo a contribuir para uma formação compatível 

com as atuais exigências da sociedade da informação e de que modo a Comunicação Educativa se 

insere nesse percurso? 

Questões norteadoras ou problema Hipóteses 

Qual a perspetiva da comunicação educativa no 

Curso de Pedagogia para o ensino de ciências na 

educação infantil? 

A comunicação educativa, no Curso de 

Pedagogia, tem projeção limitada. 

 

Que pressupostos teórico-metodológicos norteiam 

a comunicação educativa no âmbito do Curso de 

Pedagogia? 

Alunos e professores do Curso de Pedagogia 

possuem uma conceção utilitarista, acrítica, não 

reflexiva sobre o uso da tecnologia educativa 

Quais os pressupostos necessários para que a 

comunicação educativa promova a autonomia, a 

responsabilidade, competências comunicacionais 

e o espírito crítico nos alunos? 

Autonomia, competências comunicacionais 

responsabilidade e criticidade podem constituir os 

pressupostos epistemológicos da Comunicação 

Educativa. 
 

 

Em seguida, para obter uma visão geral do estudo e prever, com maior grau de 

precisão, a sua finalização e o alcance das tarefas necessárias à sua realização, foram 

estabelecidos os objetivos como elementos fundantes da investigação.  
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3.5. Objetivos da investigação 

O objetivo caracteriza-se como uma projeção, apontando para o final da 

investigação, isto é, dá sentido à tese estabelecida no projeto. Tanto o objetivo geral como 

os objetivos específicos são elementos fundamentais para a pesquisa. 

O objetivo geral, “está ligado a uma visão global e abrangente do tema. 

Relaciona-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenómenos e eventos, quer das ideias 

estudadas. Vincula-se diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto”, 

defendem Marconi & Lakatos (2001, p. 102). Porém, os objetivos específicos, de acordo 

com as referidas autoras, apresentam um caráter mais concreto. Têm a função 

intermediária e instrumental, permitindo, por um lado, atingir o objetivo geral e, pelo 

outro, aplica-lo a situações particulares. Portanto, 

 
O objetivo permite precisar o fim da investigação. Este processo deve ter uma 
só característica fundamental; as especificidades, orientadas para alcançar o 
que é central, devem adotar a forma de tarefas científicas e ser tratada como 
tal, porquanto o projeto de investigação científica é um sistema e, como tal, 
não contém duas partes que cumpram uma mesma função. Além disso, é 
orientado para cumprir o objetivo fundamental (Ramos e Naranjo, 2014, p. 58)  

 

Definidos o problema e as hipóteses, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

Objetivo principal → analisar as dimensões da Comunicação Educativa do Curso 

de Pedagogia para o ensino das Ciências na Educação Infantil, partindo do pressuposto 

de que a comunicação é um fator de extrema importância para uma pedagogia crítica da 

emancipação; 

Objetivos intermediários e instrumentais → a) Recolher informações sobre a 

perspetiva da Comunicação Educativa, no Curso de Pedagogia para o ensino das 

Ciências na Educação Infantil; b) Investigar os pressupostos teórico-metodológicos que 

norteiam a Comunicação Educativa no âmbito do Curso de Pedagogia; c) Discorrer 

sobre as conjeturas necessárias para que a comunicação educativa promova a 

autonomia, a responsabilidade e o espírito crítico; e, finalmente d) Construir linhas 

epistemológicas que assinalem caminhos para uma Comunicação Educativa capaz de 

responder aos desafios da sociedade contemporânea, da ciência e da tecnologia. 

Agrupar os três elementos - problema, hipótese e objetivos - foi importante para 

facilitar a sua leitura e compreensão dos mesmos, no escopo da investigação. 



106 
 

Tabela 3.14: Questões norteadoras ou problema, Hipóteses e Objetivos. 
Questão de partida: tem o curso de Pedagogia vindo a contribuir para uma formação compatível 

com as atuais exigências da sociedade da informação e de que modo a comunicação educativa se 

insere nesse percurso?  

Problema Hipóteses Objetivo 

Qual a perspetiva da 

comunicação educativa no Curso 

de Pedagogia para o ensino de 

ciências na educação infantil?  

A comunicação educativa, no 

Curso de Pedagogia, tem 

projeção limitada. 

 

Recolher informações sobre a 

perspetiva da comunicação 

educativa no Curso de 

Pedagogia para o ensino de 

ciências na educação infantil. 

Que pressupostos teórico-

metodológicos norteiam a 

comunicação educativa no 

âmbito do Curso de Pedagogia? 

Alunos e professores do Curso 

de Pedagogia possuem uma 

conceção utilitarista, acrítica, 

não reflexiva sobre o uso da 

tecnologia educativa 

Investigar quais os pressupostos 

teórico-metodológicos norteiam 

a comunicação educativa no 

âmbito do Curso de Pedagogia 

Quais os pressupostos 

necessários para que a 

comunicação educativa promova 

a autonomia, a responsabilidade, 

competências comunicacionais e 

o espírito crítico nos alunos? 

Autonomia, competências 

comunicacionais 

responsabilidade e criticidade 

podem constituir os pressupostos 

epistemológicos da 

Comunicação Educativa. 

Discorrer sobre as conjeturas 

necessárias para que a 

comunicação educativa 

promova a autonomia, a 

responsabilidade e o espírito 

crítico. 

Construir lineamentos 

epistemológicos que assinalem 

caminhos para uma 

comunicação educativa que 

responda aos desafios da 

sociedade contemporânea, da 

ciência e da tecnologia. 
 

A fim de alcançar os objetivos da investigação, foi definida a metodologia a 

seguir, não sem previamente ter sido realizado um estudo sobre as diferentes abordagens 

metodológicas passíveis de constituírem um caminho possível para a investigação. 

Caminho que “deve estar em consonância com os objetivos da pesquisa; dessa maneira o 

pesquisador deverá saber escolher com muita eficiência os instrumentos que mais se 

adequam para efetuar a coleta de informações” (Oliveira, 2002, p. 115). 

Relativamente à construção do conhecimento, Severino (2007) chama a atenção 

para a importância de as técnicas e o método estarem apoiados em fundamentos 
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epistemológicos, como elementos gerais que são comuns a todos os processos de 

conhecimento que pretenda realizar, marcando toda a atividade de pesquisa.  

Em decorrência da diversidade de perspetivas epistemológicas, é necessário 

definir o enfoque que deve ser adotado para dar conta do objeto pesquisado. Por esta 

razão, “várias são as modalidades de pesquisa que se podem praticar o que implica 

coerência epistemológica, metodológica e técnica, para o seu adequado 

desenvolvimento” (Severino, 2007, p. 118). 

Na pesquisa científica, a abordagem metodológica pode ser de natureza 

quantitativa, qualitativa e, mais recentemente, combinar as duas, sendo designada por 

abordagem mista ou quantiqualitativa. Ao longo da história, todas estas abordagens foram 

sendo concebidas como modo sistemático de produção do conhecimento.  

Assim, de acordo com Severino (2007), a ciência nasce como ambição de ser um 

saber único, constituído sob um único paradigma e conduzido por um único método. Foi 

o que garantiu a unidade do sistema das Ciências Naturais, um paradigma que ficou 

conhecido como quantitativo. No entanto, quando se passou a estudar cientificamente o 

ser humano, com as suas peculiaridades, através das Ciências Humanas, rompeu-se com 

esse monolitismo metodológico em função da necessidade da possibilidade de referência 

a múltiplos paradigmas epistemológicos para se dar conta da integralidade de sua 

condição. Foi então que emergiu o paradigma qualitativo. Atualmente, existe uma nova 

abordagem, assente no meio científico, que é a abordagem quantiqualitativa. 

3.6. Abordagem Quantitativa 

A metodologia da abordagem quantitativa, na perspetiva de Bardin (2000, p. 120), 

“funda-se na frequência de aparição de certos elementos da mensagem. Obtém dados 

descritivos através de um método estatístico. Graças a um desconto sistemático, esta 

análise é mais objetiva, mais fiel e mais exata, visto que a observação é mais bem 

controlada. Sendo rígida, esta análise é, no entanto, útil, nas fases de verificação das 

hipóteses”. 

Esta forma de abordar os assuntos, “tem sua base na filosofia positivista que busca 

a observação dos fatos acima de tudo, como se neles estivesse contida a verdade científica 

(os fatos falam por si mesmos)” (Soriano, 2004, p. 184), estabelece uma relação funcional 

de causa e efeito baseada numa formulação matemática de onde vem a ideia de 

quantidade. 
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A ciência nasce no início da era moderna, opondo-se à modalidade metafísica 
do conhecimento, fundada na pretensão do acesso racional à essência dos 
objetos reais e afirmando a limitação de nosso conhecimento à fenomenalidade 
do real. E esse conhecimento dos fenómenos, por sua vez, limitava-se à 
expressão de uma relação funcional de causa e efeito que só podia ser medida 
como uma formulação matemática. Por isso, toda lei científica revestia-se de 
uma formulação matemática, exprimindo uma relação quantitativa. Daí a 
característica original do método científico ser sua configuração experimental-
matemática. (Severino, 2007, p. 118). 

 

De acordo com Teixeira (2007, sublinhado da autora) a pesquisa, numa 

abordagem quantitativa, utiliza a descrição matemática como uma linguagem, quer 

dizer, a linguagem matemática serve para descrever as causas de um fenómeno, as 

relações entre variáveis, etc. O papel da estatística é o de estabelecer a relação entre o 

modelo teórico proposto e os dados observados no mundo real. Deve ser utilizada como 

método de pesquisa quando o problema formulado tiver a intenção de saber:  

A) A relação entre variáveis (idade, género e escolaridade e dificuldade em leitura?);  

B) A causa (o que causa a evasão) 

C) O efeito ou consequência (qual o efeito da técnica expositiva na aprendizagem entre 

crianças dos 4 aos 6 anos?); 

D) A incidência (qual o número de casos novos de evasão, em Manaus, em 2013); 

E) A prevalência (qual o número de casos de repetência no primeiro ano, em Manaus, 

entre janeiro e junho de 2013). 

O método de abordagem quantitativa, tal como o próprio termo indica, tem por 

objetivo quantificar opiniões e dados, nas formas de recolha de informações, empregando 

recursos e técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentagem, média, moda, 

mediana e desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc. É frequentemente utilizado no desenvolvimento de estudos descritivos, em 

que se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como na investigação 

da relação de causalidade entre os fenómenos: causa e efeito (Oliveira, 2002). 

É, também, indicado na investigação de âmbito social, económico, 

comunicacional, mercadológico, de opinião, de administração, representando, em linhas 

gerais, uma forma de garantir a precisão dos resultados, e evitando, com isso, distorções 

de análise e interpretação (ibid).  
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3.7. Abordagem Qualitativa 

A abordagem qualitativa da investigação é resultado, também, de um processo 

científico consolidado e aceite nas pesquisas sociais com o propósito de romper com o 

paradigma positivista, em virtude de este não dar conta das complexidades existentes nas 

pesquisas sociais. Convém, no entanto, frisar que as duas abordagens não se excluem; 

pelo contrário, são complementares.  
Com relação ao emprego do método ou abordagem qualitativa. Esta difere da 
quantitativa pelo fato de não empregar dados estatísticos como centro do 
processo de análise de um problema. A diferença está no fato de que o método 
qualitativo não tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias 
homogêneas. (Oliveira, 2002, p. 116)  

 

Teixeira (2007) afirma que, na pesquisa qualitativa, o pesquisador procura 

reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da 

análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenómenos pela sua descrição e 

interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são elementos importantes na 

análise e compreensão dos fenómenos estudados.  

A pesquisa qualitativa caracteriza-se pelos seguintes aspetos: 

1) O pesquisador observa os factos sob a ótica de alguém interno à organização; 

2) A pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação; 

3) A pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a sequência dos 

factos ao longo do tempo; 

4) O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não havendo hipóteses fortes, 

no início da pesquisa, o que lhe confere bastante flexibilidade; 

5) A pesquisa geralmente emprega mais que uma fonte de dados. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), o investigador introduz-se no mundo dos 

indivíduos que pretende estudar, tentando conhecê-los, dando-se a conhecer e ganhando 

a sua confiança, ao mesmo tempo que elabora um registo escrito e sistemático de tudo o 

que ouve e observa. Na sua opinião, uma metodologia qualitativa “enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” (Bogdan & Biklen, 

1994, p. 45) e envolve cinco características, a saber: 

 1). Tem, no ambiente natural, a fonte direta de recolha de dados e o principal 

instrumento do investigador, o que significa que o pesquisador precisa 

mergulhar no universo da pesquisa, buscando o máximo de informação possível 

que servirá de base a análises posteriores. 
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2). Os dados devem ser, preferencialmente, descritivos; podem ser expressos 

através de textos, acompanhados de gráficos e tabelas.  

3). A preocupação deve centrar-se mais no processo do que no produto; neste 

caso, o foco central é o caminho percorrido. 

4). Deve destacar-se a importância do significado atribuído aos factos pelas 

pessoas. Estes factos deverão ser os focos de atenção para o pesquisador, que 

procura analisar os resultados a partir da integração dos dados obtidos. 

5). A análise dos dados deverá seguir um processo dedutivo, isto é, partindo 

sempre de operações lógicas, em que o raciocínio simples pode chegar a 

enunciados complexos.  

Assim sendo, pondera Oliveira (2002) as pesquisas que se utilizam da 

abordagem qualitativa possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 

determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar 

contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado 

grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes de indivíduos. Dadas as principais características das duas 

abordagens a tabela abaixo mostra a comparação entre elas. 

Tabela 3.15: Comparação entre Pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Aspetos Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Ênfase na interpretação do 
entrevistado em relação à pesquisa Menor Maior 

Importância do contexto da 
organização pesquisada Menor Maior 

Proximidade do pesquisador em 
relação aos fenómenos estudados. 

Menor Maior 

Alcance do estudo no tempo Instantâneo Intervalo maior 
Número de fonte de dados Uma Várias 

Ponto de vista do pesquisador Externo à organização Interno à organização 

Quadro teórico e hipóteses Definidas 
rigorosamente Menos estruturadas. 

Fonte: Teixeira (2002)  
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Alguns pesquisadores utilizam o termo paradigma, ao invés da expressão 

método de abordagem de pesquisa. A noção de paradigma foi desenvolvida pelo filósofo, 

psicólogo e físico Thomas Kuhn, (2002) e refere-se a um modelo em que se concretiza 

uma profunda fundamentação teórica que serve de suporte filosófico a outras teorias. 

(Ramos & Naranjo, 2014). A Tabela 3.16 apresenta uma resenha dos 

paradigmas/abordagens, tendências e opiniões propostas pelos referidos, para melhor 

compreensão filosófica da questão metodológica da pesquisa. 

Tabela 3.16: Paradigmas tendências e ótica. 
Paradigma Tendência Opinião 

 

Quantitativa 

Positivista Preditivista 
Experimental 

Pragmático Empírico-analítica 
Naturalista 

Experimental Fenomenológica 
Retrospetiva 

 

Qualitativa 

 

Interpretativa 

Hermenêutica 
Semiótica 
Analítica 
Racional 

Sociocrática Participativa 
Interacionista 

Transformacional 
Fonte: Ramos & Naranjo (2014). 

3.8. Abordagem Mista ou Quantiqualitativa 

A abordagem mista, pelo próprio significado da palavra, reporta-se a uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, uma vez que, na opinião de Oliveira (2002, p. 116), 

“alguns autores não estabelecem qualquer distinção entre os métodos de abordagem, 

tendo em vista que a pesquisa quantitativa também é qualitativa”. Para o autor, a 

abordagem mista justifica-se pelo facto de o tratamento qualitativo de um problema, que 

pode ser uma opção do pesquisador, se apresentar de uma forma adequada, levando a que 

se perceba a relação de causa e efeito do fenómeno e, consequentemente, se chegue à sua 

verdade e razão. Existem problemas ou hipóteses que só podem ser investigados com 

recurso a uma metodologia quantitativa e outros que obrigam a uma análise sob um 

prisma qualitativo (Oliveira, 2002). 

Na opinião de Martinelli (1994), a abordagem quantitativa, quando não 

exclusiva, serve de fundamento ao conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa. 
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Portanto, a pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas ambas 

devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua, sem confinar os 

processos e questões metodológicas a limites que restrinjam os métodos quantitativos 

exclusivamente ao positivismo ou os métodos qualitativos ao pensamento interpretativo, 

ou seja, a fenomenologia, a dialética e a hermenêutica. 

Deste modo, a abordagem mista combina técnicas de pesquisa qualitativa com 

quantitativa. Esse interesse em aliar diferentes formas de recolha de dados teve início na 

década de 50 do século passado. Nos anos 70 do mesmo século, houve um crescimento 

do número de pesquisas que utilizavam tanto dados qualitativos como quantitativos. Na 

década de 80, aumentou o interesse pelos procedimentos baseados em estudos mistos e, 

finalmente, nos anos 90, assistiu-se à publicação de estudos sobre metodologia mista ou 

quantiqualitativa (Tréz, 2012). 

Com base nas posições atrás referidas, relativamente à abordagem metodológica, 

e tendo em consideração o problema em estudo, o campo de ação, o objetivo, a hipótese, 

as tarefas científicas, os métodos e técnicas, a população e a amostra, a novidade científica 

e os valores, definiu-se as bases metodológicas da presente tese.  

O estudo foi desenvolvido com base nos pressupostos da abordagem mista ou 

quantiqualitativa. A “a opção por uma linha de trabalho metodológico está abrigada sob 

um paradigma que lhe é próprio, epistemologicamente e que costuma estar associada à 

certa cosmovisão preferida do pesquisador” (Turato, 2004, p. 21). 

3.9. Método de investigação 

O método é a organização interna do processo investigativo, uma configuração 

sucessiva de procedimentos que envolvem diversas técnicas e instrumentos que, em 

última análise, lhe outorgam validade. “A técnica é o particular, é projetada 

fundamentalmente com o objetivo de outorgar a validade do método” (Ramos & Naranjo, 

2014, p. 99).  

Com base nas características da pesquisa mista, que combina as abordagens 

quantitativa e qualitativa, optou-se pelo método qualitativo de estudo de caso (Serrano, 

1994), na sua variante estudo de casos múltiplos que, segundo Yin (2001), oferece ao 

investigador condições de trabalhar em mais de um contexto sempre com o mesmo objeto 

de estudo, uma variação que possibilita o estudo de um único caso ou casos múltiplos, 

podendo os dados recolhidos ser de natureza qualitativa e quantitativa ou mista. 
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De acordo com Severino (2007), a pesquisa centrada no estudo de caso particular 

é considerada representativa de um conjunto de casos análogos. A recolha de dados e a 

sua análise seguem os mesmos procedimentos das pesquisas de campo, em geral. 

Para Ramos & Naranjo (2014), o estudo de caso centra-se num ou em vários 

indivíduos. Estes estudos, em geral, são longitudinais, acompanhando o indivíduo ou os 

indivíduos durante um período relativamente prolongado. Trata-se de um método de 

pesquisa e análise da realidade social de grande importância no desenvolvimento das 

Ciências Sociais e Humanas e representa uma forma mais pertinente e natural das 

pesquisas orientadas de uma perspetiva qualitativa (Esteban, 2010). 

Bogdan & Biklen (1994) comparam o plano geral do estudo de caso a um funil. 

Na opinião dos autores, num estudo qualitativo, o tipo adequado de perguntas nunca é 

muito especifico. O início do estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: 

os investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objeto de estudo ou fontes 

de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes, organizam, então uma 

malha larga, tentando avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os seus 

objetivos.  

Segundo Serrano (1994, p. 133), o estudo de casos contempla as seguintes fases:  

1. Eclosão- reflexão pessoal sobre o caso; 

2. Análise-síntese – ir ao encontro da realidade e lê-la, de forma crítica, na 

tentativa de melhorá-la e transformá-la; 

3. Conceptualização – formulação de princípio de ação, procurando os mais 

eficazes em termos da situação concreta que é objeto de estudo. 

A primeira fase corresponde às leituras efetuadas e ao contacto com estudantes 

e profissionais que desenvolvem atividades em ambientes escolares, tendo sido 

posteriormente definidos os contextos da investigação. 

3.10. Contexto geral da investigação 

A investigação foi realizada no Brasil, na cidade de Manaus, capital do Estado 

do Amazonas.  

Recentemente, em 2007, foi criado um mecanismo de monitorização da 

qualidade da Educação Básica brasileira, denominado IDEB - Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica, a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), com a finalidade medir a qualidade da aprendizagem a nível 
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nacional e de estabelecer metas para a melhoria do ensino. O IDEB funciona como um 

indicador nacional, que recolhe dados concretos, com base nos quais a sociedade se pode 

mobilizar, procurando a melhoria da educação. É calculado a partir de duas componentes: 

a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames 

aplicados pelo INEP.  

Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 

anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e 

municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os Estados e o 

País, realizados de dois em dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas 

para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, 

média correspondente ao sistema educativo dos países desenvolvidos. 

No Amazonas, segundo dados do INEP, 33% dos alunos situam-se num nível de 

aprendizagem adequado, nas competências de leitura e interpretação de textos, até ao 5º 

ano, na rede pública de ensino. Do total de 66.984 alunos, 22.349 demonstraram terem 

realizado uma aprendizagem adequada (INEP, 2007).  

O IDEB 2013, nos anos iniciais da rede estadual, atingiu a meta prevista e 

cresceu, mas não alcançou o objetivo de 6,0. Pode melhorar de forma a garantir mais 

alunos com sucesso e um fluxo escolar adequado. A Tabela 3.17 mostra a evolução da 

aprendizagem, na Educação Básica, no Brasil e no Amazonas 

Tabela 3.17: Evolução do aprendizado da Educação Básica. 

 

Fonte: INEP (2007) 

Os dados publicados são importantes para o presente estudo, em virtude de os 

contextos escolhidos para a realização da investigação serem o local onde os profissionais 

obtêm a primeira graduação que lhes permite lecionar ao nível da Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), sendo estas as primeiras etapas da 

Educação Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/1996).  

Ano % Brasil % Amazonas 

2009 32% 24% 

2011 37% 28% 

2013 40% 33% 
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3.11. Contextos específicos da investigação 

Como foi referido anteriormente, a seleção das IES foi feita com base na 

classificação do Ranking do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), 

sendo também critério de escolha oferecerem o Curso de Pedagogia e terem alunos 

finalistas no semestre em que se efetuaria a recolha de dados, concretamente, o primeiro 

semestre de 2014. Para preservar o anonimato das IES utilizaremos as letras A, B, C, D, 

E para identificá-las. 

 
Tabela 3.18: Número de discentes do Curso de Pedagogia por IES. 

IES 
Número de 

turmas 

Número de finalistas em 

2015/1 
Respondentes Modalidade de Ensino 

A 01 
  

Presencial 

B 01 10 08 
Educação à Distância 

(EaD) 

C 01 39 39 Presencial 

D 02 37 37 Presencial 

E 02 18 12 Presencial 

Total 07 104 96 - 

Fonte: Equipe Técnica da IES. 

3.11.1 Instituição de Ensino Superior A 

Trata-se de uma IES de dependência administrativa privada; oferece vários 

cursos de graduação, entre eles o Curso de Formação Inicial de Professores ou Pedagogia, 

a merecer atenção por se tratar do objeto de estudo da presente investigação. Possui uma 

estrutura física bem distribuída, contando, inclusivamente, com laboratório de 

informática.  

Na referida IES, o Curso de Pedagogia tem a duração de 4 (quatro) anos e 

abrange a formação de professores nas diversas áreas de formação: Magistério da 

Educação Pré-Escolar e séries iniciais do Ensino Fundamental, seguida da habilitação 

complementar em Gestão Educacional, envolvendo Supervisão Escolar e Orientação 

Educacional, voltadas para o Planeamento e Organização da Educação Básica, elaboração 

de currículos e aperfeiçoamento da Gestão Escolar, dentro de princípios que garantem a 

qualidade do Ensino e o acompanhamento do processo didático-pedagógico, tendo em 

vista o desenvolvimento integral do aluno. Assim, a formação do Pedagogo pressupõe 
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conhecimentos na área das Ciências da Educação e Políticas Educativas, formuladas para 

agregar valor às condições de vida socioeconómica, política e cultural do seu contexto.  

Tabela 3.19: Carga Horária da IES A. 
Componentes Curriculares Horas aula Carga Horária 

Disciplinas 2.720 2.380 

Práticas Associadas - 420 

Estágio Supervisionado - 300 

Atividades Complementares - 100 

Carga Horária Total do Curso - 3.200 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES. 
 
 
 

Tabela 3.20: Matriz Curricular da IES A. 
Psicologia da Educação I  Psicomotricidade e Ludicidade na Infância 

Língua Portuguesa Literatura Infantil 

 

Sociologia da Educação 

Metodologia e Prática do Ensino da Geografia e História 

Filosofia e Ética da Educação Metodologia e Prática das Ciências e Matemática 

Biologia Educacional Políticas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS Metodologia e Prática da Alfabetização 

Psicologia da Educação II  Metodologia e Prática do Ensino da Língua Portuguesa 

Política, Leg. e Organização da 

Educação Básica. 

Gestão do Terceiro Setor 

Metodologia Científica Organização do 

Trabalho Pedagógico  

Planejamento Educacional  

Educação de Jovens e Adultos Fundamentos da Educação a Distancia 

Didática Geral  Estatística aplicada à Educação  

Arte e Educação  Educação Especial  

Educação na Região Amazônica Gestão da Educação e da Escola 

Educação Ambiental  Avaliação Educacional  

Estágio Supervisionado I  Pedagogia Empresarial  

Currículos e Programas Orientação Educacional na Educação Básica  

Educação em Direitos Humanos  Educação e Novas Tecnologias 

Linguística e Educação  Supervisão Educacional na Educação Básica 

Metodologia e Prática da Educação 

Infantil  

Seminário de Pesquisa 

Ciências e Matemática no Ensino 

Fundamental 

Fundamentos da Educação Profissional 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES.  
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Das componentes curriculares apresentadas (Tabela 3.20), destacam-se as 

ementas (programas) das que se aproximam do objeto de interesse do presente estudo, 

que constam da Tabela 3.21. 

É importante relatar que no momento da realização da investigação, não havia 

turma de finalistas ou concluintes. A última turma de finalistas havia concluído o curso 

no segundo semestre de 2013. Nela formaram 15 alunos, um contingente bem tímido de 

finalistas. Essa realidade reforça o pequeno número de concluintes de cursos na área da 

educação em nível nacional dado descrito anteriormente. 

 
Tabela 3.21: Componente Curricular e Ementas da IES A. 

Componente Curricular Ementa 

Educação e Novas Tecnologias 

Principais conceitos das novas tecnologias de 

informação e comunicação, contribuições e 

desafios atuais para educação. Papel das NTIC’s 

no Mundo globalizado. Relação entre a Prática 

Pedagógica e as NTIC’s. Meios Audiovisuais. 

Informática na Educação. Multimídia da 

Educação. Educação à Distância e Internet na 

Educação. 

Metodologia e Prática das Ciências e 

Matemática 

A Matemática na Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Seleção e 

estruturação dos conteúdos dos livros didáticos de 

Matemática e de Ciências para a Educação Infantil 

e séries iniciais do Ensino Fundamental segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Programas 

com bases teórico-metodológicas para o ensino da 

matemática e ciências no contexto atual, e para 

formação de um professor reflexivo e pesquisador. 

Construção e elaboração de materiais e 

procedimentos didáticos para a redescoberta dos 

conhecimentos matemáticos abordando diferentes 

metodologias e inter-relações com os demais 

componentes disciplinares. Visão geral sobre as 

conceções epistemológicas do Ensino de Ciências: 

tradicional e construtivista. Observação e prática 

do Ensino de Ciências e Matemática nas oficinas 

pedagógicas nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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Continuação da Tabela 3.21 

Metodologia e Prática da Alfabetização 

Conceito de alfabetização, aspetos políticos e 

ideológicos do processo de alfabetização no Brasil. 

Formação do professor de alfabetização. A 

linguagem como sistema simbólico representativo 

das interações humanas. Processos de 

alfabetização e alternativas metodológicas. A 

função social da escrita. A produção e apropriação 

da leitura e da escrita. Letramento em texto 

didático: como definir, como avaliar, como medir. 

Dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita. 

Sessões práticas nas oficinas pedagógicas. 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES. 

3.11.2. Instituição de Ensino Superior B 

A dependência administrativa privada oferece o Curso de Pedagogia cujo 

objetivo está delineado nos seguintes termos: o profissional licenciado em Pedagogia 

encontra-se apto a atuar em escolas e empresas. O curso oferece as matérias básicas para 

formação em Pedagogia e prepara o aluno para atuar em Administração e Supervisão 

Escolar, Orientação Educacional, Tecnologia de Educação e outras áreas de ação do 

pedagogo. 

Ao formar-se, o aluno pode habilitar-se à Educação Infantil e ao magistério dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. (1º ao 5º Ano). O principal objetivo do curso 

oferecido pela IES é dotar os seus profissionais de conhecimentos que lhes permitam uma 

plena capacitação para atuar na docência, planeamento e gestão do sistema educativo, 

sempre com vista às relações escola-estudante-família-comunidade. Nesta IES, o Curso 

de Pedagogia é oferecido na modalidade de Educação à Distância (EaD).  

A Educação à Distância é uma modalidade educativa em que alunos e 

professores estão separados, física ou temporalmente, pelo que é obrigatório o recurso a 

meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma 

legislação específica e pode ser implantada na Educação Básica (educação de jovens e 

adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na Educação Superior. Neste 

caso, a turma de alunos prestes a concluir era formada por 15 discentes (PPP, disponível 

no site da IES). 
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Tabela 3.22: Carga horária da IES B 
Carga 

Horária 

Atividades 

Formativas 

Estágio 

Supervisionado 

Atividades Teórico-

Práticas 
Total 

Nacional 2.800 h/a 300h/a 100h/a 3.200h/a 

IES 2.800 h/a 300h/a 100h/a 3.200h/a 

Fontes: Inep e Projeto Pedagógico d IES. 

 

 

Tabela 3.23: Matriz Curricular da IES B 
Alfabetização e Letramento Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 
Atividade Complementar Marketing Pessoal (Optativa) 

Atividades Práticas Supervisionadas Metodologia de Arte e Movimento: 
Corporeidade 

Avaliação Educacional Metodologia do Trabalho Acadêmico 

Ciências Sociais Metodologia e Prática do Ensino da História e 
Geografia 

Comunicação e Expressão Metodologia e Prática do Ensino da 
Matemática e Ciências 

Desenvolvimento Sustentável (Optativa) Metodologia e Prática do Ensino de Língua 
Portuguesa 

Didática e Metodologia do Ensino Médio: 
Normal e Educação Profissional 

Métodos de Pesquisa 

Didática Fundamental Orientação e Prática de Gestão da Educação em 
Ambientes Escolares e Não-Escolares 

Educação Ambiental Orientação e Prática de Projetos de Ensino 
Fundamental 

Educação de Jovens e Adultos: Fundamentos e 
Metodologia 

Orientação e Prática de Projetos na Infância 

Educação Inclusiva Orientação em Supervisão Escolar e Orientação 
Educacional 

Escola, Currículo e Cultura Pedagogia Integrada 
Estágio Supervisionado Pedagogia Interdisciplinar 

Estatística Politica e Organização da Educação Básica 
Estrutura e Organização da Escola de 

Educação Infantil 
Projetos e Práticas de Ação Pedagógica 

Estudos Disciplinares Psicologia Construtivista 
Filosofia, Comunicação e Ética Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de 

Aprendizagem 
Fundamentos de Filosofia e Educação Psicologia do Desenvolvimento: Ciclo Vital 

Gestão Educacional Psicologia Sócio Interacionista 
História da Educação Relações Étnico-Raciais no Brasil 

História do Pensamento Filosófico Sociologia e Educação 
Homem e Sociedade Tecnologia da Informação e Comunicação em 

Educação 
Interpretação e Produção de Textos Tópicos de Atuação Profissional – Pedagogia 

Jogos e Brinquedos na Infância Trabalho de Conclusão de Curso 
Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.24: Componente Curricular e Ementas da IES B 
Componente Curricular Ementa 

 

 

 

 

 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação em Educação 

 

 

Análises teóricas e práticas que permitam ao 

aluno elaborar e avaliar estratégias para 

educação atual na sociedade tecnológica e 

informatizada. Oferecimento de subsídios ao 

aluno para uma prática pedagógica 

consciente, que integre aspetos tecnológicos 

aos socioculturais de sua comunidade escolar. 

Vivências e explorações dos recursos da 

linguagem informatizada em situações de 

ensino e de aprendizagem. Levantar junto aos 

parâmetros curriculares nacionais do ensino 

fundamental o envolvimento da tecnologia 

como ferramenta de apoio pedagógico. 

 

 

 

 

Orientação e Prática de Projetos na 

Infância 

 

A profissão docente e os desafios da educação 

infantil. Competências e habilidades 

requeridas para o ato pedagógico. A 

organização da dinâmica da prática 

pedagógica na educação infantil. As relações 

entre sociedade/ educação/ escola. A atuação 

profissional do pedagogo na formação e 

aprendizagem da criança. 

 

 

 

Metodologia e Prática do Ensino de 

matemática e Ciências. 

 

Organização e sistematização do ensino de 

Matemática e Ciências a partir de abordagens 

metodológicas e teóricas que subsidiam os 

currículos de educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental no Brasil. 

Estudo sobre a compreensão e construção do 

conhecimento matemático e científico com 

base nos aspetos epistemológicos, históricos 

e curriculares. 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES.  
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3.11.3. Instituição de Ensino Superior C 

Nas IES de dependência administrativa de caráter privado, o perfil do Licenciado 

em Pedagogia refere-se, antes de tudo, a um profissional da educação com atuação 

intrínseca à comunidade escolar e aos demais espaços educativos.  

A sua atividade deve ser exercida de maneira integrada, tendo como meta a 

melhoria da qualidade educativa em estreita articulação com a realidade concreta da 

sociedade, para a construção da humanização individual e coletiva, numa perspetiva de 

educação comprometida com a mudança. 

Neste contexto, pretende-se que o perfil do futuro profissional inclua um amplo 

e profundo conhecimento da dinâmica da sociedade e da educação, dos diferentes 

sistemas de ensino e da escola, representando elementos concretos de um contexto 

histórico-social profundamente relacionado com as suas condicionantes históricas, 

repletas de contradições. 

E é precisamente nestas contradições que o profissional da educação encontra o 

seu espaço de ação, através de sua competência técnica e humana e do seu compromisso 

político. O curso destina-se a formar profissionais capazes de enfrentar os problemas da 

prática educativa, nas suas diferentes modalidades, e de investigar e produzir 

conhecimento sobre a natureza e as finalidades da educação, num determinado momento 

e contexto históricos. (PPP, disponível no site da IES). 
 

Tabela 3.25: Carga horária da IES C. 
Carga 

Horária 

Atividades 

Formativas 

Estágio 

Supervisionado 

Atividades Teórico-

Práticas 
Total 

Nacional 2.800 h/a 300h/a 100h/a 3.200h/a 

IES 2.820h/a 400h/a 200h/a 3.420h/a 

Fontes: Inep e Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.26: Matriz Curricular da IES C. 
Língua Portuguesa  Fundamentos e Metodologia de 

Ensino de Educação Física 
Metodologia Científica  Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado na Educação 
Infantil 

Psicologia  Sociologia da Educação 
Lúdico: Jogos, Brinquedos 
e Brincadeiras. 

 Filosofia da Ciência e da 
Educação 

Introdução à Filosofia  Construção a Leitura e da Escrita 
Didática  Fundamentos e Metodologia da 

Educação Especial e Inclusão 
História da Educação  Educação de Jovens e Adultos 
Psicologia da Educação  Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. 

Alfabetização e 
Letramento 

 Fundamentos e Metodologia do 
Ensino de Geografia 

Diretrizes para Educação 
Básica 

 Antropologia Cultural e Educação 
Indígena 

Currículos e Programas  Fundamentos e Metodologia de 
Ensino de Língua Portuguesa 

Fundamentos e 
Metodologia da Educação 
Infantil 

 Educação à Distância (EaD) e 
Tecnologia da Comunicação e 
Informação  

Psicomotricidade  Gestão Educacional 
Fundamentos e 
Metodologia de Ensino de 
História 

 Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado na Educação de 
Jovens e Adultos. 

Estágio Supervisionado na 
Educação Profissional 

 Planejamento e Avaliação 
Educacional 

Sociologia  Fundamentos e Metodologia de 
Ensino de Matemática 

Pesquisa Aplicada  Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS 

Fundamentos e 
Metodologia de Ensino de 
Ciências Naturais 

 Comunicação e Literatura Infanto 
Juvenil 

Fundamentos e 
Metodologia de Ensino de 
Artes 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

  Estágio em Gestão Educacional 
Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.27: Componente curricular e Ementas da IES C. 
Componente Curricular Ementa 

 

 

 

 

 

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Infantil 

 

 

Fundamentos políticos da Educação Infantil. 

Políticas económicas para a Educação Infantil. 

Fundamentos sociais da Educação Infantil no 

Brasil. Conceitos de infância, família e 

sociedade. Historicidade da Educação Infantil 

no Brasil. Funções da Educação Infantil. 

Políticas de atendimento à infância. 

Instituições públicas. Instituições privadas. 

Creches e pré-escolas. Relações entre 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Articulações dos conteúdos. A didática e seus 

fundamentos; (Re) significação da didática 

para as demandas contemporâneas. O Perfil 

do Educador nas discussões atuais. A prática 

docente na educação infantil e a construção do 

currículo. Educação infantil e diversidade 

cultural. Propostas para o desenvolvimento 

integral do educando. Metodologias e práticas 

docentes para a Educação Infantil. Questões 

sobre a Educação Ambiental para a 

sustentabilidade da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

Ciências Naturais  

 

 

Alternativas metodológicas do ensino de 

Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e sua problematização. Análise 

crítica do processo de ensino-aprendizagem 

das ciências, envolvendo objetivos, 

conteúdos, materiais didáticos e avaliação. 

Perspectiva do ensino na dimensão da 

construção do conhecimento. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Inserção de atividades 

lúdicas no ensino de Ciências naturais. 

Questões sobre a Educação Ambiental para a 

sustentabilidade da Amazônia. 
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Continuação da Tabela 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

Educação a Distância (EAD) e Tecnologia 

da Comunicação e Informação 

 

 

Fundamentos teóricos. Comunicação como 

fenómeno social e científico. Processo de 

comunicação. Língua, linguagem e cultura. 

Uso e implicações no ensino. Características 

da educação à distância: formas e processos de 

implementação. Meios para a educação à 

distância: seleção, potencialidades e limites. 

Recursos rádio televisivos (rádio, TV, vídeo, 

tele e vídeo conferência) e recursos 

computacionais (CD - rom, internet, robótica). 

Tecnologia, ética e educação. Tecnologias 

educacionais, pesquisa e formação de 

professores. Interação em novos ambientes de 

aprendizagem construtivista e cooperativista. 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico da IES. 

3.11.4. Instituição de Ensino Superior D 

A IES de dependência administrativa pública – Estadual, tem, na oferta das suas 

unidades de ensino, entre outros cursos, o de Pedagogia. O curso visa propiciar a 

formação de professores para exercerem funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, da Educação Profissional, na área de serviços 

de apoio escolar, e em outras em que estejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

A licenciatura, compreendida como a formação básica do Curso de Pedagogia, 

tem o exercício do magistério como campo teórico-investigativo que envolve a 

participação na organização da gestão dos sistemas educativos, englobando o 

planeamento de processos escolares, a gestão, a produção e a difusão de conhecimento, 

assim como a execução de ações pedagógicas específicas de cada uma das modalidades 

de magistério apontadas nos objetivos. Nessa perspetiva, o licenciado em pedagogia 

poderá atuar em escolas dos Sistemas públicos e Particulares de ensino, no exercício do 

magistério na Educação Infantil, e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Funcionalmente, o profissional do Curso de Pedagogia deve ser capaz de 

investigar, diagnosticar, avaliar e atuar no magistério e nos serviços de gestor/supervisor 

das Escolas da rede de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1ª ao 5ª ano).  



125 
 

Os conhecimentos exigidos para a atuação, nesses campos, envolvem estudos 

teóricos e práticos, investigação, e reflexão crítica, articulados nos três grandes eixos da 

atividade académica da instituição que são: a Pesquisa, o Ensino e a Extensão. 

As Competências a serem desenvolvidas pelo aluno são:  

a) analisar criticamente a realidade amazônica, observando as interações 

políticas, sociais e económicas, no âmbito nacional e internacional, identificando as 

contradições sobre a Região, constituídas no processo da sua formação histórica, 

particularmente, sobre a complexidade das questões ambientais e ecológicas;  

b) compreender e fazer cumprir os princípios constitucionais, no que diz respeito 

às diversidades étnico-culturais e raciais de género, religiosas, políticas, económicas e à 

pluralidade de ideias e conceções;  

c) Auto gerir os seus processos investigativos, oferecendo alternativas às práticas 

educativas e aos problemas que se apresentam, nos diferentes campos da ação 

pedagógica, utilizando-se da criatividade e de tecnologias alternativas;  

d) observar os princípios da democracia participativa, orientando as suas práticas 

profissionais e a sua conduta pessoal de forma ética, apoiadas em valores comprometidos 

com a preservação e com o destino dos sujeitos históricos, no processo de construção de 

uma sociedade justa, equânime e igualitária;  

e) analisar criticamente as relações Educação/Escola/Sociedade, atentando nas 

especificidades dessas relações, em diferentes contextos históricos e socioculturais (PPP 

disponível no site da IES). 

Tabela 3.28: Carga Horária da IES D. 

Carga Horária 
Atividades 

Formativas 

Estágio 

Supervisionado 

Atividades Teórico-

Práticas 
Total 

Nacional 2.800 h/a 300h/a 100h/a 3.200h/a 

IES 2.970 h/a 330h/a 100h/a 3.400h/a 

Fontes: Inep e Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.29: Matriz Curricular IES D. 
Filosofia da educação Educação ambiental 

História geral da educação História da Educação Infantil e anos iniciais do 

ensino Fundamental 

Informática básica Planejamento de ensino e avaliação 

Leitura e produção textual  

Psicologia geral e da personalidade Psicomotricidade 

Sociologia da educação I Estágio i 

Antropologia e educação na Amazônia Geografia na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental 

Filosofia da educação brasileira Matemática na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental 

História da educação brasileira e amazônica Pesquisa e prática pedagógica I– TCC 

Métodos e técnicas de estudo e trabalho 

científico 

Teoria e prática da educação infantil 

Psicologia do desenvolvimento Ciências Naturais na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental 

Sociologia da educação II Estágio II 

Epistemologia da pesquisa educacional Metodologia do ensino/aprendizagem da língua 

Portuguesa. 

Estatística básica Metodologia do ensino/aprendizagem da 

Matemática 

História da criança e do jovem no brasil Metodologia do ensino/aprendizagem da 

Geografia 

Linguística aplicada à educação Metodologia do ensino/aprendizagem da História 

Políticas públicas e legislação do ensino básico Arte e educação 

Psicologia da aprendizagem Educação especial 

Didática geral Escola comunidade e cultura 

Educação de jovens e adultos Estágio III 

Educação e Saúde Metodologia da alfabetização 

Língua Portuguesa na Educação Infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental 

Metodologia do ensino/aprendizagem das ciências 

da natureza 

Pensamento e linguagem da criança Língua brasileira de sinais (libras) 

Criança, sociedade e cultura Pesquisa e prática pedagógica II – TCC 

Currículo do ensino básico Sociedades indígenas e educação 

 Teoria e prática da organização do trabalho 

pedagógico e gestão escolar 

Fontes: Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.30: Matriz Curricular e Ementas da IES D. 
Componente Curricular Ementa 

 

 

 

Teoria e Prática da Educação Infantil 

 

Estudos dos conceitos relacionados à Educação 

infantil tomando por base as diversas questões 

presentes nos estudos sobre a infância numa 

dimensão interdisciplinar, experiências que 

privilegiem práticas pedagógicas a metodológicas 

com as crianças em diversos contextos de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

Ciências da Natureza na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

Conteúdos básicos para o ensino de ciências 

naturais na educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental. O ambiente e os seres vivos. 

Água. O ar. O solo. O ciclo vital de animais e 

plantas: classificação, características, tipos de 

alimentação e habitat. O equilíbrio ecológico. O 

corpo humano: estudo anatômico das partes do 

corpo humano. Os alimentos: tipo e origens; 

seleção, armazenamento, prepara e consumo. 

Saúde e higiene ambiental: coleta e reciclagem de 

lixo; saneamento básico. Recursos técnicos e 

tecnológicos. Eletricidade: obtenção e distribuição. 

Fontes: Projeto Político Pedagógico da IES. 

3.11.5. Instituição de Ensino Superior E 

Nas Instituições de Ensino Superior E, o curso de Pedagogia abrange várias 

dimensões relativamente à formação do seu profissional:  teórica, científica, de pesquisa 

e prática. Todas possuem, como eixo, um docente e um gestor capazes de atuar, com 

conhecimento, no mercado de trabalho, de acordo com as exigências da sociedade atual. 

As várias dimensões têm como objetivo o esclarecimento do fenómeno educativo, no 

contexto histórico-social e cultural, segundo as múltiplas vertentes de conhecimento: 

ética, política, artística, técnica, afetiva, entre outras. 

Esta formação deve compreender as relações educativas que ocorrem no seio da 

sociedade, através dos sistemas de ensino, da escola, da sala de aula e de outros espaços 

educativos (escolares e não-escolares), que, além do contexto, devem envolver, 

simultaneamente, dimensões individuais e coletivas, num espaço que é social.  

A atual fase de desenvolvimento do capitalismo é marcada por mudanças que 

intensificam a internacionalização da economia (globalização financeira do capital), ao 
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mesmo tempo que promovem a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais 

de grande porte no denominado “mundo do trabalho”. 

A sociedade contemporânea exige da formação de professores de crianças que 

obedeça a um conjunto de requisitos, que têm que ver com novos enfoques, necessidades 

e condições de formação das crianças, a preocupação com as questões da inclusão 

tecnológica e digital, das relações de género, de trabalho, com o meio ambiente, etc. 

No que respeita à inclusão tecnológica e digital, o primeiro desafio a vencer deve 

ser o da inclusão do próprio formando, através de programas pedagógico-curriculares 

específicos, imbricados com a dotação de novas condições tecnológicas, de espaço físico, 

de gestão das mediações tecnológicas e didáticas para a prática pedagógica. Para além de 

uma perspetiva exclusivamente instrumental e tecnicista das tecnologias e das mediações 

didáticas, a dotação de novas condições tecnológicas deve estar relacionada, pedagógica 

e curricularmente, com as áreas definidoras do Curso, nomeadamente, a Educação Infantil 

e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

O campo de atuação do pedagogo configura várias possibilidades, em especial a 

docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais e na Gestão Escolar, estando esta última 

estruturada para o desempenho de tarefas de Administração Escolar. Em sentido lato, o 

Administrador dirige administrativa e pedagogicamente a escola; amplia a sua atuação 

em projetos e em instituições educativas, como por exemplo: ONGs; Conselhos 

Tutelares; empresas, no setor de recursos humanos; projetos como o dos educadores de 

rua, e ações de âmbito coletivo e cultural com idosos, crianças de rua, jovens etc.; e 

construção e avaliação de projetos e programas educativos. O seu espaço de atuação 

compreende as escolas públicas estaduais e Municipais, as Instituições Privadas de 

Ensino, ONGs, Universidades Públicas e Privadas e áreas emergentes do campo 

educativo. 

O egresso do Curso de Pedagogia da IES E, caracteriza-se pela apropriação e 

objetivação de domínios teóricos, pedagógicos e metodológicos, dinamizados no 

exercício teórico-prático de práticas pedagógicas, no âmbito de instituições educativas 

escolares e não escolares 

O Curso de Pedagogia trata do campo teórico-investigativo e pragmático da 

educação, dos processos de ensino, da aprendizagem, da prática pedagógica e da gestão 

do trabalho escolar que se realizam na práxis educativa e escolar. A docência é definida 

como o principio estruturante da formação do Pedagogo, devendo ser entendida a partir 

das estruturas teóricas e metodológicas que compreendem a organização, o 
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desenvolvimento e a gestão de processos de ensino e de aprendizagem, em ambientes 

escolares e não-escolares, bem como a produção e disseminação de conhecimento na área 

da educação. 

As atividades de ensino/aprendizagem devem ser compreendidas como um 

processo sistemático, intencional, orientado a partir das condições culturais, científicas, 

tecnológicas, ambientais e ecológicas, constituídas historicamente, em âmbito global e 

local. O professor é o profissional da educação, um sujeito social, político e cultural, cujo 

trabalho se define pelas atividades de organização, sistematização, transmissão e 

reconstrução da cultura e do conhecimento. Essas atividades devem estar voltadas para a 

formação e o desenvolvimento dos sujeitos, nas suas múltiplas dimensões - cognitivas, 

linguísticas, expressão corporal, estéticas, afetivas e sociais. 

A formação do Profissional da Educação no curso de Pedagogia é definida a 

partir de uma sólida base teórica, científica e técnica, constituída através dos processos 

integrados de apropriação de constructos teórico-pedagógicos, do exercício metodológico 

em prática pedagógica, da investigação em áreas específicas do desenvolvimento 

curricular, dos processos de ensino/aprendizagem e da gestão da Educação Infantil, e da 

educação nos anos iniciais. 

No curso de Pedagogia, a formação do Profissional da Educação para a prática 

pedagógica, na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e na Gestão Educacional, tem por 

base a multirreferencialidade da educação, em relação à pluralidade de abordagens do 

fenómeno/processo educativo e das relações que se estabelecem entre educação escolar e 

extraescolar com os processos socioculturais, políticos, económicos e ambientais, locais 

e globais (PPP, disponível no site da IES). 

 
Tabela 3.31: Carga horária da IES E. 

Carga 

Horária 

Atividades 

Formativas 

 Estágio 

Supervisionado 

Atividades 

Teórico-Práticas 
Total 

Nacional 2.800 h/a  300h/a 100h/a 3.200h/a 

IES 2.800 h/a  360h/a 150h/a 3.310h/a 

Fontes: Inep e Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.32: Matriz Curricular da IES E. 
Filosofia da Educação I   Metodologia da Alfabetização  

Sociologia da Educação I Conteúdo e Metodologia do Ensino da Língua  

Historia da Educação I Jogos e Atividades lúdicas 

Metodologia do Trabalho Científico  Seminário de Pesquisa  

Língua Portuguesa I Planejamento e Avaliação do Ensino  

Psicologia da Educação I Conteúdo e Metodologia do Ensino de História  

Filosofia da Educação II Conteúdo e Metodologia do Ensino de 

Geografia  

Sociologia da Educação II Literatura Infantil  

Historia da Educação II Mediações Didáticas 

Antropologia e Educação Gestão da Educação 

Educação na Região Amazônica  Educação de Jovens e Adultos 

Política e Legislação da Educação Básica Educação Indígena I  

Psicologia da Educação II Educação Especial I  

Metodologia da Pesquisa em Educação  Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências 

Fundamentos da Educação Infantil Gestão Escolar  

Projeto de Pesquisa Gestão e Planejamento Educacional 

Currículos e Programas da Educação Básica Estágio supervisionado I 

 A Criança e a Linguagem Oral, Escrita e 

Visual 

Estágio supervisionado II 

A Criança e a Linguagem Matemática  TCC I  

Didática  Língua Brasileira De Sinais – Libras 

A Criança e as Artes Estágio supervisionado III 

Organização do Trabalho Escolar  TCC II  

Projeto de Pesquisa II Educação Ambiental 

 A Criança, a Natureza e a Sociedade.  

Fontes: Projeto Político Pedagógico da IES. 
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Tabela 3.33: Componente Curricular e Ementas da IES E. 
Componente Curricular Ementa 

 

 

 

Mediações Didáticas 

 

 

Mediações didáticas e Aprendizagem da criança. 

Definições e características dos 

produtos/artefatos: recursos didáticos, livros, 

brinquedos, softwares. Pressupostos psicológicos 

e pedagógicos na elaboração e recepção de mídias 

didáticas pela criança. Exercícios metodológicos 

de apresentação e elaboração de mediação 

didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de Alfabetização 

 

 

Análise da ação alfabetizadora no contexto 

educacional brasileiro. Compreensão das 

principais teorias e métodos que alicerçam as 

práticas alfabetizadoras: o método sintético 

(soletração, fônico, silabação), o método analítico 

(palavração, sentenciação, o método global, a 

proposta construtivista, a proposta sócio-

histórica) Os fatores sociais, históricos, culturais, 

linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos 

que interferem na aprendizagem da leitura e da 

escrita. A escrita como produção social. Práticas 

discursivas e alfabetização. Alfabetização, 

letramento, leiturização: perspectivas 

investigativas e metodológicas para o processo de 

aquisição da leitura e da escrita. Planejamento e 

avaliação. 

 

 

 

 

A Criança, a Natureza e a Sociedade.  

O desenvolvimento da curiosidade e da 

capacidade do professor e da criança. A 

construção de representações sobre o mundo 

natural, sobre as pessoas e sobre si mesma pela 

criança. A apropriação das noções de natureza e 

sociedade. A atividade da criança, a construção de 

hipóteses e a capacidade de expressar suas 

próprias opiniões. Valorização do meio ambiente, 

da proteção aos animais e da qualidade de vida 

humana. Planejamento e avaliação 

Fontes: Projeto Político Pedagógico da IES. 
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3.12. Definição do Estudo 

O estudo foi definido como exploratório, com características descritivas, pois, 

tratando-se de um estudo de casos múltiplos, permite uma abordagem descritiva ou 

explicativa. 

De acordo com Severino (2007, p. 123) “a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. Já a pesquisa descritiva 

ou explicativa, na sua perspetiva “é aquela que, além de registrar e analisar os fenómenos 

estudados busca identificar suas causas, seja através de interpretação possibilitada pelos 

métodos qualitativos” (ibid). 

Para Oliveira (2002, p. 114) “o estudo descritivo possibilita o desenvolvimento 

de um nível de análise em que se pretende identificar as diferentes formas dos fenómenos, 

sua ordenação e classificação”. Dá margem, também, para a explicação das relações de 

causa e efeito dos fenómenos; por outras palavras, permite uma análise do papel das 

variáveis que, de certa maneira, influenciam ou levam ao aparecimento dos fenómenos. 

Neles, o processo ou os procedimentos para a obtenção dos dados podem ser praticamente 

os mesmos da pesquisa quantitativa: questionários, testes estandardizados, entrevistas, 

observações e outras técnicas, também empregadas em outras modalidades de pesquisa. 

A presente investigação enquadra-se, por isso, nos pressupostos relativos à 

pesquisa exploratória e descritiva, na medida em que, desta forma, é possível obter uma 

visão holística dos fenómenos estudados, no sentido de recolher informação sobre a 

perspetiva da Comunicação Educativa, no Curso de Pedagogia para o ensino das Ciências, 

ao nível da Educação Infantil, objetivo principal desta tese. 

3.13. Técnicas de Pesquisa adotadas 

Severino (2007) define técnicas como procedimentos operacionais que servem 

de mediação prática para a realização de pesquisas. Como tal, podem ser utilizadas em 

pesquisas levadas a cabo segundo diferentes metodologias e fundamentadas em diferentes 

epistemologias, obedecendo, obviamente, à condição de estar em consonância com os 

métodos e paradigmas epistemológicos adotados.  

No presente trabalho, optou-se pelo inquérito por questionário para a recolha de 

informação relativa aos discentes, pela entrevista semiestruturada para obter respostas por 
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parte dos docentes, pela análise de conteúdo para analisar as ementas (programas) e pela 

observação não participante. 

O inquérito por questionário é um instrumento utilizado nos “casos em que há 

necessidade de obter informação de um grande número de pessoas”, de acordo com Quivy 

& Van Campenhoudt (2003, p. 189). Os autores explicam que a técnica referida consiste 

em colocar, a um conjunto de inquiridos representativo de uma população, uma série de 

perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua 

atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu 

nível de conhecimento ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda a qualquer outro ponto de interesse para os investigadores. O objetivo principal 

“consiste em converter a informação obtida dos respondentes em dados pré-formatados, 

facilitando o acesso a um número elevado de sujeitos e a contextos diferenciados” 

(Afonso, 2005, p. 101). 

Os itens do questionário e do guião de entrevista foram elaborados com base no 

trabalho dos autores atrás referidos e nos objetivos da pesquisa, contemplando duas 

unidades, a saber: dados contextuais e conhecimento sobre Comunicação Educativa. 

(Apêndices 1 e 2) 

3.14. Validação dos Instrumentos de Recolha de Dados 

Antes de chegar à construção definitiva dos instrumentos de recolha de dados e 

de informação, procedeu-se à realização do processo de validação dos mesmos. Para 

tanto, testou-se a sua validade ao nível da compreensão das questões contidas no 

questionário. 

Participaram desta etapa 24 (vinte e quatro) estudantes do 7º período (penúltimo 

período) do Curso de Pedagogia do Programa de Formação de Professores (PARFOR), 

oferecido pela Universidade Estadual. Seguidamente, o questionário foi aplicado a 11 

(onze) estudantes finalistas do Curso de Pedagogia de uma instituição particular de 

ensino. O objetivo principal dessa etapa era o de saber se as questões tinham sido 

formuladas de forma clara e eram de fácil compreensão. Por isso, no momento da 

aplicação os participantes foram informados acerca do objetivo do instrumento e t da 

investigação. Depois, foi-lhes pedido que respondessem assinalando com as palavras 

“não entendi” as questões que resultassem difíceis de entender. 

Procedeu-se da mesma forma com o roteiro de entrevista, instrumento de 

recolha de dados e informação aplicado aos docentes. Desta feita, procurou-se junto de 
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peritos no assunto, Doutores e Mestres em Educação, ajuda no sentido de dirimir e cortar 

as arestas das questões incluídas no roteiro pré-estabelecido, tendo sido recolhidas 

sugestões importantes como:  

• inserir os objetivos da pesquisa antes das questões;  

• rever algumas questões e inserir outras como saber se o professor utiliza a 

internet para planear as suas aulas e se a utiliza para a realização de atividades 

fora da universidade;  

• indagar se as instituições oferecem subsídio ou suporte para que os professores 

e estudantes tenham acesso à internet;  

• inserir também as áreas de formação e atuação dos professores. 

De posse destas informações, os instrumentos foram reformulados e adaptados 

a partir de um instrumento validado, construído de acordo com os instrumentos 

preconizados por Teixeira, Escola &Teixeira (2013). O formato final é o que a seguir se 

apresenta: 

“O presente instrumento é utilizado no âmbito de uma tese de doutoramento em 

Ciências da Educação para recolher dados sobre a Comunicação Educativa, nos cursos de 

Formação Inicial de Professores, com destaque para o ensino das Ciências na Educação 

Infantil. Portanto, nossos objetivos são: recolher informações sobre a perspetiva da 

Comunicação Educativa, no Curso de Pedagogia, com ênfase no ensino das Ciências na 

Educação Infantil; investigar os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a 

Comunicação Educativa no âmbito do Curso de Pedagogia; indagar como a Comunicação 

Educativa pode promover a autonomia, a responsabilidade, a competência comunicativa 

e o espírito crítico. O rigor deste estudo depende da exatidão com que responder a todas 

as questões que se seguem. As suas respostas gozam de total anonimato. 

I) Dados contextuais 

1. Género: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

2. Idade: 

3. É portador (a) de diploma de licenciatura ou bacharelado? (   ) Sim    (   ) Não. 

Especificar_____________. 

4 Está trabalhando em escola? (   ) Sim      (   ) Não 

5 Em caso positivo, especificar o nível: (   ) Creche (   ) Pré-escola (   ) Anos Iniciais 

(   ) Outros. Especificar_____________. 
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II)  Conhecimento sobre Comunicação Educativa 

1. Tem acesso a computador: (   ) Não tenho acesso (   ) Tenho acesso, mas não o 

utilizo (   ) Tenho acesso na faculdade e o utilizo-o (   ) Tenho acesso fora da 

faculdade e utilizo-o. 

2. Possui computador pessoal: (    ) Sim            (   ) Não 

3. Como avalia sua formação em relação às ferramentas da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC); (   ) Excelente  (   ) Muito bom (   ) Razoável 

(   ) Não recebeu a formação. 

4. O que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lidar com essas ferramentas 

no ensino de ciências na educação infantil considera: (   ) Excelente   (   ) Muito 

bom (   ) Razoável (   ) Não recebeu a formação. 

5. Considera que a utilização das TIC na sala de aula, pode melhorar os resultados 

em termos de:  

Motivação                                                    

Autonomia 

Responsabilidade 

Competência comunicacional 

Espírito crítico. 

Notas: CT (Concordo totalmente) C 

(Concordo) SO (Sem Opinião) D (Discordo) 

DT (Discordo Totalmente). 

6. Considera a formação que adquiriu no curso que está prestes a concluir, suficiente 

para utilizar as TIC como ferramenta funcional para desenvolver a autonomia, 

responsabilidade, competência comunicacional e espirito critico no ensino de 

ciências na educação infantil: (   ) Sim   (   ) Não 

7. Pensando nas TIC, ao serviço do ensino e aprendizagem, o que considera 

necessário para uma melhor integração das mesmas no ensino de Ciências na 

Educação Infantil:  

(    ) Nada precisa ser alterado;   

(    ) Mais ações de formação de âmbito generalista;   

(    ) Mais ações de formação de âmbito disciplinar  

(  ) Ações de formação que prevejam a planificação de aulas utilizando o   

computador;  

(    ) Mais software específico para a disciplina;  

CT C SO D DT 

     

     

     

     

     



136 
 

(    ) A inserção de componente curricular específico no Curso de Pedagogia. 

(    ) Outras. Especificar: ____________________________________________” 

Além do inquérito por questionário, foi utilizada a entrevista (ver guião no 

apêndice 2). A entrevista, nas suas diferentes formas e métodos, distingue-se pela 

aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interação humana. 

Caracteriza-se por constituir um contacto direto entre o investigador e os seus 

interlocutores e por um fraco dirigismo por parte do primeiro (Quivy & Van 

Campenhoud, 2003). 

Do ponto de vista de Ramos & Naranjo (2014, p. 141) “a entrevista é uma técnica 

de compilação de informação mediante uma conversa profissional com que, além disso, 

se adquire informação acerca do que se investiga. Tem importância do ponto de vista 

educativo. Os resultados a obter na missão dependem em grande medida do nível de 

comunicação entre o investigador e os participantes na entrevista”. 

Nesta tese, a opção foi pela entrevista semidiretiva, ou semidirigida por ser 

adequada (Quivy & Van Campenhoud, 2003) e, certamente, a mais utilizada em 

investigação social.  

É semidiretiva no sentido em que não é inteiramente aberta nem encaminhada 

por um grande número de perguntas precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma 

série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber 

uma informação da parte do entrevistado, embora não seja forçoso colocar as perguntas 

pela ordem em que as anotou e sob a formulação prevista. Tanto quanto possível, o 

investigador “deixará andar” o entrevistado para que este possa falar abertamente, 

utilizando as palavras que entender e pela ordem que mais lhe convier. O papel do 

investigador será, simplesmente, o de reencaminhar a entrevista para os objetivos, de cada 

vez que o entrevistado deles se afastar, e de colocar as perguntas a que o entrevistado não 

chega por si próprio, no momento mais apropriado, e de forma tão natural quanto possível.  

No estudo em questão, as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na 

íntegra, observando as limitações linguísticas, sem, contudo, eliminar o caráter 

espontâneo dos relatos. Através delas, procurou-se investigar os pressupostos teórico-

metodológicos que norteiam a Comunicação Educativa, no âmbito do Curso de 

Pedagogia, correspondendo este ao segundo objetivo da presente investigação.  

O roteiro da entrevista foi construído com base nas mesmas questões contidas no 

inquérito por questionário, já apresentado, aplicado aos discentes, excetuando uma 
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questão referente à componente curricular que o docente leciona no curso de Pedagogia, 

bem como a sua formação académica. Assim, os dois instrumentos de recolha de dados 

diferem, apenas, nestes dois itens. 

Para além dos dois instrumentos mencionados, recorreu-se à técnica de 

observação, pois, tratando-se de um estudo de caso, tem um papel importante na 

investigação. Optou-se pela observação direta e não participante, em que o observador 

não participa da vida do grupo, observando, contudo, o exterior. A observação pode ser 

de longa ou curta duração, feita à revelia ou com a concordância das pessoas em questão, 

e com ou sem ajuda de grelhas de observação pormenorizada. 

Para Ramos e Naranjo (2014), na observação não participativa, o investigador 

realiza a observação de fora, não fazendo parte do grupo investigado. 

No caso das ementas (programas) das componentes curriculares, a técnica 

utilizada foi a da análise documental.  

Quivy & Van Campenhoudt (1992, p. 201) utilizam a designação “recolha de 

dados preexistentes”, na qual se pode enquadrar a Análise Documental. Neste tipo de 

análise, o investigador pode recolher dados para estudá-los em si mesmos ou para aplicar 

ao estudo de outros objetos.  

Tabela 3.34: Características demográficas da amostra. 
Instrumentos de 

coleta de Dados 

Respondentes/ 

Documentos 

Quantidade Prevista de 

Participantes/Ementas 

Quantidade 

de Relatados 

%Relatados 

Inquérito por 

questionário 

Discentes 100 96 0,96 

Entrevistas  Docentes 15 13 0,867 

Análise documental Ementas 15 15 100% 

 

3.15. Estratégia de Análise da Informação 

3.15.1. Inquérito por Questionário 

Para proceder à análise estatística dos dados, foi utilizado o programa R para a 

computação estatística, tendo em consideração que se trata de um ambiente de software 

livre para este tipo de análises estatísticas e gráficas. 
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3.15.2. Entrevista 

Para o tratamento dos dados recolhidos na entrevista com os docentes, foi 

seguida a técnica de análise temática ou categorial, também conhecida por análise de 

conteúdo, que, de acordo com Bardin (2002, p. 126) se baseia “em operações de 

desdobramento do texto em unidades, para descobrir os diferentes núcleos de sentido que 

constituem a comunicação, para em seguida reagrupá-las em classe ou categorias”.  

Quivy & Van Campenhoud (1998, p. 226), asseveram que “a análise de conteúdo 

incide sobre mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de jornais, documentos 

oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, actas de reuniões ou relatórios de 

entrevistas pouco directivas”. 

Tabela 3.35: Pré-análise das entrevistas. 
Categorias Referenciação dos índices Indicadores 
Comunicação educativa 
 

Tecnologia  5 
Instrumentos (Recursos) 1 
Ferramenta 4 
Software 2 

 
 
Utilização das TIC 

Motivação 6 
Autonomia 6 
Responsabilidade 6 
Competência Comunicativa 5 
Espírito Crítico 6 

 
 
 
 
 
 
 
Integração das TIC 

Formação Generalista  
Formação Disciplinar 5 
Planificação  
Software 3 
Componente Curricular específica 2 
Interdisciplinar 4 
Curso de Extensão 1 
Formação Continuada 1 
Núcleos Formativos 1 

Fonte: Entrevista com os docentes. 

O resultado revelou 5 (cinco) indicadores para o conceito de Comunicação 
Educativa associado à Tecnologia, 4 (quatro) deles apontando esse conceito como 
ferramenta. 

Quanto à utilização das TIC como promotoras da motivação, autonomia, 
responsabilidade, competência comunicativa e espírito crítico, com exceção do item 
Competência Comunicativa, todos receberam 5 indicadores. 

Relativamente ao modo como as TIC devem ser integradas nos currículos do 
curso, o item que recebeu 5 (cinco) indicadores foi a Formação Disciplinar, seguido da 
Formação Interdisciplinar, com 4 (quatro) indicadores. 
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Os Cursos de Extensão, Formação continuada e os Núcleos Formativos, foram 
sugeridos pelos discentes para suprir as suas carências, bem como as daqueles que não 
tiveram contacto com as novas tecnologias. 

3.15.3. Ementas (Programas) 

Tabela 3.36: Pré-análise das Ementas (Programas) 
Componente 

Curricular/Disciplina 
Ementa 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação em Educação 

 

Análises teóricas e práticas que permitam ao aluno elaborar e 

avaliar estratégias para educação atual na sociedade tecnológica 

e informatizada. Oferecimento de subsídios ao aluno para uma 

prática pedagógica consciente, que integre aspetos tecnológicos 

aos socioculturais de sua comunidade escolar. Vivências e 

explorações dos recursos da linguagem informatizada em 

situações de ensino e de aprendizagem. Levantar junto aos 

parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental o 

envolvimento da tecnologia como ferramenta de apoio 

pedagógico. 

 

Educação à distância e 

Tecnologia da Comunicação 

e Informação 

Fundamentos teóricos. Comunicação como fenómeno social e 

científico. Processo de comunicação. Língua, linguagem e 

cultura. Uso e implicações no ensino. Características da educação 

à distância: formas e processos de implementação. Meios para a 

educação à distância: seleção, potencialidades e limites. Recursos 

rádio televisivos (rádio, TV, vídeo, tele e vídeo conferência) e 

recursos computacionais (CD-ROM, internet, robótica). 

Tecnologia, ética e educação. Tecnologias educacionais, pesquisa 

e formação de professores. Interação em novos ambientes de 

aprendizagem construtivista e cooperativista. 

Educação e Novas 

Tecnologias 

Fundamentos teóricos. Comunicação como fenómeno social e 

científico. Processo de comunicação. Língua, linguagem e 

cultura. Uso e implicações no ensino. Características da educação 

à distância: formas e processos de implementação. Meios para a 

educação à distância: seleção, potencialidades e limites. Recursos 

rádio televisivos (rádio, TV, vídeo, tele e vídeo conferência) e 

recursos computacionais (CD-ROM, internet, robótica). 

Tecnologia, ética e educação. Tecnologias educacionais, pesquisa 

e formação de professores. Interação em novos ambientes de 

aprendizagem construtivista e cooperativista. 
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Continuação da Tabela 3.36 

Educação e Novas 

Tecnologias 

 

Principais conceitos das novas tecnologias de informação e 

comunicação, contribuições e desafios atuais para educação. Papel 

das NTIC’s no Mundo globalizado. Relação entre a Prática 

Pedagógica e as NTIC’s. Meios Audiovisuais. Informática na 

Educação. Multimídia da Educação. Educação à Distância e Internet 

na Educação. 

Mediações didáticas 

Mediações didáticas e Aprendizagem da criança. Definições e 

características dos produtos/artefatos: recursos didáticos, livros, 

brinquedos, softwares. Pressupostos psicológicos e pedagógicos 

na elaboração e recepção de mídias didáticas pela criança. 

Exercícios metodológicos de apresentação e elaboração de 

mediação didática. 

Orientação e Prática de 

Projetos na Infância 

A profissão docente e os desafios da educação infantil. 

Competências e habilidades requeridas para o ato pedagógico. A 

organização da dinâmica da prática pedagógica na educação 

infantil. As relações entre sociedade/educação/escola. A atuação 

profissional do pedagogo na formação e aprendizagem da 

criança. 

Fundamentos e metodologia 

da educação infantil 

Fundamentos políticos da Educação Infantil. Políticas 

económicas para a Educação Infantil. Fundamentos sociais da 

Educação Infantil no Brasil. Conceitos de infância, família e 

sociedade. Historicidade da Educação Infantil no Brasil. Funções 

da Educação Infantil. Políticas de atendimento à infância. 

Instituições públicas. Instituições privadas. Creches e pré-

escolas. Relações entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Articulações dos conteúdos. A didática e seus fundamentos; 

(Re)significação da didática para as demandas contemporâneas. 

O Perfil do Educador nas discussões atuais. A prática docente na 

educação infantil e a construção do currículo. Educação infantil 

e diversidade cultural. Propostas para o desenvolvimento 

integral do educando. Metodologias e práticas docentes para a 

Educação Infantil. Questões sobre a Educação Ambiental para a 

sustentabilidade da Amazônia. 
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Continuação da Tabela 3.36 

Fundamentos e metodologia 

da educação infantil 

Conceito de alfabetização, aspetos políticos e ideológicos do 

processo de alfabetização no brasil. Formação do professor de 

alfabetização. A linguagem como sistema simbólico representativo 

das interações humanas. Processos de alfabetização e alternativas 

metodológicas. A função social da escrita. A produção e apropriação 

da leitura e da escrita. Letramento em texto didático: como definir, 

como avaliar, como medir. Dificuldades na aprendizagem da leitura 

e escrita. Sessões práticas nas oficinas pedagógicas. 

Metodologia de 

alfabetização 

 

Análise da ação alfabetizadora no contexto educacional 

brasileiro. Compreensão das principais teorias e métodos que 

alicerçam as práticas alfabetizadoras: o método sintético 

(soletração, fônico, silabação), o método analítico (palavração, 

sentenciação, o método global, a proposta construtivista, a 

proposta sócia histórica). Os fatores sociais, históricos, culturais, 

linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos que interferem 

na aprendizagem da leitura e da escrita. A escrita como produção 

social. Práticas discursivas e alfabetização. Alfabetização, 

letramento, leiturização: perspetivas investigativas e 

metodológicas para o processo de aquisição da leitura e da 

escrita. Planejamento e avaliação. 

A criança, a natureza e a 

sociedade. 

 

O desenvolvimento da curiosidade e da capacidade do professor 

e da criança. A construção de representações sobre o mundo 

natural, sobre as pessoas e sobre si mesma pela criança. A 

apropriação das noções de natureza e sociedade. A atividade da 

criança, a construção de hipóteses e a capacidade de expressar 

suas próprias opiniões. Valorização do meio ambiente, da 

proteção aos animais e da qualidade de vida humana. 

Planejamento e avaliação 

Teoria e prática da 

educação infantil 

Estudos dos conceitos relacionados à Educação infantil tomando 

por base as diversas questões presentes nos estudos sobre a 

infância numa dimensão interdisciplinar, experiências que 

privilegiem práticas pedagógicas a metodológicas com as 

crianças em diversos contextos de aprendizagem. 
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Continuação da Tabela 3.36 

Metodologia e Prática do 

Ensino de matemática e 

Ciências. 

Organização e sistematização do ensino de Matemática e Ciências a 

partir de abordagens metodológicas e teóricas que subsidiam os 

currículos de educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental no Brasil. Estudo sobre a compreensão e construção do 

conhecimento matemático e científico com base nos aspetos 

epistemológicos, históricos e curriculares. 

 

Fundamentos e metodologia 

do ensino de ciências 

naturais 

 

Alternativas metodológicas do ensino de Ciências Naturais nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e sua problematização. 

Análise crítica do processo de ensino-aprendizagem das ciências, 

envolvendo objetivos, conteúdos, materiais didáticos e avaliação. 

Perspetiva do ensino na dimensão da construção do 

conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais. Inserção de 

atividades lúdicas no ensino de Ciências naturais. Questões sobre 

a Educação Ambiental para a sustentabilidade da Amazônia. 

Metodologia e Prática das 

Ciências e Matemática 

A Matemática na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Seleção e estruturação dos conteúdos dos livros 

didáticos de Matemática e de Ciências para a Educação Infantil 

e séries iniciais do Ensino Fundamental segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Programas com bases teórico-

metodológicas para o ensino da matemática e ciências no contexto 

atual, e para formação de um professor reflexivo e pesquisador. 

Construção e elaboração de materiais e procedimentos didáticos 

para a redescoberta dos conhecimentos matemáticos abordando 

diferentes metodologias e inter-relações com os demais 

componentes disciplinares. Visão geral sobre as conceções 

epistemológicas do Ensino de Ciências: tradicional e 

construtivista. Observação e prática do Ensino de Ciências e 

Matemática nas oficinas pedagógicas nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Ciências da natureza na 

educação infantil e anos 

iniciais do ensino 

fundamental 

Conteúdos básicos para o ensino de ciências naturais na educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental. O ambiente e os 

seres vivos. Água. O ar. O solo. O ciclo vital de animais e plantas: 

classificação, características, tipos de alimentação e habitat. O 

equilíbrio ecológico. O corpo humano: estudo anatômico das 

partes do corpo humano. Os alimentos: tipo e origens; seleção, 

armazenamento, prepara e consumo. Saúde e higiene ambiental: 

coleta e reciclagem de lixo; saneamento básico. Recursos técnicos 

e tecnológicos. Eletricidade: obtenção e distribuição. 
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Tabela 3.37: Análise temática das Ementas (Programas) das componentes curriculares. 
Categorias Referenciação dos índices Indicadores 

(01) Comunicação 

educativa 

Comunicação 05 

Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) 
08 

Mediações (recursos) 05 

(02) Formação Inicial 

Perfil do Educador nas discussões atuais 01 

Professor reflexivo 02 

Relações Sociedade, Educação e Escola. 01 

(03) Ensino de Ciências 

Organização e Sistematização do ensino de 

Matemática e Ciências a partir de abordagens 

metodológicas e teóricas 

 

01 

Alternativas Metodológicas do ensino das 

Ciências Naturais 
02 

Perspetiva do ensino na dimensão da construção 

do conhecimento 
01 

(04Q) Educação Infantil Educação Infantil e Diversidade Cultural. 01 

 

Os fatores sociais, históricos, culturais, 

linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos 

que interferem na aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

02 

 

Da categoria Comunicação Educativa, as NTIC foram as mais referidas, 

seguindo-se a Comunicação e Mediação, de acordo com os indicadores. Na Formação 

Inicial, a análise revelou que o professor reflexivo detém o maior indicador. No ensino 

das Ciências, o destaque foi para Alternativas Metodológicas e, por fim, na categoria 

Educação Infantil, os fatores sociais, históricos, culturais, linguísticos, sociolinguísticos 

e psicolinguísticos que interferem na aprendizagem da leitura e da escrita foram os mais 

destacados. 

Nos dados dos discentes, recolhidos através do inquérito por questionário, foi 

preponderante a dimensão da abordagem quantitativa, enquanto nas entrevistas realizadas 

com os docentes, na análise das ementas (programas) das componentes curriculares e na 

observação se destacou a dimensão da abordagem qualitativa, ratificando a escolha 

metodológica pela pesquisa mista ou quantiqualitativa que presidiu a este trabalho. 

Com o intuito de analisar de que modo a Comunicação Educativa tem sido 

abordada nos cursos de Formação Inicial de Professores, nomeadamente no Curso de 
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Pedagogia, e a sua incidência no ensino das Ciências ao nível da Educação Infantil, a 

estratégia privilegiada para validar as informações obtidas de discentes e docentes 

relativamente às ementas (programas) das componentes curriculares foi a da triangulação, 

que revelou uma preferência clara por currículos onde constem temas relacionados com 

Comunicação Educativa, Ensino das Ciências e Educação Infantil. 

Embora o estudo tenha sido feito em cinco contextos distintos, a triangulação 

envolveu os estudantes, os professores e as ementas (programas) curriculares das cinco 

IES. Essa escolha deveu-se às similaridades das informações dos contextos das 

Instituições pesquisadas, no que se refere à carga horária, matriz curricular e ementas 

(programas). 

 
Figura 3.5: Síntese dos elementos para triangulação.  

 

A intenção de utilizar a estratégia de triangulação foi motivada pelo desejo de 

consolidar a ligação e a qualidade das informações obtidas através dos instrumentos de 

recolha de dados. 

A triangulação (em inglês multi-method approach) é uma metodologia que 

combina métodos (análise documental e questionário) e fontes secundárias 

(documentos/atividades produzidos pelos professores) (Gillham, 2000; Cohen & Arato, 

1994; Manion, 1994), sendo, por vezes, designada como metodologia entre métodos 

(between methods). Denzin & Lincoln (2006, p. 15) defendem que o “uso de múltiplos 
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métodos, ou da triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em 

profundidade do fenómeno em questão”. Eles consideram a triangulação como um 

caminho seguro para a validação um estudo.  

Günther (2006, p. 21) define triangulação como a utilização de diferentes 

abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir possíveis distorções relativas 

quer à aplicação de um único método, quer a uma única teoria ou um investigador.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
Nota introdutória 

_____________________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados, ao mesmo tempo 

que estabelece as relações entre os dados e as questões que direcionaram a pesquisa, a 

fim de verificar a confirmação ou refutação das hipóteses previamente formuladas 

______________________________________________________________________ 

4.1 Conceitos e Discussão 

A análise dos resultados sintetiza a informação relativamente à pergunta de 

partida, às questões norteadoras, hipóteses, objetivos, referencial teórico e processo 

metodológico. A síntese da informação decorre do imperativo de organizar os dados 

obtidos por meio das técnicas de recolha. “Daí a importância de reunir as informações, 

classifica-las, organizá-las e apresentá-las em quadros estatísticos, gráficos ou relações 

de dados que facilitem sua análise e interpretação” (Soriano, 2004, p. 241). 

Esta etapa de investigação, de acordo com Soriano (2004), consiste em separar 

os elementos básicos da informação e em examiná-los de modo a responder às questões 

colocadas na pesquisa. A interpretação dos dados procura inferir um significado, partindo 

do mais amplo para a informação empírica recolhida, ligando o que se constata de novo 

a outros conhecimentos disponíveis, utilizados na proposição do problema e no marco 

teórico e conceptual. 

No entendimento de Marconi & Lakatos (2001, p. 133)  

 
A interpretação dos resultados corresponde à parte mais importante do 
relatório. É aqui que são transcritos os resultados, agora sob forma de 
evidências para a confirmação ou a refutação das hipóteses das teses. Estas se 
dão segundo a relevância dos dados, demonstrados na parte anterior. Quando 
os dados são irrelevantes, inconclusivos, insuficientes, não se pode nem 
confirmar nem refutar a hipótese, e tal fato deve ser apontado agora não apenas 
sob o ângulo da análise estatística, mas também correlacionado com a hipótese 
enunciada. 

Entendendo-se a análise e interpretação dos resultados como o cerne da 

investigação científica, partiu-se das questões constantes do questionário e da entrevista, 

que, como foi referido, continham os mesmos itens, com exceção dos aspetos 

relacionados com a componente curricular e a formação dos docentes, que constavam 
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apenas da entrevista. O inquérito por questionário foi aplicado aos discentes finalistas e a 

entrevista aos docentes do Curso de Pedagogia. 

4.2 Género 

Em relação à questão do género, do total dos discentes pesquisados, 87 (90,6%) 
são do género feminino e 8 (8,3%) sexo masculino, tendo-se registado 1 (1,0%) caso em 
que a pessoa não respondeu. 

 
Figura 4.6: Género dos Discentes. 

 

No caso dos docentes, dos 13 entrevistados, apenas 1 (7,7%) pertence ao género 

masculino, sendo 12 (92,3%) do género feminino. Os resultados revelam um movimento 

de feminização da profissão, tanto na percentagem de discentes, como de docentes.  

 

 
Figura 4.7: Género dos Docentes.  
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4.3. Discentes por Classe de Idade. 

Tabela 4.38: Número de Discentes por Classe de Idade. 
Classes de Idades N % Média ± DP 

Menos de 25 anos 31 32,3 

31,22 ± 9,62 

de 25 a 34 anos 36 37,5 

35 a 44 anos 17 17,7 

45 a 54 anos 9 9,4 

Mais de 55 anos 2 2,1 

Em branco 1 1,0 

Total 96 100,0 - 

 

 
Figura 4.8: Discentes por Classe de Idade. 

4.4. Docentes por Classe de Idade 

Tabela 4.39: Docentes por Classe de Idade. 
Classes de Idades n % Média ± DP 
Menos de 25 anos 0 0,0 

49,83 ± 8,35 

de 25 a 34 anos 0 0,0 
35 a 44 anos 2 15,4 
45 a 54 anos 7 53,8 
Mais de 55 anos 3 23,1 
Em branco 1 7,7 
Total 13 100,0 - 
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Figura 4.9: Docentes por Classe de Idade. 

4.5. Dependência administrativa dos Discentes – Escolas Públicas (federais, estaduais e 

municipais) e Escolas Privadas 

Tabela 4.40: Dependência Administrativa dos Discentes. 

Instituição n % 

Particular 45 46,9 

Pública 51 53,1 

Total 96 100,0 

 

 

 
Figura 4.10: Dependência Administrativa dos Discentes. 
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entrevistados, 76,9% lecionam em instituições particulares e 23,1% em instituições 

públicas, o que aponta para uma tendência invertida. 

 
Tabela 4.41: Docentes por Dependência Administrativa. 

Instituição n % 

Particular 10 76,9 

Pública 3 23,1 

Total 13 100,0 

 

 

 

 
Figura 4.11: Dependência Administrativa dos Docentes. 

 

Nesta questão, a pesquisa revelou que do total dos discentes pesquisados, 53.1% 

estudam em instituições públicas e 46,9 % em instituições particulares. Muito embora a 

diferença seja pequena, importa justificá-la. Em primeiro lugar, no período em que 

decorreu a recolha de dados (primeiro semestre de 2014), uma instituição particular não 

tinha turma de finalistas. Em segundo lugar, o número de finalistas, nas instituições, 

particulares era muito reduzido. 

Este resultado demonstra a pouca procura pelo curso de Pedagogia, facto que 

pode ter ficado a dever-se à nova identidade do curso, que antes, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei No. 5.692, promulgada em 1971, 
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Supervisor Escolar, Orientador Educacional, Administrador Escolar ou Inspetor Escolar, 

conferia, igualmente, o direito de ministrar disciplinas pedagógicas ao curso de 

Magistério de nível médio.  

Atualmente, conforme foi referido no Capítulo 1, a Educação, no Brasil, rege-se 

pela Lei no 9.394/96, que determina que o Curso de Pedagogia forme professores para 

lecionar turmas da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), ou para desenvolver atividades pedagógica em instituições 

para além da escola. 

De acordo com os dados do MEC/INEP/DEEP (2007), o número de professores 

de Educação Básica com formação Superior em Pedagogia corresponde a 409.339, sendo 

373.102 licenciados e 36.237 não licenciados. 

4.6. Dependência administrativa dos Docentes 

Os resultados mostram que, do total de docentes entrevistados, 76,9% são 

formadores em instituições privadas e 23,1% em instituições públicas. Nas instituições 

públicas, a participação dos professores foi inferior à dos professores das instituições 

privadas.  

No Estado do Amazonas, de acordo com os dados do MEC/INEP/DEED (2007), 

(ver Tabela 4.42, o maior número de professores concentra-se na dependência 

administrativa estadual, o que corrobora o resultado da investigação referente a esta 

questão. 
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Tabela 4.42: Dependência administrativa dos Professores da Educação Básica. 

Dependência Administrativa 

UF 
Tot

al 

Somente 

na 

Estadual 

Somente 

na 

Municipal 

Somente 

na 

Privada 

Estadual e 

Municipal 

Estadual 

e 

Privada 

Municipal 

e Privada 

Federal 

Estadual 

Privada 

Federal 

Municipal 

Estadual 

Federal 

Municipal 

Privada 

Estadual Municipal 

Privada 

Brasil 

1.88

2.96

1 

572.579 826.515 309.644 95.857 38.045 24.241 86 26 17 3.526 

Norte 
157.

016 
51.847 82.972 11.321 6.933 1.614 1.045 6 1 0 114 

Amazo

nas 

34.1

86 
10.938 17.749 1.963 2.786 271 205 1 1 0 37 

Fonte IBGE. 
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Tabela 4.43: Dependência administrativa dos Professores das IES. 
Formação n % 

Ciências Biológicas 1 7,7 
Ciências Naturais 1 7,7 
Ensino de Ciências 1 7,7 

Letras 1 7,7 
Pedagogia 9 69,2 

Total 13 0,0 
 

4.7. Formação Superior dos Docentes das IES 

 

 
Figura 4.12: Formação dos Docentes. 

 

Os resultados explicitados na Figura 4.12 mostram que, dos docentes 

pesquisados, 69,2% são formados em Pedagogia, enquanto os demais estão distribuídos 

pelas Ciências Biológicas, Ciências Naturais, pelo Ensino das Ciências e pelo Ensino das 

Letras. 

Cruzando esse resultado, que aponta para uma preponderância de professores 

formados em Pedagogia, com o resultado relacionado com a idade dos mesmos, foi 

possível concluir que a sua formação inicial obedeceu aos critérios consignados pela Lei 

5692/1971 de 11 de agosto, que lhe conferia o direito de ser pedagogo ou professor de 

disciplinas pedagógicas. Essa realidade tornava o curso atraente, principalmente para as 

camadas com baixo poder de compra. Porém, quando atentamos no número de finalistas 
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que participaram da investigação, verifica-se que a procura pelo curso está gradualmente 

a diminuir.  

Com efeito, Postman (1992), nos seus estudos, manifestou a preocupação com o 

desaparecimento gradual da carreira dos mestres-escola, a partir do surgimento da 

televisão. Até então, a escola, sendo um produto da imprensa escrita, era o local 

privilegiado para desenvolver as competências da leitura e da escrita. O aparecimento da 

televisão, ditou o declínio da profissão dos Mestres-Escola, que, durante 400 anos, 

fizeram parte do monopólio criado pela imprensa e testemunharam a sua queda (Postman, 

1992). 

A experiência dos Mestres-Escola assemelha-se ao tempo presente, marcado 

pela transição da escrita analógica para a digital; percebe-se a falta de interesse dos jovens 

pelo curso de Pedagogia, aliada à perda da identidade do pedagogo, no contexto da 

educação brasileira, como já foi dito. Uma das atividades deste profissional, entre outras, 

era a de auxiliar o professor, nas questões relacionadas com o processo de ensino, como 

propor estratégias, sugerir material didático, em suma, oferecer ao professor opções para 

o desenvolvimento satisfatório da aprendizagem dos alunos. Cabia-lhe, também, a 

responsabilidade de elaborar o calendário e horário dos professores, atividades de cunho 

prático hoje realizadas por programas de computador.  

A verdade é que existe, hoje, uma infinidade de estratégias de ensino à 

disposição dos professores, em tempo real, na internet e o pedagogo perdeu a sua 

identidade a sua razão de existir, além de que a lei em vigor atribui ao Curso de Pedagogia 

a responsabilidade da formação de profissionais para lecionarem na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, alterando o perfil do egresso.  

A criação da profissão de Pedagogo, no Brasil, coincidiu com a chegada da 

pedagogia liberal, tecnicista, na década de 70, cuja ênfase era posta nas técnicas e 

metodologias de ensino. Hoje, o Pedagogo está a ser substituído pela técnica, num 

momento em que esta invade as escolas, com estatuto de perenidade, através dos 

computadores e das múltiplas dimensões de uso que este possui, como a internet. 
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4.8. Atividade Pedagógica Discente 

Tabela 4.44: Atividade Pedagógica Discente. 
Trabalha em Escola n % 

Sim 28 29,2 
Não 67 69,8 

Em Branco 1 1,0 
Total 96 100,0 

 
 

 
Figura 4.13: Atividade Pedagógica Discente das IES. 

 

Tabela 4.45: Nível da Atividade Pedagógica Discente das IES. 
Nível da Escola n % 
Anos Iniciais 14 50,0 
Creche 2 7,1 
Pré-escola 10 35,7 
Outros 2 7,1 
Total 28 100,0 

 

 
Figura 4.14: Nível Escolar das Atividades Desenvolvidas pelos Discentes das IES. 
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Os dados revelam que, do total de discentes participantes da pesquisa, 28 (29,2%) 

trabalham em escolas de Educação Infantil (creche e pré-escola) e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); a maioria 67 (69,8%), porém, não exerce atividades 

em escolas. Já os resultados da entrevista revelam que a totalidade dos docentes 

entrevistados trabalham em instituições de nível superior.  

Esta questão foi incluída porque, em virtude de alguns discentes serem finalistas 

do curso, algumas escolas requisitam-nos para trabalharem como professores auxiliares, 

em turmas de pré-escola e anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se, concretamente, 

de alunos que tiveram um desempenho satisfatório durante a realização da prática de 

estágio, sendo convidados a permanecer na escola. 

4.9. Acesso ao Computador 

Tabela 4.46: Acesso ao Computador por parte dos Discentes das IES. 
Tem acesso a Computador n % 

Não tem acesso 0 0,0 
Tem acesso, mas não utiliza 0 0,0 

Tem acesso na faculdade e utiliza 29 23,4 
Tem acesso fora da faculdade e utiliza 95 76,6 

Total 124 100,0 
 

 
Figura 4.15: Acesso ao computador por parte dos discentes das IES. 
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Figura 4.16: Acesso ao computador por parte dos docentes das IES. 

 

De acordo com os resultados, a maioria dos discentes e docentes tem acesso ao 

computador e utiliza-o fora do ambiente da faculdade. Na realidade, as cinco instituições 

onde decorreu a pesquisa, possuem laboratório de informática, embora com pouco acesso. 

Não obstante estarem dotadas de zonas WI-FI, o sistema de acesso é muito precário. 

A falta de infraestruturas é um dos fatores que inviabiliza as iniciativas de poucos 

professores que pretendem adequar a sua prática pedagógica ao novo paradigma 

educativo emergente, um aspeto que ficou claro nas observações realizadas nas IES, 

registadas no diário de bordo. 

A respeito do acesso ao computador, refira-se a resposta do sujeito 03: “Tem 
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Esse conhecimento deve ser adquirido durante a formação inicial, ou através da formação 
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a Fundação Telefônica Vivo, atestam que o principal local de acesso é a LAN House 
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mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à internet e entre os 10% mais ricos, esse número 

é de 56,3%; entre os negros, apenas 13,3% a utilizam, um número duas vezes menor que 

o dos utilizadores de raça branca (28,3%); além de que a frequência de utilização é 

superior nas Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) que nas Regiões Norte (12%) e 

Nordeste (11,9%). 

De acordo com a referida pesquisa, o número de utilizadores de computador vai 

dobrar até 2012, atingindo os 2 biliões. A cada dia que passa, 500 mil pessoas entram em 

contacto, pela primeira vez, com a Internet e 200 milhões de tuites são postados; a cada 

minuto, 48 horas de vídeo são colocadas no Youtube; e a cada segundo, um novo blog é 

criado. 70% das pessoas consideram a internet indispensável. Em 1982, havia 315 sites 

na Internet; hoje, o número atinge os 174 milhões. 

Em resumo, é exponencial a maneira como a internet se tem vindo a consolidar 

na vida dos brasileiros, como se o celular com internet fizesse parte da estrutura física 

das pessoas, sobretudo dos jovens. 

 

4.10. Propriedade de um computador Pessoal 

Tabela 4.47: Acesso ao computador por parte dos discentes. 
Tem computador pessoal? n % 

Sim 92 95,8 

Não 4 4,2 

Total 96 100,0 

 

 
Figura 4.17: Discentes que possuem computador pessoal. 
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Figura 4.18: Docentes que possuem computador pessoal. 

A pesquisa revelou que a maioria dos discentes e dos docentes possui 

computador pessoal. Este resultado é relevante, o que não quer dizer que a reduzida 

percentagem dos que não possuem não interfira no processo de ensino. Esta constatação 

reforça a ideia da fratura digital, apresentada anteriormente e, sobretudo, a noção de 

vencedores e vencidos, de que fala Postman (1992). 

Obviamente, não é o facto de se ter ou não ter computador que define os 

vencedores e os vencidos, mas abala as estruturas psicológicas das pessoas, fazendo-as 

sentir, na maioria das vezes, excluídas do sistema, mormente numa sociedade que valoriza 

o ter em detrimento do ser, como é o caso das sociedades capitalistas. Postman (1992) 

interroga-se até que ponto a tecnologia do computador foi uma vantagem para a grande 

maioria das pessoas, uma pergunta a que cada cidadão deve responder para si próprio. 

No Brasil, metade da população está incluída no mundo digital; 51,2 % dos 

brasileiros estão conectados, uma percentagem bastante elevada, tendo em atenção que a 

média mundial é de 49,1%, o que coloca o país no 72º lugar do ranking global de inclusão 

digital entre 156 países pesquisados (FGV, apud Quaino, 2012)). 

Em 2008, dezoito meses antes do previsto, o Brasil atingiu a meta dos 10 milhões 

de conexões; em 2013, eram já 27 milhões os utilizadores que tinham banda larga. A cada 

2 segundos, 3 novas conexões são ativadas. Quanto ao volume de dados, aumentou 56 

vezes, de 2002 a 2007. Em termos da tecnologia usada, 57,88% é DSL e 30,17% cable 

modem. 
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4.11. Avaliação da Formação na interface com as TIC (discentes) 

Tabela 4.48: Avaliação da formação discente na interface com as TIC. 
Como avalia a sua formação nas 

ferramentas das TIC n % 

Excelente 4 4,2 
Muito Bom 40 41,7 
Razoável 42 43,8 

Não recebeu essa formação 9 9,4 
Em Branco 1 1,0 

Total 96 100,0 
 

 

 
Figura 4.19: Avaliação da formação discente na interface com as TIC. 

 

4.12 Avaliação da Formação na interface com as TIC (docentes) 

 
Figura 4.20: Avaliação da formação docente na interface com as TIC. 
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Relativamente a esta questão, os discentes finalistas do curso de Pedagogia 

declararam terem tido uma formação razoável, ao contrário da maioria dos docentes, que 

não responderam, em virtude de na época em que fizeram a formação inicial não 

existirem, ainda, computadores. 

Associando os dois resultados, percebe-se que o grupo de docentes não teve 

formação nessa área porque o computador não fazia parte da realidade do ensino; quanto 

aos estudantes nativos digitais, avaliam a sua formação preponderantemente com 

razoável. Neste caso, com exceção de uma IES, todas as demais apresentam, na matriz 

curricular, uma componente específica dirigida às TIC, possivelmente fruto de uma opção 

do docente e dos procedimentos metodológicos por ele adotados. 

Como referia um dos inquiridos (sujeito 12), “não adianta a escola ter a 

ferramenta e o professor não saber trabalhar, então o professor ele tem que saber 

trabalhar, por isso é importante na formação dele ele receber essa formação. Então quer 

dizer, o pontapé inicial (a iniciativa) seria a formação do professor no curso de 

pedagogia, entendo dessa forma. 

Os resultados obtidos nesta questão são preocupantes, uma vez que estes 

finalistas se destinam, supostamente, a lecionar crianças que convivem diariamente com 

o computador, ainda que em condições precárias, e demonstram uma enorme facilidade s 

em manejar estas ferramentas. Por esse motivo, cabe à IES formadora fornecer ao egresso 

condições teóricas e metodológicas para que possa desempenhar uma prática educativa 

com segurança, responsabilidade e sentido crítico. 

Daí que as instituições formadoras devem disponibilizar ao futuro professor 

saberes que lhe permitam lidar com as ferramentas das TIC e desenvolver atividades que 

promovam a motivação, a autonomia, a responsabilidade, a competência comunicativa e 

o sentido crítico das crianças. Não esqueçamos que é no interior da sala de aula que a 

Comunicação Educativa se consolida, a partir da interação professor/alunos, 

implementada com a comunicação mediatizada. 
Em resposta à primeira pergunta da investigação - qual a perspetiva da 

Comunicação Educativa no Curso de Pedagogia para o ensino das Ciências, na 
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Educação Infantil? – os resultados mostram que a utilização das TIC, em sala de aula, 

é um processo em curso, com uma projeção tímida, em virtude de vários fatores, 

entre os quais a própria formação de discentes e docentes. 

4.13. Avaliação do curso na interface com as ferramentas das TIC (discentes) 

Tabela 4.49: Avaliação do Curso pelos discentes. 
O que o curso proporcionou para lidar 

com as ferramentas, considera: n % 

Excelente 2 2,1 
Muito Bom 35 36,5 
Razoável 35 36,5 

Não recebeu essa formação 24 25,0 
Total 96 100,0 

 

 

 

 
Figura 4.21: Competências para lidar com as TIC proporcionadas aos discentes. 

 

Os discentes avaliaram o curso, preferencialmente, com muito bom e excelente. 

Comparando com a avaliação da formação, percebe-se uma contradição nas respostas, 

que, pese embora seja pequena, não deixa de ser significativa. Com efeito, se a formação 

foi razoável, a avaliação do curso, no que se refere à relação deste com a inclusão das TIC 

em meio escolar, deveria também ser razoável. 

Já as respostas dos docentes, neste domínio, estão em consonância com a 

avaliação que fizeram da formação; uma vez que não tiveram contacto com o computador 

durante a formação inicial, a maioria deles não respondeu à questão, como se pode 

observar na figura 4.22. 
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4.14. Avaliação do curso na interface com as ferramentas das TIC (docentes) 

 

 
Figura 4.22: Avaliação do curso na interface com as ferramentas das TIC. 

 

Os próximos itens referem-se à segunda questão da pesquisa, que trata dos 

pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a Comunicação Educativa, no âmbito 

do Curso de Pedagogia. 

4.15. Importância das atividades teórico-metodológicas na interface com as TIC  

 

Tabela 4.50: Opinião discente sobre a Importância das atividades teórico-metodológicas na interface com 
as TIC. 

Considera importante o desenvolvimento 

de atividades teórico-metodológicas 
n % 

Sim 95 99,0 

Não 1 1,0 

Total 96 100,0 
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Figura 4.23: Opinião discente sobre a Importância das atividades teórico-metodológicas na interface com 

as TIC. 
 

 
Figura 4.24: Opinião docente sobre a Importância das atividades teórico-metodológicas na interface com 

as TIC. 
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TIC, observa-se que as metodologias adotadas são de caráter utilitário, por exemplo, 

digitar trabalhos, pesquisar na internet, descarregar vídeos, atividades que pouco 

contribuem para o desenvolvimento de um pensamento reflexivo. Na opinião do sujeito 

01, “é importante que a gente tenha na formação uma disciplina que mostre como utilizar 

isso (TIC) academicamente e também enquanto professor, não tem como você avançar, 

não tem como você conduzir a construção do conhecimento”.  

A resposta à segunda hipótese da investigação, referente ao modo como a 

Comunicação Educativa se insere dentro de uma formação compatível com as atuais 

exigências da sociedade da informação é a de que estudantes e docentes do Curso de 

Pedagogia têm uma conceção utilitarista, acrítica, não reflexiva sobre o uso das 

tecnologias educativas. 

As próximas questões tratam do vetor fundamental desta investigação, pois é em 

torno dele que se consolida a tese de que o recurso ao uso inteligente e adequado das 

TIC, ao serviço da Comunicação Educativa, no Curso de Pedagogia, promove a 

motivação, a autonomia, a responsabilidade, a competência comunicativa e o espírito 

crítico nos docentes e nas crianças da Educação Infantil. 

4.16. Utilização das TIC e melhoria dos resultados em termos de Motivação 

 

Tabela 4.51: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de motivação, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos de 

Motivação: 
n % 

Concordo totalmente 53 55,2 
Concordo 40 41,7 

Sem opinião 2 2,1 
Em branco 1 1,0 

Total 96 100,0 
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Figura 4.25: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de motivação, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
 

Tabela 4.52: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de motivação, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de 

Motivação: 

n % 

Concordo totalmente 5 38,5 

Em branco 8 61,5 

Total 13 100,0 

   
 

 
Figura 4.26: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de motivação, através 

da utilização das TIC nas atividades escolares. 
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Do total dos discentes inquiridos, 55,2% concordam totalmente com a utilização 

das TIC, enquanto do total de docentes entrevistados, só 38,5% o fazem. 

Naturalmente, o uso das TIC, em ambiente escolar, é motivador, uma vez que, 

como foi referido anteriormente, muitos alunos possuem internet móvel, e os que não 

possuem procuram nas LAN Houses um espaço para se ligarem à web. Pelo que a proposta 

de atividades envolvendo a internet, que, de resto, faz parte do quotidiano dos estudantes, 

contribui para que se sintam motivados a participar nas atividades da sala de aula, 

demonstrando maior interesse. 

A motivação dos alunos é um importante desafio no contexto das media digitais, 

pois tem implicações diretas na qualidade do processo de ensino/aprendizagem. Um aluno 

motivado participa das atividades escolares com mais entusiasmo. Logo, a 

responsabilidade do professor aumenta de acordo com a necessidade de converter as 

ferramentas tecnológicas em aliadas da construção do conhecimento. Cabe-lhes a árdua 

tarefa de motivar os seus alunos, sob pena de sucumbir diante das inúmeras possibilidades 

oferecidas pelas TIC e o seu potencial motivacional. 

Refira-se, a esse respeito, a resposta do sujeito 06: “Concordo totalmente visto 

que as crianças já nascem no meio da tecnologia então seria realmente uma atração para 

que ele pudesse se sentir motivado a participar das aulas. Pense numa criança que vai 

trabalhar o ensino de ciências construindo a chuva no computador ou construindo o 

próprio esqueleto, seria bem interessante e motivador”. 

4.17. Utilização das TIC e melhoria dos resultados em termos de Autonomia 

 

Tabela 4.53: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de autonomia, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos de 

Autonomia: 
n % 

Concordo totalmente 36 37,5 
Concordo 53 55,2 

Sem opinião 5 5,2 
Discordo 1 1,0 

Em branco 1 1,0 
Total 96 100,0 
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Figura 4.27: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de autonomia, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 

 
Tabela 4.54: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de autonomia, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de 

Autonomia: 

n % 

Concordo totalmente 5 38,5 

Em branco 8 61,5 

Total 13 100,0 

 

 
Figura 4.28: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de autonomia, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
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Do total de discentes que responderam ao questionário, 53 (55,2 %) concordam 

que as TIC podem melhorar os resultados em termos de autonomia, enquanto 38,5% dos 

docentes demonstraram a sua total concordância, relativamente à mesma questão. 

Os resultados apontam, assim, para a conclusão de que a utilização das TIC, em 

ambiente escolar, pode promover a melhoria dos resultados, no que toca à autonomia.  

Uma consulta à Wikipédia revela que o termo autonomia, no âmbito educativo, 

está associado à capacidade do aprendente de organizar o seu próprio estudo, procurando 

fontes de informação e conhecimento, e construindo um saber ligado aos seus próprios 

objetivos. No âmbito da educação à distância, o termo autonomia é usado para evidenciar 

a independência do aluno relativamente aos professores. Há uma liberdade na escolha dos 

caminhos e dos alvos da educação, o que implica, também, uma responsabilidade maior 

por parte de quem aprende. 

Autonomia, para Freire (2011), inclui um sentido de liberdade ligada à 

capacidade de construir e reconstruir o que é ensinado. Refere-se ao ato de saber pensar, 

que exige profundidade na compreensão e interpretação dos factos. Não é possível mudar 

e fazer de conta que não mudou. Tem de haver coerência entre o pensar corretamente e o 

agir corretamente. Não se pode pensar corretamente à margem de princípios éticos; se 

mudar é uma possibilidade e um direito, cabe, a quem muda, assumir a mudança operada. 

A respeito da questão da autonomia, veja-se a resposta do sujeito 06: “existem 

inclusive aplicativos que possibilita a própria criança criar o seu conteúdo o que lhe 

interessa dentro do conteúdo que esta sendo trabalhado então a autonomia esta em ele 

criar seu próprio projeto e ele estar estimulado para isso”. 

4.18. Utilização das TIC e melhoria dos resultados em termos de Responsabilidade 

 

Tabela 4.55: Opinião discente melhoria dos resultados em termos de responsabilidade através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos da 
Responsabilidade: 

 
 

% 

Concordo totalmente 31  32,3 
Concordo 48  50,0 
Sem opinião 8  8,3 
Discordo 4  4,2 
Em branco 5  5,2 
Total 96  100,0 
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Figura 4.29: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de responsabilidade, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
 

Tabela 4.56: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de responsabilidade, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos de 

Responsabilidade: 
n % 

Concordo totalmente 4 30,8 
Concordo 1 7,7 

Em branco 8 61,5 
Total 13 100,0 

 

 
Figura 4.30: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de responsabilidade, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
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da responsabilidade através da utilização das TIC está intrinsecamente relacionado com 

o conceito de autonomia, como se percebe do depoimento do sujeito 12, que considera 

que é preciso “ter cuidado com o que eu estou usando e no caso não só da educação 

infantil, dos mais velhinhos um pouquinho, é a orientação da família, da escola, em que 

momento usar, o que não deve usar”. 

4.19. Utilização das TIC e melhoria dos resultados em termos de Competência 

Comunicativa 

Tabela 4.57: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de competência comunicativa, 
através da utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de 

Competência Comunicativa: 

n % 

Concordo totalmente 42 43,8 

Concordo 47 49,0 

Sem opinião 3 3,1 

Discordo 2 2,1 

Em branco 2 2,1 

Total 96 100,0 

 

 
Figura 4.31: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de competência comunicativa, 

através da utilização das TIC nas atividades escolares. 
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Tabela 4.58: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de competência comunicativa, 
através da utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de 

Competência Comunicativa: 

n % 

Concordo totalmente 4 30,8 

Concordo 1 7,7 

Em branco 8 61,5 

Total 13 100,0 

 

 
Figura 4.32: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de competência comunicativa, 

através da utilização das TIC nas atividades escolares. 
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eleva a sua autoestima, a sua motivação, e, consequentemente, a sua competência 

comunicativa.  
De acordo com o sujeito 12 “pois é, na pré-escola, na educação infantil eles 

ainda não tem o acesso a internet, as redes sociais propriamente ditas. Uma criança de 

2, 3 anos pegam o tablete e detonam (manejar com facilidade), mas o acesso a internet é 

limitado nesse momento, nessa faixa etária. Então eu entendo que apesar desse acesso 

de rede social ser limitado mas a comunicação “rola” (acontece), como eles falam, na 

linguagem deles, porque por exemplo, se trabalha com aplicativo onde vai se ensinar 

cores, formas, então isso vai ser utilizado através da ferramenta. 

4.20. Utilização das TIC e melhoria dos resultados em termos de Espírito Crítico 

Tabela 4.59: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de espírito crítico, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que Utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de 

Espirito Crítico: 

n % 

Concordo totalmente 38 39,6 

Concordo 36 37,5 

Sem opinião 11 11,5 

Discordo 10 10,4 

Em branco 1 1,0 

Total 96 100,0 

 

 
Figura 4.33: Opinião discente sobre a melhoria dos resultados, em termos de espírito crítico, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
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Tabela 4.60: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de espírito crítico, através da 
utilização das TIC nas atividades escolares. 

Considera que a utilização das TIC 

pode melhorar os resultados em termos 

de Espirito Crítico: 

n % 

Concordo totalmente 4 30,8 

Concordo 1 7,7 

Em branco 8 61,5 

Total 13 100,0 

 

 

 
Figura 4.34: Opinião docente sobre a melhoria dos resultados, em termos de espírito crítico, através da 

utilização das TIC nas atividades escolares. 
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Educativa pode proporcionar a aproximação às ferramentas das TIC de maneira crítica, 

sabendo-se o que deve ser feito, para que seja visto, apreciado, e, sobretudo, aprendido e 

compreendido com possibilidades de estabelecer a diferença entre informação e 

conhecimento. Esta pode ser a função do Curso de Pedagogia, locus de formação do 

futuro professor, com habilitação para o exercício da sua profissão. 

Pronunciando-se sobre o espírito crítico, o sujeito 13 afirmou que “na realidade 

um depende do outro. Você precisa primeiro para motivar, para desenvolver espirito 

critico e a pesquisa desenvolve competências e as habilidades.”. 
 

 
Tabela 4.61: Opinião discente sobre o que é necessário fazer para uma melhor integração das TIC no 

ensino das Ciências, na Educação Infantil. 
O que considera necessário para uma melhor integração das TIC no 

ensino das ciências na Educação Infantil: 
n % 

Nada precisa ser alterado 1 0,6 
Mais ações de formação de âmbito generalista 20 11,4 
Mais ações de formação de âmbito disciplinar 38 21,6 

Ações de formação que prevejam a planificação de aulas utilizando o 
computador 49 27,8 

Mais softwares específicos para a disciplina 23 13,1 
A sua inserção numa componente curricular específica no curso de 

Pedagogia 44 25,0 

Outros 1 0,6 
Total 176 100,0 
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Figura 4.35: Opinião discente sobre o que é necessário fazer para uma melhor integração das TIC no 

ensino das ciências na Educação Infantil. 

 

Para 49 (27,8%) do número total de discentes inquiridos, é necessário promover 

ações de formação que versem a planificação de aulas em que seja utilizado o computador 

e 44 (25%) sugeriram a inserção de uma componente curricular específica. Relativamente 

a esta questão, do total de docentes entrevistados, 3 (23,1%) manifestaram-se, igualmente, 

a favor da inclusão de uma componente curricular específica. 

Sobre o que é necessário fazer para uma melhor integração das TIC no ensino 

de ciências na educação infantil, o sujeito 10 considerou: “Nesse caso, olhando em 

relação as tecnologias utilizadas hoje para o professor  pelo fato de termos uma certa 

idade com relação a criança, nós precisamos nos atualizar da seguinte forma: existem ai 

a todo momento surgindo softwares nas questões educacionais que nós professores não 

vamos buscar, digamos assim esse conhecimento, desse software, agora recentemente 

estive na Samsung sendo selecionado pra trabalhar tecnologia na educação infantil e 

fundamental só que eles mostraram um software que a maioria dos professores do Brasil 

não conhece. São softwares desenvolvidos por pessoas que não são professores, são 

pessoas que trabalham exclusivamente no desenvolvimento desse software, e o professor 

ele desconhece. Entretanto, a criança pelo fato da tecnologia está no dia a dia dela, 

torna-se mais fácil o manuseio do que para o professor. Então o prof tem que se atualizar, 

acho que é isso que falta essa questão da atualização do professor ao que esta surgindo 

de novo”. 
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4.21. Análise de Associação entre as Variáveis Motivação, Autonomia, 

Responsabilidade, Competência Comunicativa e Espírito Crítico 

Tabela 4.62: Análise de associação entre as variáveis nas dependências administrativas Particular e 
Pública. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos de: 

Instituições 
Total P-valor 

Particular Público 
Motivação n % N % n  

Concordo totalmente 1 1,0 1 1,0 2 

0,0367 
Concordo 13 13,0 27 27,0 40 

Sem opinião 30 30,0 23 23,0 53 
Em branco 1 1,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,66 ± 0,53 4,43 ± 0,54 4,54 ± 0,54 0,0215 
Autonomia    

Concordo totalmente 18 18,0 18 18,0 36 

0,7346 
Concordo 23 23,0 30 30,0 53 

Sem opinião 3 3,0 2 2,0 5 
Discordo 0 0,0 1 1,0 1 

Em branco 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,34 ± 0,61 4,27 ± 0,63 4,31 ± 0,62 0,0140 

Responsabilidade    

Concordo totalmente 17 17,0 14 14,0 31 

0,3270 
Concordo 19 19,0 29 29,0 48 

Sem opinião 4 4,0 4 4,0 8 
Discordo 1 1,0 3 3,0 4 

Em branco 4 4,0 1 1,0 5 
Média ± DP 4,27 ± 0,74 4,08 ± 0,78 4,16 ± 0,76 0,0057 

Competência Comunicativa    

Concordo totalmente 24 24,0 18 18,0 42 

0,0427 
Concordo 17 17,0 30 30,0 47 

Sem opinião 2 2,0 1 1,0 3 
Discordo 0 0,0 2 2,0 2 

Em branco 2 2,0 0 0,0 2 
Média ± DP 4,51 ± 0,59 4,25 ± 0,69 4,37 ± 0,66 0,0138 

Espirito Crítico    

Concordo totalmente 22 22,0 16 16,0 38 

0,1457 
Concordo 16 16,0 20 20,0 36 

Sem opinião 4 4,0 7 7,0 11 
Discordo 2 2,0 8 8,0 10 

Em branco 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,32 ± 0,83 3,86 ± 1,04 4,07 ± 0,97 0,0091 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das respostas entre os alunos das instituições públicas e 

particulares, em todos as questões. 

No que diz respeito às proporções, foram encontradas diferenças significativas 

entre a motivação e a competência comunicativa nas respostas dos alunos das instituições 

públicas e os das instituições particulares. 

O estudo revela, ainda, que os discentes das instituições públicas e das 

instituições particulares têm opiniões em comum. A maioria dos discentes concorda que 

a utilização das TIC, na sala de aula, pode melhorar os resultados, em termos de 

autonomia, responsabilidade e espírito crítico.  

Em relação à motivação e à competência comunicativa, não houve concordância. 

Existe mais insegurança por parte dos discentes, nestas questões. Os discentes das 

instituições particulares não manifestaram opinião sobre a interferência das TIC, no 

desenvolvimento da motivação, enquanto que os discentes das instituições públicas 

concordam que essa interferência é real. 
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Tabela 4.63: Análise de associação entre as variáveis motivação, autonomia, responsabilidade, 
competência comunicativa e espírito crítico na dependência administrativa pública. 

Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de: 

Instituições Públicas 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 

Motivação n % n % 

Concordo totalmente 16 16,0 7 7,0 23 

0,6236 Concordo 22 22,0 5 5,0 27 

Sem opinião 1 1,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,58 ± 0,51 4,38 ± 0,54 4,43 ± 0,54 0,0591 

Autonomia       

Concordo totalmente 12 12,0 6 6,0 18 

0,3924 
Concordo 25 25,0 5 5,0 30 

Sem opinião 1 1,0 1 1,0 2 

Discordo 1 1,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,42 ± 0,67 4,23 ± 0,63 4,27 ± 0,63 0,0215 

Responsabilidade       

Concordo totalmente 10 10,0 4 4,0 14 

0,4227 

Concordo 22 22,0 7 7,0 29 

Sem opinião 4 4,0 0 0,0 4 

Discordo 2 2,0 1 1,0 3 

Em branco 0 0,0 1 1,0 1 

Média ± DP 4,17 ± 0,83 4,05 ± 0,77 4,08 ± 0,78 0,0140 

Competência Comunicativa       

Concordo totalmente 15 15,0 3 3,0 18 

0,6988 
Concordo 21 21,0 9 9,0 30 

Sem opinião 1 1,0 0 0,0 1 

Discordo 2 2,0 0 0,0 2 

Média ± DP 4,25 ± 0,45 4,26 ± 0,75 4,25 ± 0,69 0,0360 

Espirito Crítico       

Concordo totalmente 13 13,0 3 3,0 16 

0,3339 
Concordo 13 13,0 7 7,0 20 

Sem opinião 7 7,0 0 0,0 7 

Discordo 6 6,0 2 2,0 8 

Média ± DP 3,92 ± 1,00 3,85 ± 1,06 3,86 ± 1,04 0,0220 

 

De acordo com os p-valores obtidos, conclui-se que existem diferenças 
significativas nas médias das respostas entre os alunos das instituições públicas 
pesquisadas, em todos as questões, exceto no que diz respeito à motivação. Neste aspeto, 
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em concreto, a média dos discentes da instituição pública 01 tem opiniões idênticas à dos 
discentes da instituição 02. 

Relativamente às proporções, não foram encontradas diferenças significativas nas 
respostas entre os alunos das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.64: Análise de associação entre as variáveis motivação, autonomia, responsabilidade, 

competência comunicativa e espírito crítico na dependência administrativa Particular. 
Considera que a utilização das TIC pode 

melhorar os resultados em termos de: 
Instituições Particulares 

Total p-valor Part-1 Part-2 
Motivação n % n % 

Concordo totalmente 25 25,0 5 5,0 30 

0,7851 
Concordo 10 10,0 3 3,0 13 

Sem opinião 1 1,0 0 0,0 1 
Em branco 1 1,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,67 ± 0,53 4,63 ± 0,52 4,66 ± 0,53 0,0355 
Autonomia       

Concordo totalmente 14 14,0 4 4,0 18 

0,8726 
Concordo 19 19,0 4 4,0 23 

Sem opinião 3 3,0 0 0,0 3 
Discordo 0 0,0 0 0,0 0 

Em branco 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,31 ± 0,62 4,50 ± 0,53 4,34 ± 0,61 0,0355 

Responsabilidade       
Concordo totalmente 14 14,0 3 3,0 17 

0,3400 
Concordo 16 16,0 3 3,0 19 

Sem opinião 3 3,0 1 1,0 4 
Discordo 0 0,0 1 1,0 1 

Em branco 4 4,0 0 0,0 4 
Média ± DP 4,33 ± 0,65 4,00 ± 1,07 4,27 ± 0,74 0,0137 

Competência Comunicativa       
Concordo totalmente 19 19,0 5 5,0 24 

0,4715 
Concordo 15 15,0 2 2,0 17 

Sem opinião 2 2,0 0 0,0 2 
Discordo 0 0,0 0 0,0 0 

Em branco 1 1,0 1 1,0 2 
Média ± DP 4,47 ± 0,61 4,71 ± 0,49 4,51 ± 0,59 0,0220 

Espirito Crítico       
Concordo totalmente 18 18,0 4 4,0 22 

0,8556 
Concordo 12 12,0 4 4,0 16 

Sem opinião 4 4,0 0 0,0 4 
Discordo 2 2,0 0 0,0 2 

Em branco 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,28 ± 0,88 4,50 ± 0,43 4,32 ± 0,83 0,0215 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 
significativas nas médias das respostas entre os alunos das instituições particulares 
pesquisadas, em todas as questões.  
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Relativamente às proporções, não foram encontradas diferenças significativas 
nas respostas relativas à possibilidade das TIC poderem melhorar os resultados, nas 
variáveis elencadas (Tabela 4.65), entre os alunos das instituições particulares 
pesquisadas. 

Tabela 4.65: Análise de associação entre as variáveis: motivação, autonomia, responsabilidade, 
competência comunicativa e espírito crítico na dependência administrativa Particular. 

Considera que a utilização 
das TIC pode melhorar os 
resultados em termos de: 

Instituições Públicas Instituições Particulares 
Total p-valor 

Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 
Motivação n % n % n % n % 

Concordo totalmente 16 16,0 7 7,0 25 25,0 5 5,0 53 

0,7851 
Concordo 22 22,0 5 5,0 10 10,0 3 3,0 40 

Sem opinião 1 1,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 2 
Em branco 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,58 ± 0,51 4,38 ± 0,54 4,67 ± 0,53 4,63 ± 0,52 4,48 ± 0,51 0,0355 
Autonomia           

Concordo totalmente 12 12,0 6 6,0 14 14,0 4 4,0 36 

0,8726 
Concordo 25 25,0 5 5,0 19 19,0 4 4,0 53 

Sem opinião 1 1,0 1 1,0 3 3,0 0 0,0 5 
Discordo 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Em branco 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,42 ± 0,67 4,23 ± 0,63 4,31 ± 0,62 4,50 ± 0,53 4,21 ± 0,68 0,0355 

Responsabilidade           
Concordo totalmente 10 10,0 4 4,0 14 14,0 3 3,0 31 

0,3400 
Concordo 22 22,0 7 7,0 16 16,0 3 3,0 48 

Sem opinião 4 4,0 0 0,0 3 3,0 1 1,0 8 
Discordo 2 2,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 4 

Em branco 0 0,0 1 1,0 4 4,0 0 0,0 5 
Média ± DP 4,17 ± 0,83 4,05 ± 0,77 4,33 ± 0,65 4,00 ± 1,07 4,00 ± 0,85 0,0137 

Competência Comunicativa           
Concordo totalmente 15 15,0 3 3,0 19 19,0 5 5,0 42 

0,4715 
Concordo 21 21,0 9 9,0 15 15,0 2 2,0 47 

Sem opinião 1 1,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 3 
Discordo 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Em branco 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 2 
Média ± DP 4,25 ± 0,45 4,26 ± 0,75 4,47 ± 0,61 4,71 ± 0,49 4,24 ± 0,83 0,0220 

Espirito Crítico           
Concordo totalmente 13 13,0 3 3,0 18 18,0 4 4,0 38 

0,8556 
Concordo 13 13,0 7 7,0 12 12,0 4 4,0 36 

Sem opinião 7 7,0 0 0,0 4 4,0 0 0,0 11 
Discordo 6 6,0 2 2,0 2 2,0 0 0,0 10 

Em branco 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 
Média ± DP 3,92 ± 1,00 3,85 ± 1,06 4,28 ± 0,88 4,50 ± 0,43 3,79 ± 1,11 0,0215 

 
De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das respostas entre os alunos de cada uma das instituições 
públicas e particulares pesquisadas, em todas as questões.  
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Relativamente às proporções, não foram encontradas diferenças significativas nas 
respostas relativas à possibilidade das TIC poderem melhorar os resultados, nas variáveis 
elencadas (Tabela 4.66), entre os alunos de cada uma das instituições públicas e 
particulares pesquisadas. 

Tabela 4.66: Análise de associação entre as variáveis: motivação, autonomia, responsabilidade, 
competência comunicacional e espírito crítico por Género. 

Considera que Utilização das 
TIC pode melhorar os resultados 

em termos de: 

Sexo 
Total p-valor 

Masculino Feminino Em branco 

Motivação n % N % n % n  

Concordo totalmente 4 44,4 49 57,0 0 0,0 53 

0,1315 Concordo 4 44,4 35 40,7 1 100,0 40 
Sem opinião 0 0,0 2 2,3 0 0,0 2 
Em branco 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 

Média ± DP 4,44 ± 0,53 4,54 ± 0,55 - 4,54 ± 0,54 0,0220 
Autonomia    

Concordo totalmente 3 33,3 33 38,4 0 0,0 36 

0,1910 
Concordo 4 44,4 48 55,8 1 100,0 53 

Sem opinião 1 11,1 4 4,7 0 0,0 5 
Discordo 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 

Em branco 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 
Média ± DP 4,22 ± 0,67 4,31 ± 0,62 - 4,31 ± 0,62 0,0085 

Responsabilidade      

Concordo totalmente 1 9,1 30 35,7 0 0,0 31 

0,0016 
Concordo 4 36,4 43 51,2 1 100,0 48 

Sem opinião 2 18,2 6 7,1 0 0,0 8 
Discordo 0 0,0 4 4,8 0 0,0 4 

Em branco 4 36,4 1 1,2 0 0,0 5 
Média ± DP 3,88 ± 0,64 4,19 ± 0,77 - 4,16 ± 0,76 0,0056 

Competência Comunicacional      
Concordo totalmente 1 10,0 40 47,1 1 100,0 42 

0,0068 
Concordo 6 60,0 41 48,2 0 0,0 47 

Sem opinião 1 10,0 2 2,4 0 0,0 3 
Discordo 0 0,0 2 2,4 0 0,0 2 

Em branco 2 20,0 0 0,0 0 0,0 2 
Média ± DP 4,11 ± 0,60 4,41 ± 0,66 - 4,37 ± 0,66 0,0086 

Espirito Crítico      
Concordo totalmente 2 22,2 36 41,9 0 0,0 38 

0,0463 
Concordo 3 33,3 32 37,2 1 100,0 36 

Sem opinião 3 33,3 8 9,3 0 0,0 11 
Discordo 0 0,0 10 11,6 0 0,0 10 

Em branco 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 
Média ± DP 3,89 ± 0,78 4,09 ± 0,98 - 4,07 ± 0,97 0,0090 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluímos que existem diferenças 
significativas nas médias das respostas em relação ao género dos alunos que compuseram 
o universo da amostra, em todas as questões. 

Foram encontradas diferenças significativas nas proporções de todas as questões, 
exceto nas referentes à Autonomia e à Motivação, verificando-se diferenças nas 
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proporções de respostas entre os géneros dos alunos que compuseram o universo da 
amostra, relativamente à Responsabilidade, Competência Comunicativa e Espirito 
Crítico. 

Tabela 4.67: Análise de associação entre as variáveis: motivação, autonomia, responsabilidade, 
competência comunicativa e espírito crítico por Classes de Idades. 

Considera que a utilização das TIC pode 
melhorar os resultados em termos de: 

Classes de Idade 
Total p-valor 

Nativo Imigrante Em branco 
Motivação n % n % n % n  

Concordo totalmente 33 49,3 19 67,9 0 0,0 52 

0,1087 
Concordo 32 47,8 8 28,6 1 100,0 41 

Sem opinião 2 3,0 0 0,0 0 0,0 2 
Em branco 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 

Média ± DP 4,47 ± 0,56 4,71 ± 0,46 - 4,54 ± 0,54 0,0222 
Autonomia    

Concordo totalmente 25 37,3 11 39,3 0 0,0 36 

0,6593 
Concordo 38 56,7 14 50,0 1 100,0 53 

Sem opinião 3 4,5 2 7,1 0 0,0 5 
Discordo 1 1,5 0 0,0 0 0,0 1 

Em branco 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 
Média ± DP 4,29 ± 0,62 4,32 ± 0,61 - 4,31 ± 0,62 0,0089 

Responsabilidade      

Concordo totalmente 20 29,9 11 39,3 0 0,0 31 

0,3641 
Concordo 37 55,2 10 35,7 1 100,0 48 

Sem opinião 6 9,0 2 7,1 0 0,0 8 
Discordo 2 3,0 2 7,1 0 0,0 4 

Em branco 2 3,0 3 10,7 0 0,0 5 
Média ± DP 4,15 ± 0,71 4,19 ± 0,90 - 4,16 ± 0,76 0,0036 

Competência Comunicativa      

Concordo totalmente 28 41,8 13 46,4 1 100,0 42 

0,1243 
Concordo 36 53,7 11 39,3 0 0,0 47 

Sem opinião 1 1,5 2 7,1 0 0,0 3 
Discordo 2 3,0 0 0,0 0 0,0 2 

Em branco 0 0,0 2 7,1 0 0,0 2 
Média ± DP 4,15 ± 0,66 4,44 ± 0,64 - 4,37 ± 0,66 0,0088 

Espirito Crítico      

Concordo totalmente 24 35,8 13 46,4 1 100,0 38 

0,1618 
Concordo 30 44,8 6 21,4 0 0,0 36 

Sem opinião 6 9,0 5 17,9 0 0,0 11 
Discordo 7 10,4 3 10,7 0 0,0 10 

Em branco 0 0,0 1 3,6 0 0,0 1 
Média ± DP 4,07 ± 0,94 4,11 ± 1,07 - 4,07 ± 0,97 0,0058 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das respostas relativamente às classes de idade estabelecidas na 

pesquisa, para todas as questões. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as proporções das classes 

de idade estabelecidas previamente. 

 
Tabela 4.68: Análise de associação entre as variáveis: motivação, autonomia, 
responsabilidade, competência comunicacional e espírito crítico por Classe de 

Idade. (Nativos e Imigrantes Digitais). 

Género dos Sujeitos 

Classes de Idades 
Total p-valor 

Nativos Imigrantes 

n % N % n  

Masculino 4 6,0 4 14,3 8 

0,4587 Feminino 62 92,5 24 85,7 86 

Em branco 1 1,5 0 0,0 1 

Média ± DP 1,53 ± 0,50 1,72 ± 0,45 1,86 ± 0,35 0,0579 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas, relativamente ao género do sujeito, nas médias das respostas estabelecidas 

na pesquisa, para todas as questões. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as proporções das classes 

de idade estabelecidas previamente. 

 
Tabela 4.69: Opinião sobre o curso em relação ao trato com as ferramentas das TIC por Classe de Idade. 

O que o curso 
proporcionou para lidar 

com as ferramentas, 
considera: 

Classes de Idade 
Total p-valor 

Nativo Imigrante Em branco 

N % n % n % n  

Excelente 1 1,5 1 3,6 0 0,0 2 

0,3229 
Muito Bom 24 35,8 10 35,7 1 100,0 35 
Razoável 22 32,8 13 46,4 0 0,0 35 

Não recebeu essa formação 20 29,9 4 14,3 0 0,0 24 
Média ± DP 1,53 ± 0,50 1,72 ± 0,45 - 1,45 ± 0,51 0,0089 
 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 
significativas nas médias das classes de idade em relação às respostas estabelecidas na 
pesquisa, para todas as questões. 
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Não foram encontradas diferenças significativas entre proporções das respostas 
em função das classes de idade estabelecidas previamente. 

 
Tabela 4.70: Opinião sobre o curso em relação ao trato com as ferramentas das TIC por Género. 

O que o curso proporcionou 
para lidar com as ferramentas, 

considera: 

Sexo 
Total p-valor 

Masculino Feminino Em branco 
n % N % n % n  

Excelente 0 0,0 2 2,3 0 0,0 2 

0,9352 
Muito Bom 2 25,0 32 36,8 1 100,0 35 
Razoável 4 50,0 31 35,6 0 0,0 35 

Não recebeu essa formação 2 25,0 22 25,3 0 0,0 24 
Média ± DP 1,67 ± 0,50 1,58 ± 0,50 - 1,72 ± 0,80 0,0138 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 
significativas nas médias do género dos sujeitos e classes de idade, em relação às 
respostas estabelecidas na pesquisa, para todos as questões. 

Relativamente às proporções, não foram encontradas diferenças significativas 
nas respostas em função do género dos sujeitos pesquisados. 

 
Tabela 4.71: Acesso ao computador por Dependência Administrativa. 

Tem acesso a Computador 

Instituições 
Total 

p-valor Particular Público 

n % n % N 

Tem acesso na faculdade e utiliza 5 10,2 24 32,0 29 
0,0097 

Tem acesso fora da faculdade e utiliza 44 89,8 51 68,0 95 

Média ± DP 1,54± 0,50 1,74 ± 0,44 1,65 ± 0,48 0,125 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 
significativas nas médias das instituições públicas e particulares, em relação às respostas 
estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente *as proporções, existem diferenças significativas nas respostas, 
em função das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.72: Acesso ao computador por Dependência Administrativa Pública. 

Tem acesso a Computador 

Instituições Públicas 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 

n % n % 

Tem acesso na faculdade e utiliza 0 0,0 24 38,1 24 
0,0072 

Tem acesso fora da faculdade e utiliza 12 100,0 39 61,9 51 

Média ± DP 1,50 ± 0,51 1,81 ± 0,40 1,74 ± 0,44 0,1814 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, existem diferenças significativas nas respostas em 

função das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.73: Acesso ao computador por Dependência Administrativa Particular. 

Tem acesso a Computador 

Instituições Particulares 

Total p-valor Part-1 Part-2 

n % n % 

Tem acesso na faculdade e utiliza 2 5,3 3 27,3 5 
0,0676 

Tem acesso fora da faculdade e utiliza 36 94,7 8 72,7 44 

Média ± DP 1,51 ± 0,50 1,69 ± 0,48 1,54 ± 0,50 0,125 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, também não existem diferenças significativas nas 

respostas em função das instituições particulares pesquisadas. 

 

Tabela 4.74: Acesso ao computador por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

Tem acesso a 

Computador 

Instituições Públicas Instituições Particulares Total 
p-

valor 

Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 
  

n % n % n % n % 

Tem acesso na 

faculdade e utiliza 
0 0,0 24 

38,

1 
2 5,3 3 

27,

3 
29 

0,0001 Tem acesso fora 

da faculdade e 

utiliza 

12 
10

0,0 
39 

61,

9 
36 94,7 8 

72,

7 
95 

Média ± DP 1,50 ± 0,51 1,81 ± 0,40 1,51 ± 0,50 1,69 ± 0,48 
1,65 ± 

0,48 
0,0225 

 
De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 
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Relativamente às proporções, desta vez existem diferenças significativas nas 

respostas em função de cada uma das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.75: Computador pessoal por Dependência Administrativa Pública e Instituição Particular. 

Tem Computador Pessoal 

Instituições 

Total p-valor Particular Público 

n % N % 

Sim 44 97,8 48 94,1 92 
0,62 

Não 1 2,2 3 5,9 4 

Média ± DP 1,98± 0,15 1,94 ± 0,24 1,97 ± 0,19 0,125 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 
significativas nas médias das instituições particulares e das instituições públicas, em 
relação às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 
em função das instituições particulares e públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.76: Computador pessoal por Dependência Administrativa e Instituição Pública. 

Tem Computador Pessoal 

Instituições Públicas 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 

n % N % 

Sim 12 100,0 36 92,3 48 
1 

Não 0 0,0 3 7,7 3 

Média ± DP 2,00 ± 0,00 1,92 ± 0,27 1,94 ± 0,24 0,1814 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.77: Computador pessoal por Dependência Administrativa Particular. 

Tem Computador Pessoal 

Instituições Particulares 

Total p-valor Part-1 Part-2 

n % N % 

Sim 36 97,3 8 100,0 44 
1 

Não 1 2,7 0 0,0 1 

Média ± DP 1,97± 0,16 2,00 ± 0,00 1,98± 0,15 0,1814 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Entre as proporções, não existem diferenças significativas nas respostas em 

função das instituições particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.78: Computador pessoal por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

Tem Computador Pessoal 

Instituições Públicas Instituições Particulares 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % n % n % 

Sim 12 100,0 36 92,3 36 97,3 8 100,0 92 
0,8514 

Não 0 0,0 3 7,7 1 2,7 0 0,0 4 

Média ± DP 2,00 ± 0,00 1,92 ± 0,27 1,97± 0,16 2,00 ± 0,00 1,97 ± 0,19 0,0355 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, verificou-se, aqui, que existem diferenças 

significativas nas respostas em função de cada uma das instituições públicas e particulares 

pesquisadas. 

 
Tabela 4.79: Avaliação da formação por Dependência Administrativa Particular e Pública. 

Como avalia a sua formação nas 

ferramentas das TIC 

Instituições 

Total p-valor Particular Público 

N % n % 

Excelente 1 2,2 3 5,9 4 

0,0006 

 

Muito Bom 26 57,8 14 27,5 40 

Razoável 17 37,8 25 49,0 42 

Não recebeu a referida formação 0 0,0 9 17,6 9 

Em branco 1 2,2 0 0,0 1 

Média ± DP 2,64 ± 0,53 2,22 ± 0,81 2,07 ± 0,80 0,01415 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares e das públicas, em relação às 

respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 
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Relativamente às proporções, verificaram-se, aqui, diferenças significativas nas 

respostas em função das instituições particulares e públicas pesquisadas. 

 

Tabela 4.80: Avaliação da formação por Dependência Administrativa Pública. 

Como avalia a sua formação nas 

ferramentas das TIC 

Instituições Públicas 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 

n % n % 

Excelente 0 0,0 3 7,7 3 

0,2526 
Muito Bom 6 50,0 8 20,5 14 

Razoável 4 33,3 21 53,8 25 

Não recebeu essa formação 2 16,7 7 17,9 9 

Média ± DP 2,33 ± 0,78 2,18 ± 0,82 2,22 ± 0,81 0,0225 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, existem, aqui, diferenças significativas nas 

respostas em função das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.81: Avaliação da formação por Dependência Administrativa Particular. 

Como avalia a sua formação nas 

ferramentas das TIC 

Instituições Particulares 

Total p-valor Part-1 Part-2 

n % n % 

Excelente 1 2,7 0 0,0 1 

0,6274 
Muito Bom 20 54,1 6 75,0 20 

Razoável 15 40,5 2 25,0 15 

Em Branco 1 2,7 0 0,0 1 

Média ± DP 2,61 ± 0,55 2,75 ± 0,46 2,64 ± 0,53 0,0355 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas da pesquisa para a referida questão. 

Entre as proporções, não existem diferenças significativas nas respostas em 

função das instituições públicas pesquisadas.  
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Tabela 4.82: Avaliação da formação por Dependência Administrativa Pública e Particular. 
Como avalia a sua 

formação nas 

ferramentas das 

TIC 

Instituições Públicas Instituições Particulares 

Total p-valor 
Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % n % n % 

Excelente 0 0,0 3 7,7 1 2,7 0 0,0 4 

0,0262 
Muito Bom 6 50,0 8 20,5 20 54,1 6 75,0 40 

Razoável 4 33,3 21 53,8 15 40,5 2 25,0 42 

Em branco 2 16,7 7 17,9 1 2,7 0 0,0 10 

Média ± DP 2,33 ± 0,78 2,18 ± 0,82 2,61 ± 0,55 2,75 ± 0,46 2,07 ± 0,80 0,01645 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, também existem diferenças significativas nas 

respostas em função de cada uma das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 

Tabela 4.83: Avaliação do curso por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

O que o curso proporcionou para 

lidar com as ferramentas, considera: 

Instituições 

Total p-valor Particular Público 

N % n % 

Excelente 2 4,4 0 0,0 2 

6,717 x10-7 
Muito Bom 24 53,3 11 21,6 35 

Razoável 18 40,0 17 33,3 35 

Não recebeu a referida formação 1 2,2 23 45,1 24 

Média ± DP 2,60 ± 0,62 1,76 ± 0,79 1,72 ± 0,80 0,02249 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas e particulares, em relação às respostas 

estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, também existem diferenças significativas nas 

respostas em função das instituições pesquisadas.  
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Tabela 4.84: Avaliação do curso por Dependência Administrativa Pública. 

O que o curso proporcionou para 
lidar com as ferramentas, considera: 

Instituições Públicas 
Total p-valor Pub-1 Pub-2 

n % n % 
Muito Bom 3 25,0 8 20,5 11 

0,3623 Razoável 7 58,3 16 41,0 23 
Não recebeu a referida formação 2 16,7 15 38,5 17 

Média ± DP 1,67 ± 0,89 1,79 ± 0,77 1,76 ± 0,79 0,0312 
 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.85: Avaliação do curso por Dependência Administrativa Particular. 

O que o curso proporcionou para lidar com 
as ferramentas, considera: 

Instituições Particulares 
Total p-valor Part-1 Part-2 

N % n % 
Excelente 2 4,4 0 0,0 2 

0,2436 
Muito Bom 17 37,8 7 13,7 24 
Razoável 17 37,8 1 2,0 18 
Não recebeu a referida formação 1 2,2 0 0,0 1 

Média ± DP 2,54 ± 0,65 2,88 ± 0,35 2,64 ± 0,53 0,035 
 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas da pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.86: Avaliação do curso por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

O que o curso proporcionou 
para lidar com as ferramentas, 

considera: 

Instituições Públicas Instituições 
Particulares 

Total p-
valor Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % n % n % 
Excelente 0 0,0 0 0,0 2 4,4 0 0,0 2 

0,0001 
Muito Bom 3 25,0 8 20,5 17 37,8 7 13,7 35 
Razoável 7 58,3 16 41,0 17 37,8 1 2,0 41 

Não recebeu a referida 
formação 2 16,7 15 38,5 1 2,2 0 0,0 18 

Média ± DP 1,67 ± 
0,89 

1,79 ± 
0,77 

2,54 ± 0,65 2,88 ± 
0,35 

2,16 ± 
0,82 

0,0025 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, existem diferenças significativas nas respostas em 

função de cada uma das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.87: Importância do desenvolvimento de atividades teórico-metodológicas por Dependência 

Administrativa Pública e Particular. 
Considera importante o 

desenvolvimento de atividades teórico-

metodológicas 

Instituições 

Total p-valor Particular Público 

n % n % 

Sim 51 98,1 44 100,0 95 
1,0000 

Não 1 1,9 0 0,0 1 

Média ± DP 1,98 ± 0,15 2,00 ± 0,00 1,99 ± 0,10 0,1814 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas e particulares, em relação às respostas 

estabelecidas da pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.88: Importância do desenvolvimento de atividades teórico-metodológicas por Dependência 

Administrativa Pública. 
Considera importante o 

desenvolvimento de atividades teórico-

metodológicas 

Instituições Públicas 

Total p-valor Pub-1 Pub-2 

n % n % 

Sim 12 100,0 39 100,0 51 
1,0000 

Não 0 0,0 0 0,0 0 

Média ± DP 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 0,3711 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas pesquisadas. 
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Tabela 4.89: Importância do desenvolvimento de atividades teórico-metodológicas por Dependência 
Administrativa Particular. 

Considera importante o desenvolvimento 

de atividades teórico-metodológicas 

Instituições Particulares 

Total 
p-

valor 
Part-1 Part-2 

n % n % 

Sim 36 97,3 8 100,0 44 
1,0000 

Não 1 2,7 0 0,0 1 

Média ± DP 1,97 ± 0,16 2,00 ± 0,00 1,98 ± 0,15 0,1814 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições particulares pesquisadas. 
 

Tabela 4.90: Importância do desenvolvimento de atividades teórico-metodológicas por Dependência 
Administrativa Pública e Particular. 

Considera importante o 

desenvolvimento de 

atividades teórico-

metodológicas 

Instituições Públicas Instituições Particulares 

Total p-valor 
Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % n % n % 

Sim 12 100,0 39 100,0 36 97,3 8 100,0 95 
0,5938 

Não 0 0,0 0 0,0 1 2,7 0 0,0 1 

Média ± DP 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 1,97 ± 0,16 2,00 ± 0,00 1,99 ± 0,10 0,0591 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas na pesquisa para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função de cada uma das instituições públicas e particulares pesquisadas. 
 

Tabela 4.91: Suficiência da formação adquirida no curso quanto à utilização das TIC como ferramenta 
funcional para o desenvolvimento por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

Considera a formação adquirida no curso 

suficiente para utilizar as TIC como 

ferramenta funcional para o desenvolvimento 

Instituições 
Total 

p-

valor Particular Público 

N % n % n  

Sim 34 75,6 22 43,1 56 
0,0026 

Não 11 24,4 29 56,9 40 

Média ± DP 1,76 ± 0,43 1,43 ± 0,50 1,45 ± 0,51 0,125 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas e particulares, em relação às respostas 

estabelecidas para a referida questão. 

Relativamente às proporções, existem diferenças significativas nas respostas em 

função das instituições públicas e particulares pesquisadas. 

 
Tabela 4.92: Suficiência da formação adquirida no curso quanto à utilização das TIC como ferramenta 

funcional para o desenvolvimento por Dependência Administrativa Pública. 
Considera a formação adquirida no curso 

suficiente para utilizar as TIC como ferramenta 

funcional para o desenvolvimento 

Instituições Públicas 
Total p-valor 

Pub-1 Pub-2 

n % n % n  

Sim 6 50,0 16 41,0 22 
0,7411 

Não 6 50,0 23 59,0 29 

Média ± DP 1,50 ± 0,52 1,41 ± 0,50 1,43 ± 0,50 0,0975 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas pesquisadas. 

 
Tabela 4.93: Suficiência da formação adquirida no curso quanto à utilização das TIC como ferramenta 

funcional para o desenvolvimento por Dependência Administrativa Particular. 
Considera a formação adquirida no curso 

suficiente para utilizar as TIC como ferramenta 

funcional para o desenvolvimento 

Instituições Particulares 
Total p-valor 

Part-1 Part-2 

N % n % n  

Sim 26 70,3 8 100,0 34 
0,1693 

Não 11 29,7 0 0,0 11 

Média ± DP 1,70 ± 0,46 2,00 ± 0,00 1,76 ± 0,43 0,1814 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que não existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições particulares pesquisadas. 
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Tabela 4.94: Formação adquirida no curso suficiente para utilização das TIC como ferramenta funcional 
para o desenvolvimento por Dependência Administrativa Pública e Particular. 

Considera a formação 

adquirida no curso 

suficiente para utilizar as 

TIC como ferramenta 

funcional para o 

desenvolvimento 

Instituições Públicas Instituições Particulares 
Total p-valor 

Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % n % n % n  

Sim 6 50,0 16 41,0 26 70,3 8 100,0 56 
0,0030 

Não 6 50,0 23 59,0 11 29,7 0 0,0 40 

Média ± DP 1,50 ± 0,52 1,41 ± 0,50 1,70 ± 0,46 2,00 ± 0,00 1,45 ± 0,51 0,0222 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas para a referida questão. 

Relativamente às proporções, existem diferenças significativas nas respostas em 

função de cada uma das instituições públicas e particulares. 

 
Tabela 4.95: Aspetos considerados necessários para integração das TIC no Ensino das Ciências na 

Educação Infantil por Dependência Administrativa Particular e Pública. 

O que considera necessário para uma 
melhor integração das mesmas no ensino das 

Ciências na Educação Infantil: 

Instituições 
Total p-valor 

Particular Público 

n % n % n  

Nada precisa ser alterado 0 0,0 1 1,0 1 

0,1981 

Mais ações de formação de âmbito 
generalista 5 6,7 15 14,9 20 

Mais ações de formação de âmbito 
disciplinar 

16 21,3 22 21,8 38 

Ações de formação que prevejam a 
planificação de aulas utilizando o 

computador 
27 36,0 22 21,8 49 

Mais software especifico para a disciplina 11 14,7 12 11,9 23 
Inserção de uma componente curricular 

especifica no curso de Pedagogia 16 21,3 28 27,7 44 

Outros 0 0,0 1 1,0 1 
Média ± DP 1,33 ± 0,47 1,28 ± 0,45 1,36 ± 0,48 0,0025 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas e particulares, em relação às respostas 

estabelecidas para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas e particulares. Nas instituições particulares, o 
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resultado aponta para a necessidade de ações que contemplem a planificação de aulas 

utilizando o computador, enquanto nas instituições públicas os resultados sugerem a 

inserção de uma componente curricular específica. 

 
Tabela 4.96: Aspetos considerados necessários para integração das TIC no Ensino das Ciências na 

Educação Infantil por Dependência Administrativa Pública. 

O que considera necessário para uma melhor 
integração das mesmas no ensino das Ciências na 

Educação Infantil: 

Instituições Públicas 
Total p-valor 

Pub-1 Pub-2 

n % n % n  
Nada precisa ser alterado 0 0,0 1 1,3 1 

0,7983 

Mais ações de formação de âmbito generalista 2 9,5 13 16,3 15 
Mais ações de formação de âmbito disciplinar 4 19,0 18 22,5 22 

Ações de formação que prevejam a planificação 
de aulas utilizando o computador 6 28,6 16 20,0 22 

Mais software especifico para a disciplina 4 19,0 8 10,0 12 
Inserção de uma componente curricular 

especifica no curso de Pedagogia 
5 23,8 23 28,8 28 

Outros 0 0,0 1 1,3 1 
Média ± DP 1,25 ± 0,44 1,29 ± 0,46 1,28 ± 0,45 0,0025 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluímos que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições públicas, em relação às respostas estabelecidas 

para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições públicas. 

 
Tabela 4.97: Aspetos considerados necessários para integração das TIC no Ensino das Ciências na 

Educação Infantil por Dependência Administrativa Particular. 

O que considera necessário para uma melhor 
integração das mesmas no ensino das Ciências na 

Educação Infantil: 

Instituições Particulares 

Total p-valor Part-1 Part-2 

N % n % n  
Mais ações de formação de âmbito generalista 5 8,1 0 0,0 5 

0,3135 

Mais ações de formação de âmbito disciplinar 15 24,2 1 7,7 16 
Ações de formação que prevejam a planificação 

de aulas utilizando o computador 22 35,5 5 38,5 27 

Mais software especifico para a disciplina 7 11,3 4 30,8 11 
Inserção de uma componente curricular 

especifica no curso de Pedagogia 13 21,0 3 23,1 16 

Média ± DP 1,34 ± 0,47 1,33 ± 0,47 1,33 ± 0,47 0,0090 
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De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias das instituições particulares, em relação às respostas 

estabelecidas para a questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função das instituições particulares. 

 
Tabela 4.98: Aspetos considerados necessários para integração das TIC no Ensino das Ciências na 

Educação Infantil por Dependência Administrativa Pública e Particular. 
O que considera 

necessário para uma 
melhor integração das 
mesmas no ensino das 
Ciências na Educação 

Infantil: 

Instituições Públicas Instituições Particulares 

Total p-valor 
Pub-1 Pub-2 Part-1 Part-2 

n % n % N % n % n  

Nada precisa ser alterado 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 

0,5531 

Mais ações de formação 
de âmbito generalista 

2 9,5 13 16,3 5 8,1 0 0,0 5 

Mais ações de formação 
de âmbito disciplinar 

4 19,0 18 22,5 15 24,2 1 7,7 16 

Ações de formação que 
prevejam a planificação 

de aulas utilizando o 
computador 

6 28,6 16 20,0 22 35,5 5 38,5 27 

Mais software especifico 
para a disciplina 

4 19,0 8 10,0 7 11,3 4 30,8 11 

Inserção de uma 
componente curricular 
especifica no curso de 

Pedagogia 

5 23,8 23 28,8 13 21,0 3 23,1 16 

Outros 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 
Média ± DP 1,25 ± 0,44 1,29 ± 0,46 1,34 ± 0,47 1,33 ± 0,47 1,36 ± 0,48 6,306x10-5 

 

De acordo com os p-valores obtidos, concluiu-se que existem diferenças 

significativas nas médias de cada uma das instituições públicas e particulares, em relação 

às respostas estabelecidas para a referida questão. 

Relativamente às proporções, não existem diferenças significativas nas respostas 

em função de cada uma das instituições públicas e particulares. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS MAIS RELEVANTES E 
RECOMENDAÇÕES PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

Nota introdutória 

_____________________________________________________________________________ 

Neste capítulo, far-se-á uma exposição dos resultados mais proeminentes 

apontados na presente investigação, tendo sempre em vista as questões que lhe estão 

subjacentes e, também, os desafios impostos pela natureza do trabalho levado a cabo. 

______________________________________________________________________ 

5.1. Prólogo 

Tratando-se de uma investigação no âmbito das Ciências Sociais, procurou-se 

conhecer a realidade do Curso de Pedagogia, responsável pela formação inicial dos 

futuros professores, bem como aferir de que modo a Comunicação Educativa tem sido 

desenvolvida no referido curso. 

 
Portanto: ao procurarmos conhecer a realidade social, vamos construindo, a 
respeito dela, e mediante quadros categoriais, operadores lógicos de 
classificação, ordenação etc., mediante processos complexos influenciados 
ainda pelas nossas necessidades, influência e interesses – vamos construindo 
instrumentos que nos proporcionam informações sobre essa realidade e modos 
de a tornar inteligível, mas nunca se confundem com ela. (Silva & Pinto, 2014, 
p. 10). 

 

Conhecer uma determinada realidade não é tarefa fácil; exige dedicação, 

persistência, determinação do investigador e, acima de tudo, procedimentos 

metodológicos adequados ao processo de abordagem e compreensão dos factos.  

A necessidade de um enquadramento formal para direcionar a pesquisa resulta 

do volume de informação e dados provenientes dos instrumentos de recolha utilizados 

pelo pesquisador para aproximá-lo do seu objeto de estudo. Por isso, desde a elaboração, 

à validação, aplicação e análise destes instrumentos, o pesquisador deve prestar particular 

atenção à informação obtida a fim de que ela lhe permita alcançar os objetivos 

pretendidos, lhe apontem a relevância social do estudo empreendido e, sobretudo, 

potencialize a produção de novos conhecimentos. 

Nessa esteira de reflexão, conhecer a realidade através da pesquisa é produzir 

conhecimento, que na perceção de Severino (2207) se dá como construção do objeto que 
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se conhece; por outras palavras, através da nossa capacidade de reconstituição simbólica 

dos dados da nossa experiência individual, apreendemos os nexos pelos quais os objetos 

assumem, para nós sujeitos cognoscentes, sentido. Trata-se, pois, de redimensionar o 

próprio processo cognoscitivo, até porque, na nossa tradição cultural e filosófica, estamos 

condicionados a entender o conhecimento como mera representação mental. Devemos, 

por isso, concluir que o conceito é uma representação mental, mas não o ponto de partida 

do conhecimento; pelo contrário, é o ponto de chegada, o término de um complexo 

processo de constituição e reconstituição de sentido relativamente ao objeto que foi dado 

à nossa experiência externa e interna. 

Obviamente, a representação mental a que o autor se refere é consubstanciada 

pela experiência do pesquisador e pela leitura exaustiva do referencial teórico já existente, 

a par de informação recente proveniente de investigação cientifica avançada. Neste caso, 

a construção de conhecimento está intrinsecamente ligada com a atividade investigadora.  

O presente estudo abordou, então, conceitos relacionados com a Comunicação 

Educativa no que toca à tecnologia, da sua forma mais primitiva à sua formatação atual, 

ligada às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), na sociedade contemporânea, 

e a sua incidência nos ambientes educativos. 

A tecnologia não é algo novo; pelo contrário, é uma atividade milenar, centrada 

nos esforços humanos no sentido de melhorar a sua relação com a natureza e com os 

outros animais. “Trata-se de uma atividade em proveito próprio, a qual o ser humano se 

utiliza de alguns recursos como é o caso dos instrumentos, máquinas, motores, produção 

de metais e ligas, possibilitando com isso a evolução da engenharia. É a aplicação da 

razão às propriedades da matéria e da energia”. (Oliveira, 2002, p. 3). 

Deste modo, a tecnologia fomenta a invenção de artefactos de uso doméstico e 

comercial com a intenção de melhorar a relação do ser humano com o trabalho e com a 

natureza. 

Nesse sentido, o estudo revelou que a Comunicação Educativa é uma 

necessidade premente, na atual sociedade da informação, por conta do volume 

exponencial de informação veiculada, diariamente, pelos meios de comunicação e da sua 

repercussão nos ambientes escolares, caracterizando-se como um desafio para professores 

e gestores, uma vez que a escola não possui infraestruturas adequadas para aceder à 

informação e transformá-la em conhecimento. 

Logo, a Comunicação Educativa vai além da comunicação entre professor e 

aluno na sala de aula; envolve os processos comunicativos, incluindo-se, aí, a 
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comunicação virtual, feita a partir do uso de artefactos tecnológicos como a televisão, 

telemóveis, e outros, que permitem o acesso à informação, em tempo real, proporcionado 

pela internet. 

Relativamente a este aspeto, a pesquisa revelou resultados importantes que 

permitiram responder às questões de partida, relacionadas com Comunicação Educativa 

no Curso de Pedagogia e a sua incidência no Ensino das Ciências e na Educação Infantil. 

O primeiro ponto a destacar refere-se ao género. As mulheres continuam a estar 

em maioria no Curso de Pedagogia, quer como discentes, quer como docentes (Fig. 4.6 e 

Fig. 4.7). O contingente de elementos do género feminino que ingressa no curso interfere, 

decisivamente, no contingente de professores formadores. Assim sendo, o movimento de 

feminização do magistério, cujo início remonta à segunda metade do século XX, continua 

a ser uma realidade nos nossos dias. 

O segundo ponto, refere-se à questão da idade (Fig. 4.8 e 4.9). Os dados 

respeitantes à classe de idades dos discentes e dos docentes foram relevantes, na medida 

em que revelaram que os conflitos existentes, no ambiente da sala de aula, decorrem de 

um choque geracional. Os resultados apontam discrepâncias entre as idades dos discentes 

e docentes na interface com o desenvolvimento das TIC.  

Fava (2014) faz uma distinção interessante das gerações, em cada época da 

história, ligada ao crescimento populacional e ao crescimento tecnológico, procurando 

analisar cada geração no seu contexto social, económico e político. Nos seus estudos, 

aponta gerações distintas que coexistem e, ao mesmo tempo, reivindicam as suas 

diferenças: a geração belle époque, dos nascidos antes de 1945; a geração do baby boom, 

dos que nasceram entre 1945 e 1960; a geração X, dos nascidos entre 1960 e 1983; a 

geração Y, dos nascidos entre 1983 e 2000; e, por último, ou atualmente, a geração Z, 

dos jovens nascidos depois de 2000 (destaque da autora). 

Cada geração passa à geração seguinte novos saberes e novos desafios, 

proporcionados pela evolução tecnológica da sua época, profundamente radicados nos 

contextos sociais, políticos e culturais 

As modificações são percebidas nos contextos escolares, onde as gerações 

convivem e entram em choque, fruto de modos diferentes de aprender que, na perspetiva 

dos discentes, se devem basear no contacto diário com as ferramentas das TIC e, na dos 

docentes, tem a ver com metodologias de ensino que não se sustentam no paradigma 

tecnológico atual, o que abre caminho ao aparecimento de barreiras na aprendizagem. 

“Vivemos um momento célebre em que a educação virtual tem um peso cada vez mais 
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significativo na educação real. A primeira não apenas repercute na segunda; ela a 

influencia”, diz Fava (2014, p. 69).  

Mais do que nunca, como educadores, precisamos desenvolver, monitorar, 

transformar, inovar, substituir os nossos modelos mentais, arquétipo, hábitos, cultura, 

procurar o desconforto produtivo, flexibilizar, aceitar, adaptar, não na perspetiva da 

aceitação pacífica, mas do impulso transformador (Fava, 2014). O que significa que: 

 
Cada vez mais, a educação vai se tornando mais complexa, porque o foco está 
migrando da simples transmissão de conteúdos para dimensões menos 
integradas, conspícuas, perceptíveis, como as competências e habilidades 
intelectuais, emocionais e éticas. Ruem as paredes das salas de aula, 
aglutinando novos espaços de ensino-aprendizagem presenciais e virtuais. 
Alteram-se as atribuições do professor com a incorporação de novos papéis, 
como os de mediador, facilitador, gestor mobilizador, motivador. (Fava, 2014, 
p.  69). 

 

Constatou-se que a idade dos discentes e docentes pode fazer a diferença no 

confronto de gerações, com repercussões importantes no processo de 

ensino/aprendizagem, o qual pode constituir um momento motivador de expressão 

cultural, ou desmotivador e reprodutor de expressão cultural. 

A pesquisa revelou, também, a existência de um terceiro grupo de pessoas que, 

com base nos conceitos de “imigrantes e nativos digitais” de Prensky (2001), foram 

designados por “resistentes digitais”, cuja característica principal é a relutância em se 

perceberem como sujeitos da sociedade da informação e, sobretudo, resistirem ao uso das 

ferramentas digitais e às suas aplicações como forma de comunicação. O "resistente 

digital” foi detetado durante as observações e conversas informais, realizadas no decorrer 

da pesquisa. Conquanto não fosse esse o objetivo deste trabalho, a constatação da 

existência deste grupo concreto foi de extrema importância, na medida em que os 

“resistentes” constituem uma parte significativa da comunidade docente das IES 

estudadas.  

Outro resultado revelado pela pesquisa diz respeito ao reduzido número de 

discentes e finalistas do Curso de Pedagogia, como se pode ver pela Tabela 3.18. As cinco 

IES apresentam um total de 104 discente finalistas. Na década de 1990, esse número era 

equivalente a três turmas do então chamado Curso de Magistério de Nível Médio, 

oferecido no Instituto de Educação do Amazonas, que habilitava professores para 

trabalhar com turmas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O 

referido Curso foi substituído pelo Curso Normal Superior, de acordo com a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9.394/1996, passando, mais tarde, a denominar-

se Licenciatura Plena em Pedagogia, com a mesma finalidade. 

Estas mudanças minaram a identidade do profissional de Pedagogia, que, pela 

Lei 5.692/1971, estava habilitado a ministrar disciplinas pedagógicas e, dependendo da 

habilitação escolhida, exercer as funções de Supervisor Escolar, Orientador Educacional, 

Administrador Escolar e Inspetor Escolar.  

Pela atual legislação (Lei 9.394/1996), para que possa exercer uma dessas 

funções, tem de concluir a Licenciatura em Pedagogia, que lhe dá direito a trabalhar com 

turmas de Educação Infantil até ao 5º Ano do Ensino Fundamental e, posteriormente, 

fazer uma pós-graduação em uma das habilitações. (Supervisor Escolar, Orientador 

Educacional, Administrador Escolar e Inspetor Escolar). É possível concluir que, do 

mesmo modo que a figura do professor formado pelo extinto Curso de Magistério de 

Nível Médio desapareceu, também o Pedagogo formado sob a égide da Lei 5.692/71 

desaparecerá. 

A falta de identidade do pedagogo, questões salariais, e condições de trabalho, 

talvez sejam razões que justifiquem o pouco interesse pelo curso. Esse fenómeno pode 

ser um indicador importante para futuras investigações. 

Digno de nota é o resultado obtido relativamente à atividade pedagógica dos 

discentes (Fig. 4.10), que, sem haverem concluído o curso, já estão a trabalhar como 

professores de apoio. Esta realidade suscita algumas questões, como, por exemplo: será 

que esse fenómeno está associado ao reduzido número de finalistas o que provoca a 

redução do número de professores no mercado de trabalho? Será que, pelo facto de não 

ter concluído o curso, estes professores recebem um salário inferior? Este é um assunto 

que merece um estudo mais aprofundado, ficando assim como sugestão para novas 

pesquisas. 

Através do estudo realizado sobre a Comunicação Educativa, é possível afirmar 

que o conceito se refere ao uso inteligente das ferramentas das TIC, principalmente a 

internet, entendidas como um meio de promoção da motivação, da autonomia, da 

responsabilidade, da competência comunicativa e do espírito crítico. Esta constatação 

resulta da análise das respostas dos discentes e docentes que participaram da pesquisa, de 

acordo com os resultados que constam das Figuras 4.20, 4. 21, 4. 22, 4.23 e 4.24. 

As perspetivas dos discentes e docentes acerca das potencialidades da 

Comunicação Educativa nos espaços escolares são promissoras, mas, é preciso muito 

mais do que isso. As IES formadoras devem estar atentas às limitações que decorrem da 
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qualidade das infraestruturas, e, sobretudo, da qualidade da formação discente na 

interface com as TIC. Como lembra Castells (2003) não basta disponibilizar 

computadores, internet e outras ferramentas das TIC a discentes, docentes e gestores; isso 

deve ser acompanhado de condições para que os interessados as possam adequar no seu 

dia-a-dia, na sala de aula. 

Independentemente da óbvia importância da utilização das TIC, deve ter-se em 

atenção que a sua simples adaptação no contexto escolar não significa a solução para os 

problemas educativos existentes. Não se pode ignorar que existem outros interesses que 

não os educativos, por vezes antagónicos, que envolvem a racionalidade capitalista e a 

capacidade humana de emancipação social. 

A necessidade de compreensão da existência desse paradoxo encontra-se nos 

laços intrincados, muitas vezes ignorados, que existem entre os vários modos de 

comunicação e as forças políticas que dominam a sociedade multimédia (Giroux, 1997). 

De acordo com Freire (1997), à medida que compreendemos a história como 

possibilidade, reconhecemos: 

1. Que a subjetividade tem que desempenhar um papel importante no processo de 

transformação; 

2. Que a educação se torna relevante à medida que este papel da subjetividade é 

compreendido como tarefa histórica e política necessária; 

3. Que a educação perde o significado se não for compreendida – como o são todas 

as práticas – como estando sujeita a limitações. Se a educação pudesse fazer tudo 

não haveria motivo para falar das suas limitações. Se a educação não pudesse fazer 

coisa alguma, ainda não haveria motivo para conversar sobre assuas limitações.  

Para o autor, a história como possibilidade significa a recusa de dogmas e da 

domesticação do tempo. Homens e mulheres fazem a história que é possível, não a 

história que gostariam de fazer ou a que, às vezes, lhes dizem que deveria ser feita. 

Outro dado que merece destaque está relacionado com a percentagem de 

discentes que não possuem computador pessoal (Fig. 4.17). Embora não seja um número 

muito expressivo, é muito significativo no contexto da sociedade da informação. O 

fenómeno prova que a “fratura digital” está presente também no ambiente escolar, facto 

que limita a participação dos estudantes em atividades que envolvam o uso de 

computadores, além de afetar a autoestima e, consequentemente, a sua motivação. 
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A “fratura digital” pode ter influenciado os resultados referentes à avaliação da 

formação, bem como à capacidade para lidar com as ferramentas das TIC, visto o acesso 

ao laboratório de informática das IES, como foi dito anteriormente, ser muito concorrido, 

além de a maioria dos professores formadores serem “imigrantes digitais”, logo, não 

adotarem procedimentos metodológicos que incluam o uso das ferramentas digitais. 

A condição das TIC nas dependências administrativas foi, igualmente, um ponto 

importante revelado pela investigação, no que se refere às condições de acesso ao 

computador. Apesar das IES possuírem laboratório de informática e zonas WiFi, tanto no 

ensino público como no particular esses aparatos não são suficientes para satisfazer a 

procura. 

As opiniões dos discentes e dos docentes quanto à importância do 

desenvolvimento de atividades teórico–metodológicas envolvendo as TIC (Figuras 4.23 

e 4.24), também foi um dado relevante, pois é imprescindível que as IES disponibilizem 

as ferramentas necessárias à promoção de atividades, a partir da utilização das 

ferramentas digitais, a fim de que estas promovam a motivação, a autonomia, a 

responsabilidade, a competência comunicativa e o espírito crítico dos estudantes. Dos 

aspetos elencados, destaca-se a competência comunicativa como o mais desafiador para 

a maioria dos discentes e docentes da sociedade da informação. 

 

A ideia de competência comunicativa referida apenas a linguagem verbal está 
a tornar-se insuficiente para explicar a comunicação de uma sociedade da 
informação dominada pelos novos medias. Por este motivo muitas práticas 
académicas tradicionais estão a tornar-se obsoletas, não só porque não evoluem 
de acordo com o meio circundante, mas também porque vivem da inércia de 
teorias de outros contextos históricos. (Tornero, 2007, p. 69). 

 

Tornero (2007) é de opinião que a competência comunicativa da sociedade 

mediática carece de outra compreensão. A atual estrutura social e tecnológica impõe uma 

evolução profunda e sistemática da noção de competência linguística para a noção de 

competência semiológica para uma melhor compreensão da produção de sentido, no 

contexto de uma sociedade mediática. 

Neste momento, vive-se uma revolução de significados ou uma crise conceptual 

na organização, estrutura e funcionamento dos diversos sistemas linguísticos e 

comunicativos. Ao mesmo tempo, a escola avança lentamente em busca de novos 

caminhos que lhe permitam desenvolver a competência comunicativa exigida pela 
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sociedade atual, entendendo que as TIC, no ambiente escolar, “não modifica[m] o que 

aprendemos, mas altera[m] o modo como aprendemos” (Fava, 2014, p. 70). 

Na escola da sociedade analógica, o conhecimento era transmitido pelo 

professor, muitas vezes com caráter puramente informativo, in context. Na sociedade 

digital, a informação está disponibilizada em rede, à qual se acede de imediato, de 

qualquer ponto do planeta, bastando, apenas, que a internet esteja ligada. Este é só um 

exemplo das muitas alterações causadas pela sociedade emergente, sem contar com a 

mudança de sentido dos aspetos espacial e temporal.  

No que se refere à competência comunicativa semiológica, assiste-se a intensos 

conflitos causados pela modificação de conceitos, e terminologia e, em especial, pela sua 

adaptação, no ambiente da escola. Desse modo, para que a competência comunicativa se 

efetive é necessário que os professores compreendam esta nova linguagem, tenham 

consciência da existência de novos conceitos com novos significados. “Estamos a assistir 

a uma transformação qualitativa nas condições linguísticas e semiológicas da espécie 

humana” (Tornero, 2007, p. 71). 

Num curto período de tempo, a Humanidade passou de uma situação em que 

dispunha de um conjunto de sistemas simbólico-icónicos relativamente escasso e 

limitado, à possibilidade de centuplicar as potencialidades abstratas e formais de todos os 

códigos que usa (Tornero, 2007). Deixou, igualmente, de estabelecer apenas relações 

pessoais diretas, para passar a desenvolver uma elevada percentagem dos seus processos 

comunicativos através de contactos à distância. Os sociólogos chamaram a este fenómeno 

deslocalização, isto é, uma queda brusca do peso da situação de comunicação local nas 

formas de comunicação. Paralelamente à deslocalização existe um processo de 

destemporalização, entendido como uma queda brusca do presente físico, tradicional 

numa situação de comunicação (Tornero, 2007). 

Na comunicação virtual, utilizamos conceitos da comunicação tradicional, 

embora assumam, aqui, outros significados; assim, quando falamos em abrir uma conta, 

nas estruturas mentais do “imigrante digital”, essa ação significa abrir uma conta 

bancária, enquanto o “nativo digital” descodifique imediatamente a mensagem, 

atribuindo-lhe o significado de criar um endereço de correio eletrónico, ou, 

simplificadamente, de e-mail.  

Desse modo, Tornero (2007) sugere que a competência comunicativa deve, pois, 

incluir as capacidades necessárias para se desenvolver e ser eficaz em várias dimensões. 
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Desde logo, esta competência está estreitamente relacionada com a competência 

linguística, que é sempre virtual em relação ao ato de comunicar. Em segundo lugar, tem 

a ver com o conjunto de quadros normativos – tanto específicos e autorregulados como 

institucionais – em que se movem os interlocutores. Em terceiro lugar, a competência 

comunicativa liga-se à estrutura mediática concreta, que possui uma dimensão empírica 

e, por sua vez, se relaciona com usos e hábitos socialmente convencionados. Finalmente, 

relaciona-se com fatores circunstanciais não mediáticos, que são processados pelas 

diferentes memórias dos interlocutores (a curto e longo prazo) e representam um elemento 

pertinente na dinâmica do processo sígnico. 

Visto sob esse prisma, o conceito de competência comunicativa, complementado 

pela compreensão de competência semiótica, poderá ser adequado à realidade da 

sociedade mediática contemporânea. 

Em termos dos resultados relevantes apontados pela presente investigação, 

destaca-se, também, a opinião dos discentes sobre o que é necessário fazer, para uma 

melhor integração das TIC no ensino das Ciências na Educação Infantil (Fig. 4. 35). Uma 

percentagem de 27,8% dos respondentes consideram necessárias ações de formação que 

prevejam a planificação de aulas utilizando o computador e 25,0 % sugerem a inclusão 

de uma componente curricular específica no Curso de Pedagogia. Estas duas opções 

foram assinaladas pelo maior número de respondentes, pelo que se considerou importante 

referi-las como pontos relevantes. 

Tanto a sugestão de apresentar aulas modelo com recurso às ferramentas das 

TIC, servindo de orientação aos docentes, que as utilizarão de acordo com o estabelecido 

no plano de ensino, como a sus inclusão como componente curricular específica, devem 

ser acompanhadas de outras ações paralelas que lhe deem sustentação e ofereçam aos 

docentes a noção do que é o conhecimento coletivo, colaborativo e interdisciplinar, sob 

pena de que os docentes realizem o seu trabalho isoladamente, qualquer diálogo entre si. 

De outro modo, a simples inclusão das TIC no plano de ensino ou a sua inserção 

como componente curricular possivelmente não será suficiente. Para Vigneron & Oliveira 

(2005), não se trata de simples inserção, como foram outros recursos da era analógica 

como o giz e o quadro, entre outros. O uso das TIC requer ética, planeamento, condições 

técnicas adequadas e pessoas capacitadas. 

Além disso, Pretto (2008) realça a necessidade de dar maior atenção à formação 

inicial dos professores, chamando a atenção para o facto de que é preciso pensar no 

equívoco que têm sido as políticas públicas do governo brasileiro, relativamente às TIC, 



208 
 

e sua relação com as Faculdades de Educação, em especial nas universidades públicas. 

Uma política correta que favoreça uma atuação mais perto das escolas não está associada 

ao trabalho de formação inicial dos professores. Apesar do grande esforço e investimento 

na preparação dos professores que estão, hoje, nas escolas, dotando-os de conhecimento 

que os ajude a trabalhar com as tecnologias digitais, percebe-se que a formação de jovens 

professores continua a ser deficitária em termos desta temática que continua, de certo 

modo, ausente de todo o seu processo formativo universitário. 

O autor considera necessário o envolvimento de todas as Faculdades de 

Educação na construção de uma formação inicial e continuada que ocorra na interface 

com as TIC, lembrando o compromisso político nessa direção. 

O estudo das ementas (programas) das componentes curriculares relativas à 

Educação Infantil e ao Ensino das Ciências das IES que fizeram parte da investigação 

revela que não apresentam conceitos de ligação com as TIC. De igual modo, as ementas 

(programas) das componentes curriculares específicas das tecnologias também não 

estabelecem nenhuma ligação com o nível de ensino referido, nem com o Ensino das 

Ciências. 

Esta realidade aponta para uma conceção de Comunicação Educativa que 

permeia o Curso de Pedagogia, ainda profundamente marcada pelo que foi a pedagogia 

nos últimos séculos, e responsável, em grande parte, pela fragmentação do conhecimento.  

A conceção da maioria dos professores sobre Comunicação Educativa, no que 

se refere ao uso das TIC em sala de aula, pode ser comparada a uma dimensão utilitarista, 

mecanizada e pragmática. De acordo com Kenski (2007, p. 87), “o simples uso de 

tecnologias não altera significativamente os espaços físicos das salas de aula e nem as 

dinâmicas utilizadas para ensinar e aprender”.  

Na opinião da autora: 

 
A visão redutora do uso das tecnologias digitais em atividades educacionais 
tem produzido mais pessoas insatisfeitas – tanto do lado dos estudantes quanto 
dos produtores e técnicos responsáveis pelos cursos – e desconfiadas em 
relação à eficácia do uso das TIC. A preocupação da educação deve ir além 
desse treinamento. É preciso que os alunos ganhem autonomia em relação a 
suas próprias aprendizagens, que consigam administrar seus tempos de estudo, 
que saibam selecionar os conteúdos que mais lhe interessam, que participem 
das atividades, independentemente do horário ou local em que estejam. A 
grande revolução no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do 
computador e da internet em sala de aula ou em atividades a distância. É 
preciso que se organizem novas experiências pedagógicas em que as TIC 
possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que se 
valorizem o diálogo e a participação permanente de todos os envolvidos no 
processo. 2007, p. 88). 
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Com efeito, a visão redutora de alguns educadores pode limitar o 

desenvolvimento da criatividade e da autonomia quer dos estudantes, quer deles próprios, 

pelo que se impõe que o professor adquira as competências necessárias para que seja 

capaz de incentivar os alunos a procurarem aprender e pensar com autonomia, com ética 

e responsabilidade, ao invés de se limitarem à simples utilização dos média. 

A ação docente mediada pelas tecnologias deve ser uma ação partilhada. Já não 

depende de um único professor, isolado na sua sala de aula, mas das interações possíveis 

para o desenvolvimento das situações de ensino. Alunos, professores e tecnologias 

interagindo com o mesmo objetivo geram um movimento revolucionário de descoberta e 

aprendizagem. Esta formulação mostra já que a instrumentação técnica é uma parte muito 

pequena da aprendizagem docente tendente à ação bem-sucedida, na mediação entre 

educação e tecnologia (Kenski, 2007). 

Contudo, para que se concretize, a estrutura do processo educativo deve ser 

reorganizada no que se refere à remuneração docente, à disponibilização de recursos 

tecnológicos e, principalmente, ao espaço para a comunicação entre professores, visando 

o trabalho colaborativo. Trata-se de uma nova cultura educativa, que rompe com os 

tempos rígidos das disciplinas e com os espaços formais das salas de aula presenciais. 

“Um tempo de aprender colaborativamente, respeitando as diferenças pessoais, os 

diferentes estilos de aprendizagem e fortalecendo o compromisso com a própria maneira 

de aprender e com a aprendizagem dos demais” (Kenski, 2007, p. 112). 

O ato de aprender colaborativamente permite um trabalho que quebra as 

barreiras existentes entre as disciplinas ou componentes curriculares, que reforça o 

entendimento de que o conhecimento, hoje, é de domínio público e que, portanto, cada 

profissional da educação precisa reconhecer-se como um aprendiz, e reconhece que 

ninguém sabe tudo, que todos precisam de todos para partilhar, colaborar e aprender, 

como parte integrante do trabalho de natureza interdisciplinar. 

O conceito de interdisciplinaridade, de acordo com Fazenda (2013, p. 122), 

“encontra-se diretamente ligado ao conceito de disciplina, onde a interpretação ocorre 

sem a destruição básica às ciências conferidos. Não se pode de forma alguma negar a 

evolução do conhecimento ignorando sua história”. Se a escola quer, efetivamente, 

trabalhar nos moldes da interdisciplinaridade, tem de conhecer os saberes acumulados por 

alunos e professores e fazer uma reflexão apurada sobre o conceito de escola e currículo, 

de forma a iniciar sua proposição didático-pedagógica. Fazenda (2013) adverte que não 

pode confundir-se interdisciplinaridade escolar com interdisciplinaridade científica. 
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A interdisciplinaridade escolar, assenta numa perspetiva educativa, em que as 

noções, finalidades, competências e técnicas visam favorecer o processo de 

aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e a sua integração. Já a 

interdisciplinaridade científica diz respeito a um estudo que reúne várias disciplinas em 

torno de um mesmo objeto ou situação problema. Obviamente, existem características 

diferentes numa e noutra modalidades, porém não excludentes, visto partilharem ambas 

o universo da educação.  

Deste modo, a interdisciplinaridade na formação profissional requer 

competências relativas às formas de intervenção solicitadas e às condições que concorrem 

para o seu melhor exercício. O desenvolvimento das competências necessárias requer a 

conjugação de diferentes saberes disciplinares, isto é, saberes da experiência, técnicos e 

teóricos, interagindo de forma dinâmica e sem nenhuma linearidade ou hierarquização 

que subjugue os profissionais participantes (Barbier, 1996; Tardiff, 1990; Gauthier, 1996, 

apud Fazenda, 2013, p. 27).  

A abordagem apresentada oferece a possibilidade de ser trabalhada nos espaços 

mediáticos; contudo, a estrutura da maioria das escolas brasileira assenta numa hierarquia 

disciplinar, linear, que dificulta o diálogo entre os professores, logo, compromete os 

resultados do seu trabalho, visto que, neste tipo de abordagem, o diálogo é fundamental. 

Daí a importância do envolvimento das esferas administrativas e académicas no sentido 

do objetivo comum. 

5.2. Recomendações para Futuras Investigações 

O trabalho ora apresentado, reveste-se de utilidade para docentes, discentes e 

Instituições de Ensino Superior responsáveis pela formação inicial de professores inserida 

no Curso de Pedagogia, no que diz respeito à utilização das TIC e aos desafios inerentes 

à sua aplicação nos espaços escolares, principalmente no Ensino das Ciências na 

Educação Infantil. Naturalmente, o tema abordado não se esgota aqui e há alguns pontos 

que precisam de ser aprofundados. No entanto, fazê-lo no âmbito desta tese equivaleria a 

correr o risco de fugir ao objeto de estudo, pelo que se recomenda que esse 

aprofundamento faça parte de futuras investigações. 

Assim, a questão de partida e as demais questões, resumidas na Tabela 5.99, 

podem constituir o fio condutor para as recomendações que seguem: 
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Tabela 5.99: Fio condutor de futuras investigações 

 

Questão de partida: Tem o curso de pedagogia contribuído para uma formação 

compatível com as atuais exigências da sociedade da informação e de que modo a 

Comunicação Educativa se insere nesse percurso?  

 

Questões norteadoras ou problema Hipóteses 

Qual a perspetiva da Comunicação 

Educativa, no Curso de Pedagogia, para 

o ensino das Ciências na Educação 

Infantil?  

 

A Comunicação Educativa, no Curso de 

Pedagogia, tem projeção limitada. 

 

Quais são os pressupostos teórico- 

metodológicos que norteiam a 

Comunicação Educativa no âmbito do 

Curso de Pedagogia?  

 

Alunos e professores do Curso de 

Pedagogia possuem uma conceção 

utilitarista, acrítica, não reflexiva sobre o 

uso das tecnologias educativas 

 

Quais os pressupostos necessários para 

que a Comunicação Educativa promova 

a autonomia, a responsabilidade, a 

competência comunicativa e o espírito 

crítico dos alunos? 

 

Autonomia, competência comunicativa, 

responsabilidade e sentido crítico podem 

constituir os pressupostos 

epistemológicos da Comunicação 

Educativa. 

 

 

Relativamente à primeira questão, acerca da perspetiva da Comunicação 

Educativa, no Curso de Pedagogia, para o ensino das Ciências, na Educação infantil, a 

resposta possível foi a de que a Comunicação Educativa, no Curso de Pedagogia, tem 

uma projeção limitada.  

Em primeiro lugar, o estudo revelou que o conceito de Comunicação Educativa 

era desconhecido da comunidade educativa das IES onde decorreu a pesquisa, que tomou 

contacto com ele, pela primeira vez, a partir da presente investigação. Ao tomar 

conhecimento do tema que iria ser estudado, a maioria dos discentes e docentes declarou 

não ter informação sobre o que é Comunicação Educativa. Esta constatação reforça a 
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ideia, expressa no primeiro capítulo, de que, no Brasil, a designação é pouco conhecida, 

sendo mais utilizado o termo Educomunicação.  

Porém, independentemente do significado do termo, as questões a ele inerentes 

são pouco trabalhadas nas escolas, pois não há um trabalho coletivo, apenas algumas 

experiências isoladas de uso do computador. O que permite concluir que a projeção da 

Comunicação Educativa ainda está a consolidar-se no contexto escolar. “A escola 

continua operando com a temporalidade do momento anterior a chegada dos media e, 

diante das dificuldades encontradas, tenta se adaptar ou seduzir os alunos, acenando com 

algumas modificações superficiais que tornem o currículo escolar mais ‘atraente’ ou 

interessante” (Cordeiro, 2013, p. 79, destaque da autora).  

A presente investigação revelou que a Comunicação Educativa, na sua definição 

mais simples, ligada ao uso inteligente das TIC na sala de aula, tem uma projeção tímida, 

em virtude de vários aspetos já relatados anteriormente, ligados à qualidade das 

infraestruturas, à ausência de uma atitude crítica quanto ao modo de apropriação dos 

aparatos digitais, com destaque para a internet. Estes aspetos reforçam a necessidade de 

maiores investimentos na formação inicial de professores e, sobretudo, na formação 

continuada dos professores formadores. 

No que diz respeito à formação continuada em particular, verificou-se que alguns 

professores procuram aumentar as suas qualificações, participando em formações 

oferecidas pelos órgãos governamentais e não governamentais, ou mesmo pagas por si, 

mas há ainda muito a fazer e muitos desafios cruciais a vencer.  

 
[...]. Então nos parece que a universidade (e os professores) têm um grande 
trabalho a realizar, que é proceder à mediação entre a sociedade da informação 
e os alunos, a fim de possibilitar que, pelo exercício da reflexão adquiram a 
sabedoria a permanente construção do humano. (Pimenta & Anastasiou, 2014, 
p. 102). 

 

Como foi referido anteriormente, a reflexão sobre os modos de adaptação aos 

construtos humanos, aliada ao investimento na formação inicial e continuada e nas 

infraestruturas, são passos importantes para a mediação proposta por Pimenta & 

Anastasiou (2014). 

A formação inicial e continuada, na era digital, no espaço amazónico, levanta 

questões interessantes, passiveis de serem respondidas por meio de novas investigações, 

dando continuidade ao presente estudo. 
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Quanto à Comunicação Educativa no ensino das Ciências na Educação Infantil, 

tema fulcral desta investigação, foi possível concluir que não tem grande relevância.  

É fundamental conhecer de que modo crianças, hoje, aprendem, pois nasceram 

na sociedade da informação, vivem rodeadas de aparatos tecnológicos e lidam com eles, 

diariamente, com toda a facilidade e familiaridade; ao contrário da maioria dos 

professores, que está, agora, a migrar para essa realidade, o que influencia, 

significativamente, as interações entre uns e outros. Ensinar Ciência a crianças pequenas, 

nascidas no contexto digital, requer dos professores uma aproximação crítica às 

ferramentas de comunicação atuais, de modo a despertar nas primeiras a curiosidade pelo 

mundo natural. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam par o ensino das Ciências 

Naturais como o espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os 

fenómenos da natureza e as transformações produzidas pelo ser humano podem ser 

expostas e comparadas. É espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e 

de outras, fruto de vários sistemas explicativos. Contrapor e avaliar diferentes explicações 

favorece o desenvolvimento da atitude reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, da 

não aceitação apriorística de ideias e informação. Possibilita a perceção dos limites de 

cada modelo explicativo, incluindo a dos modelos científicos, colaborando na construção 

da autonomia de pensamento e de ação. 

Todavia, trabalhar estes conceitos, na sociedade da informação em que as 

crianças estão inseridas, requer competências e competências específicas para que a 

adequação dos currículos seja fator de promoção da autonomia e do pensamento crítico 

dos mais pequenos. “A associação entre Ciência e Tecnologia se amplia, tornando-se mais 

presente no quotidiano e modificando, cada vez mais, o próprio mundo”. (MEC, 1997) 

A segunda questão norteadora do presente estudo diz respeito aos pressupostos 

teórico-metodológicos em que assenta a Comunicação Educativa, no âmbito do Curso de 

Pedagogia, cuja hipótese foi a de que alunos e professores possuem uma conceção 

utilitarista, acrítica, não reflexiva sobre o uso das tecnologias educativas. 

O estudo revelou que a atitude dos professores e alunos face à Comunicação 

Educativa é uma de coragem e de enfrentamento das TIC, no âmbito da sala de aula, não 

obstante de forma um pouco lenta, por vezes vacilante, mas com a consciência de que faz 

falta algo mais. Procuram realizar atividades isoladas, utilizando as ferramentas de que 

dispõem, num esforço para superar os desafios diários com que são confrontados, na sala 

de aula. 
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Apesar desse esforço, os pressupostos metodológicos ainda precisam de avançar 

um pouco mais na direção de propostas que se adequem à realidade atual, concebendo 

atividades que permitam dar um salto qualitativo no sentido do trabalho coletivo, 

superando a conceção pragmática do uso das TIC. Naturalmente, não é uma tarefa fácil, 

particularmente num contexto de transição, logo, novo e desafiante.  

Um dos grandes desafios consiste, exatamente, em estar consciente que, na 

sociedade atual, o trabalho isolado do professor perdeu o sentido. É imperativo 

compreender a mudança de significado de alguns conceitos - temporalidade e 

espacialidade, conhecimento e informação - e a inclusão de novos. Administrar tudo isto, 

desde logo a nível individual, subjetivo, e, depois, a nível intrapessoal, é muito complexo. 

Trata-se, sobretudo de entender que a introdução da tecnologia digital no ambiente escolar 

não é uma questão de moda, mas uma necessidade, ainda que imposta pela estrutura de 

poder capitalista, uma realidade que a escola não pode e não deve evitar ou ignorar. 

 

A necessidade de reconstruir o modelo de pensar insere uma dificuldade 
natural. O futuro não está construído. Há uma consciência de que o caminho 
de mudança não é tão simples. O paradigma vigente ainda privilegia o 
individual em face ao grupo. É privilegiada a característica da concorrência, 
reflexo da visão mercantilista da sociedade, e, por conseguinte, da educação, 
em vez da solidariedade voltada para uma sociedade mais humanitária. Tais 
fatores evidenciam, ao mesmo tempo, que a tentativa de mudar é válida e 
normal, até porque não há opções e até porque é esta a característica do 
processo em si. A percepção das limitações que serão encontradas pelo 
caminho, não levam ao esmorecimento, mas, ao contrário, à valorização de 
cada proposta de mudança. Há uma utilidade intrínseca, e positiva, em cada 
uma das diferentes experiências, tanto específicas, como mais gerais, no 
sentido de experimentar uma nova forma de educar e gerir a escola. Tudo faz 
parte do movimento pela mudança. A energia suficiente para mudança vai 
ocorrer quando a soma de todas estas propostas chegue ao patamar necessário. 
(Oliveira e Correa...) 

 

As limitações são inúmeras, tendo em vista a experiência docente acerca do 

Curso de Pedagogia. Quando se pretende desenvolver atividades, em sala de aula, 

mediadas pelas ferramentas das TIC, nem sempre se atinge os objetivos, seja por falta de 

estruturas, no que se refere ao suporte básico, a internet, seja pela falta de uma visão mais 

apurada sobre o ensino cooperativo, ou pela estrutura disciplinar do currículo que 

inviabiliza o diálogo entre os demais docentes. Todos estes aspetos dificultam o 

desenvolvimento de atividades dessa monta, reiterando a noção de que o caminho precisa 

de ser reconstruído. 
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A análise dos futuros está na base da aprendizagem. Se não pudermos 
construir, para nós mesmos, imagens antecipatórias, não poderemos aprender. 
Com efeito, cada um de nós projecta uma imagem móvel do futuro para o ecrã 
da sua consciência. Fazemos peloticas com antecipações de curto, médio e 
longo alcance. Esta arquitetura invisível de premissas sobre o futuro está na 
base da personalidade e do comportamento e permite ao ser humano a sua 
sobrevivência num ambiente incessantemente em mudança. É a sua base de 
adaptação. O papel da educação consistirá em suportar esta capacidade de se 
adaptar à mudança. Boa parte da educação reside no processo pelo meio do 
qual ampliamos, enriquecemos e melhoramos a imagem do futuro num 
indivíduo. (Bertrand, 2001, p. 194). 
 

Por conseguinte, estamos imersos num movimento constante de mudança que 

exige comportamentos e aptidões para a adequação necessária, respeitando cada contexto 

social, económico e político. À educação cabe, portanto, o papel de sistematizar e 

organizar estratégias de superação para cada nova invenção humana. 

Com base no trabalho desenvolvido nesta tese, sugere-se a realização de novos 

estudos que respondam a questões como a exuberância da região amazónica na interface 

com o ensino das Ciências, na Educação Infantil, na era digital. 

Finalmente, no que diz respeito à terceira questão - Quais os pressupostos 

necessários para que a Comunicação Educativa promova a motivação, a autonomia, a 

responsabilidade, a competência comunicacional e o espírito crítico nos alunos? - a 

resposta é a de que estas categorias podem constituir os pressupostos epistemológicos da 

Comunicação Educativa. 

A investigação revelou que as categorias apontadas podem ser desenvolvidas 

pela Comunicação Educativa, com recurso ao uso inteligente das TIC, no ambiente 

escolar, servindo de base epistemológica à sua configuração. Percebeu-se pelas respostas 

dos discentes e docentes que consideram o uso da tecnologia um fator importante na 

aquisição de competências como a motivação, a autonomia, a responsabilidade, a 

competência comunicacional e o espírito crítico.  

Mais uma vez, importa ressaltar que é preciso que haja um trabalho organizado 

em torno de objetivos comuns, em que todos se sintam envolvidos e comprometidos, a 

fim de que possam ter êxito. Oliveira e Correa sugerem que o status-quo educacional só 

pode alterar-se de forma mais efetiva, quando aparelho administrativo e aparelho 

académico forem envolvidos num só objetivo. É importante que todos os elementos 

envolvidos no processo (mundo, ser humano, educação, máquina) se integrem para que 

as mudanças necessárias na educação possam ser alcançadas. 
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Dessa maneira, a utilização dos media, no ensino, pode ser uma forma atrativa 

para a promoção da aprendizagem. Como refere Bertrand (2001, p. 98):  

 
As utilizações que o computador pode ter em educação tornaram-se nos 
familiares. Munido de um software complexo e interactivo habilmente 
desenvolvido por equipas multidisciplinares, hoje em dia, um computador 
pode desempenhar uma tarefa de ensino. Também pode simular interacções ao 
dialogar com o estudante. Tem a possibilidade de apresentar situações variadas 
a um estudante e de reagir adequadamente às suas respostas ou perguntas. Com 
efeito, agora, o computador pode aprender aquilo que o estudante lhe ensina! 
Até pode adaptar-se às particularidades do estudante (estilo de aprendizagem, 
ritmo, preferências, necessidades, etc.). O computador também pode gerir um 
conjunto de média e tratar informações na forma numérica e analógica. [...]. 
Resumindo, o computador cresce em poder e torna-se, cada vez mais, aquilo 
que chamamos um <<gestor inteligente>> de um conjunto de diferentes fontes 
de informação, daí a expressão francesa <<multimédiatique>> para qualificar 
a corrente das teorias educativas, as hipermediáticas, que se concentram na 
utilização interativa destes conjuntos tecnológicos geridos por computador.  

 

Na conceção do autor, o computador e a internet, na sala de aula, são 

instrumentos de ação educativa e possibilitam a promoção da motivação, da autonomia, 

da responsabilidade, da competência comunicativa e do espírito crítico, à medida que 

alunos e professores interagem entre si, nas variadas situações de ensino/ aprendizagem, 

mediadas por essas duas ferramentas. 

Para ele, os princípios fundamentais da organização de um ambiente 

hipermediático são a variedade das interações, a modelização aberta, o ambiente 

independente dos conteúdos, o ensino cooperativo e a hipermediação das informações. 

O primeiro princípio reporta-se a uma comunicação entre o computador e o 

estudante; o segundo funciona a partir das necessidades e desejos do estudante; o terceiro 

estabelece que o ambiente se adapta ao nível de conhecimento do estudante, trata 

problemas, analisa os erros do aluno e fornece uma retroação; o quarto, identificado como 

ensino cooperativo, pode consistir na colaboração entre docente e estudantes, trocando 

informações entre si acerca do que se passa durante o curso, ou nas interações entre vários 

estudantes ao mesmo tempo, durante as quais estudantes e professores absorvem 

benefícios sociais e motivacionais; finalmente, o quinto princípio, a hipermediação das 

informações, diz respeito à variedade das fontes de informação e das formas de 

interatividade. 

O ensino pautado por estes princípios poderá abrir caminho ao desenvolvimento 

de uma Comunicação Educativa que promova a motivação, a autonomia, a 

responsabilidade, a competência comunicativa e o espírito crítico.  
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A presente investigação permitiu concluir que é necessário proceder a novos 

estudos com o intuito de mostrar de que modo as IES situadas na Amazônia podem operar 

a mudança da competência comunicativa linguística para a competência comunicativa 

semiológica, requisito imposto pela sociedade do conhecimento.  

Tendo em consideração que é no Curso de Pedagogia que a formação de 

professores se efetiva, e considerando a relevância da presença das TIC nos ambientes 

escolares, atualmente, e a inadequada formação, de professores, nessa área, afigura-se 

importante a identificação de ações desenvolvidas a partir das necessidades dos discentes 

e docentes, no domínio das ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação.  
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APÊNDICE 01 – Inquérito por questionário 

 

 

 

Inquérito por questionário 
 
O presente instrumento é utilizado nesta investigação no âmbito de uma tese de 
doutoramento, em Ciências da Educação para colher dados sobre como a comunicação 
educativa nos cursos de formação inicial de professores com destaque para o ensino de 
ciências na educação infantil. Portanto nossos objetivos são: 
 
- Recolher informações sobre a perspectiva da comunicação educativa no Curso de        
Pedagogia com ênfase no ensino de ciências na educação infantil; 
- Investigar os pressupostos teórico-metodológicos norteiam a comunicação educativa no 
âmbito do Curso de Pedagogia;  
- Indagar como a comunicação educativa pode promover autonomia, a responsabilidade, 
competência comunicacional e o espírito crítico. 
O rigor deste estudo depende da exatidão com que responder a todas as questões que se 
seguem. 

As suas respostas gozam de total anonimato. 
Agradecemos sua colaboração. 

 
I – DADOS CONTEXTUAIS 

1. Género 
                      Masculino                              Feminino    
 

2. Idade: _________Anos 
 

3. É portador (a) de diploma de licenciatura ou bacharelado? 
             Sim                                             Não 

            
            Em caso positivo, qual o nome do curso? _______________________________ 
 

4. Está trabalhando em escola? 
                          Sim                                             Não 

            Em caso positivo, assinale o nível: 

 Creche          Pré-escola          Anos Iniciais             Outros. Citar  

II – CONHECIMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA 

8. Tem acesso a computador 
 
Não tenho acesso  
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Tenho acesso, mas não o utilizo. 
Tenho acesso na faculdade e o utilizo-o 
Tenho acesso fora da faculdade e utilizo-o 
 

9. Tem computador pessoal 
                       Não                                                                                Sim      

10. Como avalia sua formação em relação às ferramentas da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC)  
     Excelente 
     Muito bom 
     Razoável 
     Não recebeu essa formação do curso 
 

11. Considerando a presença das ferramentas tecnológicas, com destaque para a 
internet no espaço escolar, o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para 
lidar com essas ferramentas no ensino de ciências na educação infantil, pode ser 
considerado: 
     Excelente 
     Muito bom 
     Razoável 
     Não recebeu essa formação no curso 

 
12. Considera importante o desenvolvimento de atividades teórico-metodológica 

sobre a utilização das TIC na formação inicial de professor: 
        Sim                                                                        Não  

 

13. Considera que a utilização das TIC na sala de aula, pode melhorar os resultados 
em termos de: 
Motivação........................................................
   
Autonomia ..................................................... 

             Responsabilidade 
.................................................. 
             Competência comunicacional................................ 
             Espírito crítico ...................................................... 
 
Notas: CT (Concordo totalmente) C (Concordo) SO (Sem Opinião) D (Discordo) DT 
(Discordo Totalmente) 

14. Considera a formação que adquiriu no curso que está prestes a concluir, suficiente 
para utilizar as TIC como ferramenta funcional para desenvolver a autonomia, 
responsabilidade, competência comunicacional e espirito critico no ensino de 
ciências na educação infantil. 
        Sim                                                                        Não  
 

CT C SO D DT 
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15. Pensando nas TIC, ao serviço do ensino e aprendizagem, o que considera 
necessário para uma melhor integração das mesmas no ensino de ciências na 
educação infantil: 

                       Nada precisa ser alterado 
                       Mais ações de formação de âmbito generalista 
                       Mais ações de formação de âmbito disciplinar 
                       Ações de formação que prevejam a planificação de aulas utilizando o   
computador. 
                       Mais software específico para a disciplina 
                       A inserção de componente (disciplina) curricular específico no Curso de 
Pedagogia. 
                       Outras. Especificar: 
____________________________________________ 
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APÊNDICE 02 – Roteiro da Entrevista  

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 
 
I – DADOS CONTEXTUAIS 
Género 

Idade 

É portador (a) de diploma de licenciatura ou bacharelado. Em caso positivo, qual o nome 

do curso?  

Está trabalhando na área da educação?     

 

II – CONHECIMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA 

Tem acesso a computador 

Tem computador pessoal 

Como avalia sua formação em relação às ferramentas da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). 

Considerando a presença das ferramentas tecnológicas, com destaque para a internet no 

espaço escolar, o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lidar com essas 

ferramentas no ensino de ciências na educação infantil, pode ser considerado: 

Considera importante o desenvolvimento de atividades teórico-metodológica sobre a 

utilização das TIC na formação inicial de professor: 

Considera que a utilização das TIC na sala de aula, pode melhorar os resultados em 

termos de: Motivação, Autonomia, Responsabilidade, competência comunicacional e 

Espírito crítico. 

Pensando nas TIC, ao serviço do ensino e aprendizagem, o que considera necessário para 

uma melhor integração das mesmas no ensino de ciências na educação infantil: 
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APÊNDICE 03 –  Transcrição da entrevista 

 

 

 

 

Sujeito 1 –  

Não, não tive porque eu me formei na década de 80 mas hoje no decorrer não existe não 
tem como se ter a tua pratica sem correr atrás dessa informação então a tecnologia ta 
presente até em sala de aula através do computador do data show  de todos os 
instrumentos que agente utiliza e a própria pesquisa na internet que o aluno utiliza e vc 
tb tem q saber utilizar então essa busca de conhecimento foi informal e autodidata mas 
eu considero que eu tenho conhecimento razoável utilizo ela em sala de aula. 

Então o fato de não ter tido essa formação não te impediu de correr atrás né de 
buscar numa formação continuada  

Não, e nem atrapalhou o meu trabalho não eu acho que isso depende do contexto 
e as necessidades vão surgindo e você tem que buscar o conhecimento seja na àrea 
tecnológica, seja na área que for ,nós  temos outros temas que são atuais como a questão 
da inclusão, que na época da minha formação também não tinha, a educação ambiental 
tudo é um conhecimento que você tem que buscar tudo é computador. Na verdade eu 
acredito assim tecnologia são todos os instrumentos que facilitam a vida. Cade aquela 
tecnologia agente fala na faculdade agente fala na tecnologia da comunicação e 
informação ai você direciona, então todas as tecnologias que você realmente utiliza no 
processo de aprendizagem do aluno, que trazem uma informação o aluno utiliza pra 
construir o conhecimento, que você pergunta sobre a presença da tecnologia né 
principalmente da internet, se ele no espaço escolar, porque o curso de pedagogia ele 
proporciona para lhe dar com essas ferramentas ,é como eu já falei na outra questão, a 
necessidade faz a busca né , então, hoje os alunos eles trazem informação eles utilizam a 
tecnologia e o professor também tem que buscar não é? e nos temos o nosso ambiente de 
educação, seja na unip seja em qualquer universidade, tem disponível um laboratório de 
informática tem disponível recursos tecnológicos,  rede wifi que você pode utilizar em 
sala de aula, então você tem que aproveitar todas as oportunidades, aprender pra poder 
utilizar porque o aluno já sabe, quem tem que aprender é o professor porque que ele está 
utilizando e como ele está utilizando essa tecnologia não é? quais os recursos, por 
exemplo uma pesquisa na internet, você tem que orientar o teu aluno como usar , então, 
a tecnologia ela existe então é importante que a gente tenha na formação uma disciplina 
que mostre como utilizar isso academicamente e também enquanto professor, não tem 
como você avançar, não tem como você conduzir a construção do conhecimento e nem 
como você fechar sem utilizar  a tecnologia, e ela sendo trabalhada com 
responsabilidade, ela vai desenvolvendo as competências necessárias. 
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Sujeito 02 

Formação continuada, o professor vai faz aqueles cursos bonitos mas ninguém 

acompanha pra saber se quando o professor volta pra sala de aula se ele aplica aquilo, 

ele não aplica, sabe, é tudo dinheiro jogado fora mas aí aparece vai o secretario vai o 

governador e tem a inauguração investimento mas não funciona na pratica. 

Eu tenho a experiência da escola que eu trabalhava até ano passado que tem esse 

projeto eureca, que é projeto de ciências na escola é excelente o projeto só que os 

professores não sabem nem pegar no microscópio. 

 É isso que eu estou te falando, e quando há uma avaliação aí o Brasil fica lá em 

baixo, mas é por conta disso, o professor não foi trabalhado essa questão de ser curioso 

de ser investigativo e dai ele não passa isso para as crianças. 

 O professor ganha muito pouco então, só fica no magistério aqueles professores 

que não tem nem ai, que são descomprometidos acomodados, assim com as exceções 

como dizia a Iguatasara minha amiga mas, quem esta lá na sala de aula o professor da 

sala de aula mesmo, só ficam na sala de aula aqueles acomodados, que não querem 

estudar, olha na educação infantil, eu não conheço, mas nas series iniciais eu sai das 

series iniciais em 90, no inicio de 91 fui paro Petrônio Portela e voltei  para as series 

inicias pra aguardar a aposentadoria em 2008,  a mesma conversa. As professoras das 

series iniciais só conversam, em panela,  em marido,   filho,  receita de bolo,  roupa pra 

lavar, elas não conversam em estudo, eles nunca comentam o livro que leram, palestra 

que assistiram, eles não tem menor interesse. 

Verdade, e quando tem formação eles não querem nada de teoria, eles só querem a 

prática, querem saber como é que faz eu sei eu tenho essa experiência. 

 Vão com raiva, vão aborrecidos, não querem ir e se você faz uma coisa que você 

não quer nada mudou! As crianças são maltratadas, ofendidas, humilhadas. 

 

Sujeito 03 

Tem professores da educação infantil na seduc  o maior problema é que o professor não 
utiliza o computador em sala de aula com os alunos ela não utiliza as midias no 
laboratório. ele passa  o exercício lá ele deixa lá e os alunos que se virem no computador 
eles não tem m direcionamento nenhum. Dai por isso eles usam a internet e outro tipo de 
coisa e outra coisa ao os deixar reunir em grupo deixa com eles acessem qualquer coisa 
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que eles queiram. então não há um direcionamento dentro dessa disciplina dentro dessas 
ferramentas para que o aluno possa ter um desenvolvimento melhor. 

Quanto a inserção da disciplina nos cursos de pedagogia 

Tem que ter uma disciplina dentro do curso de pedagogia que mostre para o pedagogo 
como ele que ele vai inserir dentro do Projeto Político Pedagógico (PPP)da escola. Ele 
tem que mostrar isso para o professor, se não houver isso. 

 

Sujeito 04 

Faz parte de um grupo de educação infantil na verdade é creche e pré-escola  embora a 
escola não funcione no período integral é só meio período  mas a idade esta dentro da 
classificação de creche. 

Possui acesso ao computador na faculdade e em casa so não uso do estou dormindo ou 
tomando banho enfim, hoje não tem como não se envolver com a tecnologia, então agora 
estou aqui conversando., mas estou controlando a casa pela tecnologia então tranquilo. 

Possui computador pessoal 

Como avalia a sua formação em elação as TIC? Não recebi mas quando eu recebi foi 
muito bom mas o depois desse recebi a influencia mesmo da pratica é que melhorou. que 
ai fica excelente usar uma plataforma na verdade a pratica te obriga a pesquisar e buscar 
a ferramenta 

Mas na grade na tua formação você teve essa disciplina? Não eu tive uma disciplina 
como se fosse uma iniciação e não como é hoje.  

Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet no 
espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com essas 
ferramentas no ensino de ciências na educação infantil?    Não recebi essa formação 

Formação inicial do professor  sim hoje a formação ate coma criança da creche e e 
importante porque faz parte do contexto dela, como você mesmo falou de 2010 pra ca e 
uma outra geração então há necessidade do professor saber 

 Tics motivação autonomia TIC?  motivação é uma alternativa claro que tem ouros 
fatores autonomia quando a criança chega na escola ela já vem sabendo utilizar a 
ferramenta então a escola se vê obrigada a saber utilizar e em que momento introduzir 
isso dentro do contexto responsabilidade, usou eu tenho que ter cuidado com que estuo 
usando  no caso do mais velhos a orientação da família da escola em que momento usar 
o que não deve usar que ai já tem um outro direcionamento competência educacional, na 
educação infantil eles ainda não tem acesso a internet e redes sociais propriamente dita, 
crianças de 2 3 anos pegam um tablete e detonam mas o acesso a internet é limitado 
nessa faixa etária apesar do acesso ser limita mas a linguagem rola na linguagem deles 
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porque se trabalha com aplicativos q ensina cores formas e isso vai ser utilizado através 
da ferramenta acontece. Espirito critico ele tem opção de escolhe e poder se posicionar. 
sobre essa informação na formação  

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências?  Nos adianta a 
escola ter a ferramenta e o professor não saber trabalho e importante ele receber essa 
informação saber utilizar um software estruturar plataformas e o próprio material 
mesmo escolas publicas estão comprando sistemas livros digitais quer dizer tem que 
saber entendo que o ponta pé inicial seria a formação inicial do professor no curso de 
pedagogia. 

 

Sujeito 05 

Faz atendimento psicopedagógico para educação infantil de 2 e meio toda educação 
infantil e fundamental 

Tem acesso ao computador na faculdade e em casa e utiliza e tem computador pessoal 

 Quando eu fiz o curso, era ciências naturais esse conhecimento foi adquirido a partir do 
momento que você vai fazendo as pós-graduações e mestrados ai que você 

Eu não recebi mas como eu trabalho com essa disciplina no curso de pedagogia hoje 
agente utiliza isso em sala de aula para formação dos nosso discente os acadêmicos tem 
que ter acesso a esse material e a disciplina é voltado para isso que é metodologia e 
pratica do ensino de ciência e matemática 

Sim fundamental 

Motivação com certeza um depende do outro, você precisa pra motivar desenvolve o 
espirito critico pesquisa a competência as habilidades de que forma vai trabalhar... 

Autonomia, Responsabilidade 

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências?   Os softwares 
são importantes porque nem todos sabe trabalhar com isso geral e também o acadêmico 
que é de formação acho que existe uma integração dos 3 motivação, autonomia e 
responsabilidade. 

Inserção da disciplina da comunicação educativa? Sim tanto que nosso curso de 
pedagogia tem essa disciplina 
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Sujeito 06 

Tenho acesso ao computador na faculdade e em casa e utiliza não tem mais como ficar 
sem essa ferramenta o celular nos acompanha e tempo todo chega informação de forma 
pratica e direta 

Possuo computador pessoal que carrego pra onde vou por conta dos dados armazenados 
e as informações e aulas previstas no material 

Avalie sua formação em relação as ferramentas TIC?  

Do ponto de vista formal não teve essa formação na graduação. É uma historia 
interessante eu lembro quando estava para terminar a graduação  e nos tínhamos que 
fazer o relatório final eu me matriculei em uma escola de informática participei de um 
processo seletivo na época em 1994 no senac pra fazer essa formação e eu fiz a 
informática básica e foi exatamente com esse proposito de construir meu relatório final 
do curso então a partir dai as ferramentas que eu desenvolvo utilizo e conheço foi por 
pura curiosidade mas eu me viro bem com o material não tenho problema não. 

Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet 
no espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com 
essas ferramentas no ensino de ciências na ed infantil? No curso de graduação não 
recebi essa formação. Na verdade quando eu iniciei na semed eu recebi o programa 
PROINFO 

TIC motivação, autonomia etc.? Concordo totalmente visto que as crianças já nascem 
nesse meio da tecnologia então seria realmente uma atração pra ele pudesse se sentir 
motivado a participar das aulas pense numa criança que vai trabalhar o ensino de 
ciências construindo a chuva no computador ou construindo o próprio esqueleto seria 
bem interessante e motivador de fato, qto a autonomia existem inclusive aplicativos que 
possibilita a própria criança criar o seu conteúdo  oque lhe interessa dentro do conteúdo 
qe esta sendo trabalhado então a autonomia esta em ele criar seu próprio projeto e ele 
esta estimulado pra isso, a responsabilidade esta implícito tanto na motivação quanto na 
autonomia porque ele vai se sentir responsável pelo processo ele vai se sentir junto com 
o professor alguém que esta construindo o seu conhecimento e na competência 
comunicacional vai possibilitar a criança que além de ela canalizar energia pra essa 
situação ela vai canalizar a sua fala para aquele conteúdo que vai ser desenvolvido 
naquele momento na sala de aula mas que vai servir pra vida inteira no processo de 
comunicação e o espirito critico está implícito nesse processo porque a medida que ele 
vai trabalhando ele vai construindo a sua apropria fala e sua própria opinião a cerca  
daquele processo de trabalho. 

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências?  

Hoje algumas faculdades e aqui na nossa temos a utilização de educação a distância 
(EAD) e também uma disciplina que trata diretamente de informática só que o que eu 
vejo é que a formação inicial que e a informática básica os alunos não tem e isso dificulta 



242 
 

o relacionamento deles com os computadores porque ao invés do professor da disciplina 
avançar com a utilização dos softwares ele tem que está ensinando o básico. Então o que 
é necessário uma proposta de um curso de extensão de informática básica e a partir dai 
o professor que trabalha com utilização das TIC orientando os alunos pra essa 
utilização futura em sala de aula eles pudessem utilizar softwares que fossem aplicados 
diretamente para as crianças dentro dos conteúdos que serão trabalhados com eles eu 
penso que é por ai. 

Sujeito 07 

Aposentada e no momento não trabalha com de nível fundamental ou pré-escola mas já 
trabalhou. 

Tem acesso a computador e tem computador pessoal 

Como avalia a sua formação em elação as TIC? na minha graduação não recebi a 
informação 

Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet 
no espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com 
essas ferramentas no ensino de ciências na educação infantil?  razoável 

Formação inicial do professor bastante importante 

Motivação, autonomia responsabilidade competência espirito. Melhora os resultados 
competência responsabilidade espirito critico ... 

São necessários para melhor integração das mesmas no ensino de ciências? é 
importante trabalha como ferramenta eu acho que uma disciplina exclusiva não, mais 
preparar o prof como trabalho essas ferramentas dentro da própria disciplina dele, o 
software e importante, inserção da disciplina é importante. acredito que seja bom! 

 

Sujeito 08 

Só trabalha na universidade 

Tem acesso ao computador na faculdade e em casa e utiliza tem computador pessoal 

Como avalia a sua formação em elação as TIC? Bem a minha formação eh excelente 
que eu investi nessa área da formação como e minha área de estudo área da tecnologia 
na educação, mas a universidade não me deu essa informação. 

Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet 
no espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com 
essas ferramentas no ensino de ciências na ed infantil? Com relação a internet não 
recebi essa formação na ed infantil também não. 
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TIC na Formação inicial do professor.   Sim considero por que no curso de formação 
inicial pra professos na graduação temos que trabalhar a relação das novas tecnologias 
na educação porque isso faz parte do nosso dia a dia na formação das crianças como 
um todo. 

Motivação, autonomia responsabilidade competência espirito. Melhora os 
resultados competência responsabilidade espirito critico ... sim. 

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências? Olha é 
inserção de componente curricular especifica  no curso de pedagogia, atualmente 
existe uma disciplina que é informática aplicada a educação que na minha época não 
existia aí na minha época de formação eu digo assim que nos não recebemos tanto o 
acesso a internet as novas tecnologias era mais limitado hoje não, então ela ainda não é 
uma disciplina obrigatória ela é eletiva optativa, mas ela da oportunidade ao aluno de 
ter esse contato de ser trabalhado com ele justamente essa questão das novas tecnologias 
da informática aplicada a educação então eu vejo como um ponto no curso muito 
importante para formação do aluno então já se trabalha as mediações didáticas também 
ela também faz um trabalho relacionado a isso no curso eu vejo como um fato muito, 
como posso dizer, muito importante e é como uma componente muito importante para 
formação do professor  das series iniciais 

 

Sujeito 09 

Graduada licenciatura em pedagogia 

Não trabalho na universidade só ministrando disciplina fui professora de ed infantil fui 
pedagoga em instituição de educação infantil e hoje eu trabalho nessa área como 
professora de educação infantil. 

Possui acesso a computador e utiliza tem computador pessoal tem ultrabook agora e é o 
tempo inteiro no computador minhas atividades já faço antes, eu tinha dificuldades tinha 
q escrever no caderno primeiro pra depois digitar, porque parece-me que não vinha 
inspiração quando eu digitava direto mas aí com o uso constante agora já é o contrario 
então as leituras já faço direto no computador. 

Como avalia a sua formação em elação as TIC? Eu não tive uma formação no curso 
de pedagogia o curso de formação de professores ainda não tinha uma disciplina voltada 
pra isso até porque eu fiz um curso de licenciatura e na época não existia isso no 
currículo dos cursos mas eu fui me aperfeiçoando a medida que fui trabalhando como 
professora inevitavelmente eu tinha que ir me atualizando tinha que ter domínio sobre 
essas ferramentas eu considero que tenho m conhecimento mto bom na área mas eu busco 
o tempo inteiro. 

Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet 
no espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com 
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essas ferramentas no ensino de ciências na ed. infantil?  Com relação ao curso que eu 
fiz não tinha isso no currículo na época que cursei pedagogia e não aparecia muita coisa 
voltada para isso ate porque eu fiz um curso que não formava professos formava técnico 
eu fiz orientação educacional e não tinha essa especificidade da docência. 

TIC na Formação inicial do professor eu acredito que é imprescindível por conta do 
contexto de hoje a formação não pode deixar de lado todos esses avanços tecnológicos a 
quem trabalha com educação precisa fazer uma atualização voltada pra questão dos 
contextos dentro da instituição ela so tem valor se ela tiver uma relação com o que está 
fora como essa tecnologia estão na atualidade no quotidiano da vida contemporânea 
então ela é imprescindível essa formação nesse sentido 

Utilização das TIC motivação autonomia etc.: eu acredito que sim tudo depende de 
como o prof organiza o trabalho como é que o professor organiza o ensino uma questão 
fundamental pra mim é a organização do ensino e tudo isso pode ser possível a medida 
de como o prof pensa o trabalho a relação dos conteúdos dele com essa metodologia que 
ele vai aplicar e acredito que ela age sim na motivação do aluno porque eles vivem o 
tempo inteiro ,principalmente essa nova geração, vivem conectados o tempo inteiro a 
medida que eu utilizo isso pra fazer algum trabalho pra trabalhar os conteúdos tenho 
mais chance de fazer com que esses alunos se sintam motivados a participar das aulas 
construam a possibilidade de utilização desses recursos  que atualiza os conteúdos  em 
meio aos conhecimentos eles trazem. 

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências? tudo precisa 
ser alterado observando o contexto agora não penso como uma disciplina a mais e penso 
com utilização e todas áreas de conhecimento em todas as disciplinas todos os 
professores primeiro tenham domínio sobre as ferramentas  e a partir desse domínio 
fazer o seu trabalho e trabalhando o conteúdo dele utilizando essas tecnologias todo o 
que tem de atual tudo o que tem na sociedade contemporânea que agente possa trazer 
pra que os alunos possam perceber a utilização e ampliar também porque as vezes eles 
utilizam de forma muito limitada porque não conseguem fazer uma conexão dessa 
ferramentas com o estudar por exemplo os conteúdos dentro da escola dentro da 
instituição de educação infantil por isso que penso sim ser alterado ser pensado mas 
nessa perspectiva  não uma disciplina a mais mas todos os profs utilizando de forma 
qualificada trabalhando seus conteúdos pra que os alunos possam construir um a ideia 
de possibilidades diferentes vindos da tecnologia. 

 

Sujeito 10 

Possui computador 

Tenho acesso em todos os lugares 

Como avalia a sua formação em elação as TIC? Mto bom 
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Considerando a presença das Ferramentas tecnológicas com destaque para internet 
no espaço escolar o que o curso de pedagogia lhe proporcionou para lhe dar com 
essas ferramentas no ensino de ciências na educação infantil?  Na minha formação 
sim. Na realidade além das questões no primeiro momento de sala de aula teve também 
as de estagio nessa área principalmente no meu caso em particular, eu fiz um estagio 
ainda eu praticava essas questões numa instituição que era uma Organização Não 
Governamental (ONG) que trabalhava com ed infantil, Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e alguns projetos e esses projetos eles nos davam digamos assim esse suporte em 
relação  a questão da tecnologia então o desenvolvi durante uns 4 ou 5 meses essa 
questão inclusive eu trabalhava com ministração de aula de informática pra criança 
trabalhei algum tempo dando aula de informática para criança. Tivemos estagio de 
educação infantil estagio de ensino fundamental e médio e na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e na época que fiz a pedagogia tinha, não sei ainda tem, um estagio de 
gestão educacional eu tive esses estágios tanto é que as minhas habilitações elas vieram 
um pouco mais extensa porque o curso naquela época te dava esse leque de 
especializações a mais. 

TIC na Formação inicial do professor?  Com certeza porque pra mim hoje não tenho 
problema quanto a isso por que justamente pratiquei muito essas questões tecnologia na 
educação na formação do professor 

Utilização das TIC motivação autonomia etc.:  não seriam os ponto no total, Por que 
tem a questão da desenvoltura do professor com relação a essas questões de autonomia 
e responsabilidade em relação a criança isso vai muito da postura que o professor vai 
assumir em sala de aula a esse instrumento da tecnologia em sala de aula porque com a 
tecnologia hoje ocorre uma certa tendência  pra que a criança se desligue um pouco 
daquele momento em sala de aula, é claro, o prof tem que ter num primeiro momento 
uma criatividade muito grande em relação a isso pra chamar a atenção do aluno em 
relação a isso acho que 80% da situação vai do que o professor pretende  com isso. 
(planejamento?) 

Necessário para melhor integração das mesmas no ensino de ciências? nesse caso 
olhando em relação as tecnologias utilizadas hoje para o prof  pelo fato de termos uma 
certa idade com relação a criança nós precisamos nos atualizar da seguinte forma 
existem ai a todo momento surgindo softwares nas questões educacionais que nós 
professores não vamos buscar, digamos assim esse conhecimento, desse software, agora 
recentemente estive na Samsung sendo selecionado pra trabalhar tecnologia na 
educação infantil e fundamental só que eles mostraram um software que são vários e que 
a maioria dos professores do Brasil não conhece  são softwares desenvolvidos por 
pessoas que não são professores  são pessoas que trabalham exclusivamente no 
desenvolvimento desse software e o professor ele desconhece e a criança pelo fato dela 
está no dia a dia pra ela se torna mais fácil o manuseio do que para o professor, então o 
prof tem que se atualizar, acho que é isso que falta essa questão da atualização do 
professor ao que esta surgindo de novo  e isso surge todos os dias. 
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Sujeito 11 

Formação: licenciatura em Ensino de Ciências 

Não trabalha em escolas de Educação infantil, trabalha a formação de professores. 

Tem acesso ao computador. Acessa diariamente. Possui computador pessoal. 

Formação em relação a TIC. Durante a formação educativa não teve a formação, formal 
não e Fez cursos na época, módulos no SENAC.  Cursos para o uso dos computadores. 
Mas hoje por conta da inovações e avanço das tecnologia sei que não alcanço o nível . 

Na realidade não fiz pedagogia, trabalho na forma de pedagogo. Trabalho utilizando 
sites, solicito pesquisa. Nas aulas que envolvem as TIC eu trago sempre uma pessoa 
qualificada. Ela sempre vem quando preciso dar orientação para os alunos, tipo 
trabalhar com jogos digitais, então ela trabalho como uma convidada para que os alunos 
tenham mais formação. 

Quando ela não pode eu não ofereço por não faz parte da ementa, mas, eu vejo como 
uma necessidade meio que transdisciplinar independente do conteúdo prevê ou não é 
parte da nossa formação trabalhar com os alunos essa capacitação. 

Sem dúvida é muito importante que o professor tenha essa formação, acho que hoje já 
deve fazer parte obrigatória não sei como é que está essa introdução desse conceito, não 
se deve ser disciplinar ou cada professor trazer a responsabilidade para si, mas que é 
importante é que o professor tenha esse conhecimento. Até porque a gente vê essa 
transição. Nosso aluno já é nativo nessas tecnologias e o professor chega, hoje, por 
exemplo, conversava com uma amiga minha que o filho dela fica totalmente alienado na 
sala de aula. Eu disse na realidade ele está frente, o professor não está usando nenhum 
recurso que chame a atenção dele. Então esse aluno precisa ser estimulado, Muitas vezes 
é uma saída para o estímulo, não que seja a única, mas é uma saída para que você 
consiga pegar a veia que o aluno já está. 

Sem dúvida, agora tem qua ser assim: o professor tem que ter domínio do que ele vai 
utilizar trabalhar com objetivo; por que as vezes ele vai trabalhar com jogos só pra 
deixar os meninos na sala de jogos. Então a tecnologia ela não se justifica por ela própria 
ela sempre tem que ser uma ferramenta, tratada como uma ferramenta, assim como as 
tecnologias anteriores. Por exemplo, se a gente pensar tecnologia o giz foi uma 
tecnologia da sua época. Então hoje também as nossas tecnologias e principalmente 
essas mudanças muito rápidas que estão ocorrendo, elas têm que ser exploradas, mas, 
por conta da acessibilidade que o próprio aluno já está tendo é uma matéria que o aluno 
está tendo e muitas vezes o professor esta se recusando a utilizar. Então vai dar uma 
autonomia para o aluno desde que ele saiba o caminho que ele deva caminhar e também 
tem que haver uma orientação um direcionamento com acompanhamento dessas portas 
que devem ser abertas para o aluno. Eu falo assim para os meus alunos: eu sempre 
pergunto para o aluno: o que você sabe hoje de onde vem? De onde vem o teu 
conhecimento? Vem de dentro das fontes de informações que você teve e até que ponto 
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elas são verdadeiras? Eu pergunto: como você sabe que essa informação é verdadeira? 
Eles sempre se remetem a determinadas categorias de valoração. Eu digo e elas são 
realmente, digamos assim corrigidas por quem? Quem que aprimorar? Quem que te diz 
que isso é fiel? Ah, por que são ditas por professores na universidade. Então eles ajustam 
e elencam os valores que eles têm. Então isso que dá autonomia para aluno, isso que dá 
o senso crítico. O fato de ele saber que tudo está lá, mas eu tenho que saber o que posso 
coletar e como devo coletar também essas informações. 

A inserção de uma proposta disciplinar é interessante, mas ela não pode estar assim 
estagnada, ela tem que ser plástica assim como as tecnologias vai ser. Eu sempre me 
preocupo. Às vezes a gente estar sempre preenchendo com muitas disciplinas. Eu acho 
que tem que ser um comprometimento de cada proposta de projeto pedagógico fazer com 
que isso caminhe, perpasse durante o curso do aluno e que isso sempre seja inovador. 
Então assim tem que haver um caminhar em conjunto com o desenvolvimento. Eu vejo 
que é responsabilidade dos formadores, nós na universidade somos formadores, e o que 
nós estamos fazendo para que o nosso aluno saia capacitado? Essa é a pergunta. E talvez 
levantar dentro da própria comunidade como trabalhar isso. Como fazer? Eu sempre 
penso em núcleos formativos. Acho que a universidade deve caminhar no caminho de 
núcleos formativos Qual é vantagem desses núcleos é que mesmo que o aluno saia, se ele 
tem necessidade, ele volta para a universidade para aquele núcleo. Então eu tenho o NF, 
por exemplo, na área de TIC, o aluno sempre pode retornar. Então eu tenho auxílio ao 
aluno atual e ao egresso. Então ele pode está fomentando sempre capacitações o que eu 
acho que é o grande entrave, por exemplo, eu já tenho várias ideais de novas ferramentas 
e vejo que há necessidade. Uma delas é justamente s TIC, não ser da minha área, mas é 
o excesso de trabalho que hoje o professor da universidade tem, então ele pode dizer 
assim: é mais um compromisso, mas é uma necessidade hoje sendo uma responsabilidade 
da universidade e de quem hoje está trabalhando na formação de professores. 

 

Sujeito 12 

TIC na formação inicial do professor? sim.  Hoje até com a criança da creche é 
importante porque faz parte do contexto dela, como você mesma falou de 2010 para cá é 
uma outra geração, então há necessidade do professor saber. Motivação:  é uma 
alternativa, é claro que tem outros fatores mas é uma das alternativas. 

Autonomia: também, porque quando a criança chega na escola ela já vem sabendo 
utilizar a a ferramenta então a escola ne verdade ela se vê obrigada a saber utilizar, em 
que momento introduzir isso dentro do contexto, então não tem como negar isso aí. 

Responsabilidade: também, porque usou eu tenho que ter cuidado com o que eu estou 
usando e no caso não só da educação infantil, dos mais velhinhos um pouquinho é a 
orientação da família, da escola, em que momento usar, o que não deve usar que aí já 
tem um outro direcionamento. 
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Competência comunicacional: pois é na pré-escola, na educação infantil eles ainda não 
tem o acesso a internet, as redes sociais propriamente ditas. Uma criança de 2, 3 anos 
eles pegam o tablete e eles detonam o tablete, mas o acesso a internet é limitado nesse 
momento, nessa faixa etária. Então eu entendo que apesar desse acesso de rede social 
ser limitado mas a comunicação “rola”, como eles falam, na linguagem deles, pq por 
exemplo se trabalha com aplicativo onde vai se ensinar cores, formas, então isso vai ser 
utilizdo através da ferramenta acontece. 

Espirito crítico: também não tem como negar, não é, que alí ele também vai ter a opção 
de escolha, também vai poder se posicionar. 

Integração: eu acho que não adianta a escola ter a ferramenta e o professor não saber 
trabalhar, então o professor ele tem que saber trabalhar, por isso é importante na 
formação dele ele receber essa formação, saber como utilizar um software, estruturar 
uma plataforma por exemplo, porque tem varias plataformas que são livres aí dá para 
fazer um trabalho bacana e o próprio material mesmo, hoje a maioria das escolas mesmo 
escolas publicas elas já está comprando sistemas, livros digitais. Então quer dizer, o 
ponta pé inicial (a iniciativa) seria a formação do professor no curso de pedagogia, 
entendo dessa forma. 

 

Sujeito 13 

 TIC na formação inicial do professor? Sim.  Fundamental 

Motivação: com certeza. Na realidade um depende do outro. Você precisa primeiro para 
motivar desenvolve espirito critico desenvolve pesquisa desenvolve a competência as 
habilidades de que forma vai trabalhar. 

 Integração? Olha softwares são importantes porque nem todo mundo sabe trabalhar com 
softwares, geral e também o acadêmico que é de formação, eu acho que existe uma 
integração nos três aspetos: motivação, espírito crítico e competência comunicacional. 

Importância da disciplina comunicação educativa? Sim, tanto que o nosso curso de 
pedagogia tem essa disciplina. 
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ANEXO 01 _ Ementas dos componentes curriculares 
 

 

1. UNIVERSIDADE PARTICULAR 

 

IES A 

COMPONENTE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

1.2.1. Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação 

EMENTA 

Análises teóricas e práticas que permitam ao aluno elaborar e avaliar estratégias para 

educação atual na sociedade tecnológica e informatizada. Oferecimento de subsídios ao 

aluno para uma prática pedagógica consciente, que integre aspetos tecnológicos aos 

socioculturais de sua comunidade escolar. Vivências e explorações dos recursos da 

linguagem informatizada em situações de ensino e de aprendizagem. Levantar junto aos 

parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental o envolvimento da tecnologia 

como ferramenta de apoio pedagógico. 

 

1.2.2.  Orientação e Prática de Projetos na Infância 

EMENTA 

A profissão docente e os desafios da educação infantil. Competências e habilidades 

requeridas para o ato pedagógico. A organização da dinâmica da prática pedagógica na 

educação infantil. As relações entre sociedade/educação/escola. A atuação profissional 

do pedagogo na formação e aprendizagem da criança. 

 

1.2.3 Metodologia e Prática do Ensino de matemática e Ciências. 

EMENTA 

Organização e sistematização do ensino de Matemática e Ciências a partir de abordagens 

metodológicas e teóricas que subsidiam os currículos de educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental no Brasil. Estudo sobre a compreensão e construção do 

conhecimento matemático e científico com base nos aspetos epistemológicos, históricos 

e curriculares. 
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1.2. IES B 

COMPONENTE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

1.2.1 FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EMENTA 

Fundamentos políticos da Educação Infantil. Políticas económicas para a Educação 

Infantil. Fundamentos sociais da Educação Infantil no Brasil. Conceitos de infância, 

família e sociedade. Historicidade da Educação Infantil no Brasil. Funções da Educação 

Infantil. Políticas de atendimento à infância. Instituições públicas. Instituições privadas. 

Creches e pré-escolas. Relações entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Articulações dos conteúdos. A didática e seus fundamentos; (Re)significação da didática 

para as demandas contemporâneas. O Perfil do Educador nas discussões atuais. A prática 

docente na educação infantil e a construção do currículo. Educação infantil e diversidade 

cultural. Propostas para o desenvolvimento integral do educando. Metodologias e práticas 

docentes para a Educação Infantil. Questões sobre a Educação Ambiental para a 

sustentabilidade da Amazônia. 

 

1.2.2 FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS  

EMENTA 

Alternativas metodológicas do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e sua problematização. Análise crítica do processo de ensino-aprendizagem 

das ciências, envolvendo objetivos, conteúdos, materiais didáticos e avaliação. 

Perspectiva do ensino na dimensão da construção do conhecimento. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Inserção de atividades lúdicas no ensino de Ciências naturais. 

Questões sobre a Educação Ambiental para a sustentabilidade da Amazônia. 

1.2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 

EMENTA 

Fundamentos teóricos. Comunicação como fenómeno social e científico. Processo de 

comunicação. Língua, linguagem e cultura. Uso e implicações no ensino. Características 

da educação à distância: formas e processos de implementação. Meios para a educação à 

distância: seleção, potencialidades e limites. Recursos rádio televisivos (rádio, TV, vídeo, 

tele e vídeoconferência) e recursos computacionais (CD-rom, internet, robótica). 

Tecnologia, ética e educação. Tecnologias educacionais, pesquisa e formação de 
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professores. Interação em novos ambientes de aprendizagem construtivista e 

cooperativista. 

IES C 

1.3.1. Metodologia e Prática da Alfabetização 

EMENTA 

Conceito de alfabetização, aspetos políticos e ideológicos do processo de alfabetização 

no Brasil. Formação do professor de alfabetização. A linguagem como sistema simbólico 

representativo das interações humanas. Processos de alfabetização e alternativas 

metodológicas. A função social da escrita. A produção e apropriação da leitura e da 

escrita. Letramento em texto didático: como definir, como avaliar, como medir. 

Dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita. Sessões práticas nas oficinas 

pedagógicas. 

 

1.3.2.  Metodologia e Prática das Ciências e Matemática 

EMENTA 

A Matemática na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Seleção 

e estruturação dos conteúdos dos livros didáticos de Matemática e de Ciências para a 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Programas com bases teórico-metodológicas para o ensino da 

matemática e ciências no contexto atual, e para formação de um professor reflexivo e 

pesquisador. Construção e elaboração de materiais e procedimentos didáticos para a 

redescoberta dos conhecimentos matemáticos abordando diferentes metodologias e inter-

relações com os demais componentes disciplinares. Visão geral sobre as conceções 

epistemológicas do Ensino de Ciências: tradicional e construtivista. Observação e prática 

do Ensino de Ciências e Matemática nas oficinas pedagógicas nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 

1. 3.3. Educação e Novas Tecnologias  

EMENTA 

Principais conceitos das novas tecnologias de informação e comunicação, contribuições 

e desafios atuais para educação. Papel das NTIC’s no Mundo globalizado. Relação entre 

a Prática Pedagógica e as NTIC’s. Meios Audiovisuais. Informática na Educação. 

Multimídia da Educação. Educação à Distância e Internet na Educação. 
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1. UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

2.1 IES - D 

COMPONENTE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

2.1.1 MEDIAÇÕES DIDÁTICAS (PROFA. ROSÂNGELA  

EMENTA 

Mediações didáticas e Aprendizagem da criança. Definições e características dos 

produtos/artefatos: recursos didáticos, livros, brinquedos, softwares. Pressupostos 

psicológicos e pedagógicos na elaboração e recepção de mídias didáticas pela criança. 

Exercícios metodológicos de apresentação e elaboração de mediação didática. 

 

2.1.2 METODOLOGIA DE ALFABETIZAÇÃO 

Análise da ação alfabetizadora no contexto educacional brasileiro. Compreensão das 

principais teorias e métodos que alicerçam as práticas alfabetizadoras: o método sintético 

(soletração, fônico, silabação), o método analítico (palavração, sentenciação, o método 

global, a proposta construtivista, a proposta sócia histórica). Os fatores sociais, históricos, 

culturais, linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos que interferem na 

aprendizagem da leitura e da escrita. A escrita como produção social. Práticas discursivas 

e alfabetização. Alfabetização, letramento, leiturização: perspectivas investigativas e 

metodológicas para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Planejamento e 

avaliação. 

 

2.1.3. A CRIANÇA, A NATUREZA E A SOCIEDADE. 

EMENTA 

O desenvolvimento da curiosidade e da capacidade do professor e da criança. A 

construção de representações sobre o mundo natural, sobre as pessoas e sobre si mesma 

pela criança. A apropriação das noções de natureza e sociedade. A atividade da criança, 

a construção de hipóteses e a capacidade de expressar suas próprias opiniões. Valorização 

do meio ambiente, da proteção aos animais e da qualidade de vida humana. Planejamento 

e avaliação 

 

2.2.  

1.2.1. TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Estudos dos conceitos relacionados à Educação infantil tomando por base as diversas 

questões presentes nos estudos sobre a infância numa dimensão interdisciplinar, 



253 
 

experiências que privilegiem práticas pedagógicas a metodológicas com as crianças em 

diversos contextos de aprendizagem. 

EMENTA 

1.2.2. CIÊNCIAS DA NATUREZA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Conteúdos básicos para o ensino de ciências naturais na educação infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental. O ambiente e os seres vivos. Água. O ar. O solo. O ciclo vital de 

animais e plantas: classificação, características, tipos de alimentação e habitat. O 

equilíbrio ecológico. O corpo humano: estudo anatômico das partes do corpo humano. Os 

alimentos: tipo e origens; seleção, armazenamento, prepara e consumo. Saúde e higiene 

ambiental: coleta e reciclagem de lixo; saneamento básico. Recursos técnicos e 

tecnológicos. Eletricidade: obtenção e distribuição. 

 

 




