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RESUMO 

 

A formação de professores para o ensino superior é muito bem embasada em seus 
saberes disciplinares específicos, enquanto outros saberes são deixados de lado. 
Muitas vezes, as concepções pedagógicas são deixadas de lado em prol de um 
investimento massivo em atividades relacionadas à pesquisa acadêmica durante o 
período da pós-graduação stricto sensu. Da mesma forma, temas mais recentes 
como a produção e uso de tecnologias digitais de informação e comunicação também 
não costumam ser abordados na formação desses professores. Para investigar como 
estudantes de pós-graduação são preparados para se tornarem docentes de nível 
superior, um formulário online foi preparado e divulgado em comunidades de pós-
graduandos. A amostra analisada foi coerente com dados acerca da distribuição de 
bolsas de pós-graduação do país. A maioria dos estudantes que responderam ao 
questionário não teve a formação em licenciatura, embora mais de 60% tenham 
cursado disciplinas relacionadas com a formação docente. A maioria dos estudantes 
se sente segura para exercer a docência em nível superior em sua área de 
concentração e foi possível observar que a segurança desses futuros professores 
está relacionada com o tipo de formação que eles receberam, sendo que nesse 
grupo, grande parte dos estudantes ou tiveram formação em licenciatura, ou 
cursaram disciplinas relacionadas à docência, ou tiveram a oportunidade de atuar 
como professores. Disciplinas relacionadas à produção e uso de tecnologias ainda 
não estão presentes na formação desses futuros professores, uma vez que apenas 
de 20% relataram ter tido contato com esse assunto durante a formação. Ainda 
assim, a maioria dos estudantes reconhece que pretende lecionar utilizando mais 
recursos que seus professores. A maioria dos estudantes concordou que se sente 
preparada para utilizar tecnologias em sala de aula, que sabe onde encontrar 
recursos tecnológicos educativos e que seus alunos estarão mais preparados para 
lidar com tecnologia do que eles. Porém, a maioria dos estudantes discorda que está 
preparada para produzir recursos tecnológicos educativos. Para suprir essa falta de 
preparo para a produção de tecnologias, os estudantes concordam que é necessário 
buscar uma formação complementar. Em linhas gerais, esse trabalho demonstrou 
que embora a formação de docentes para o ensino superior ainda apresente falhas 
no ensino de concepções pedagógicas e na formação para a produção e uso de 
tecnologias, a maioria dos estudantes parece estar ciente dessas carências e está 
disposta a investir em uma formação diferenciada. 
 
 
Palavras-chaves: Educação Superior. Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação. Formação Docente. 
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ABSTRACT 

 

The development of Professors for higher education is generally grounded in their 
specific disciplinary knowledges, while other knowledges are put aside. Pedagogical 
concepts are often overlooked in favor of a massive investment in activities related to 
academic research during post-graduation. Likewise, recent subjects such as the 
production and use of digital information and communication technologies are also not 
addressed in the training of these Professors. To investigate how graduated students 
are prepared to become Professors, an online form has been prepared and 
disseminated in postgraduates’ communities. The sample analyzed in this study was 
consistent with data on the distribution of post-graduation scholarships in Brazil. Most 
of the students who answered the form did not study pedagogical concepts in 
graduation, although more than 60% have taken classes related to teacher education. 
Most of the students feel prepared for teaching at higher level in their area of 
concentration. Also, our data demonstrate that the self-assurance of these future 
Professors is related to the training they received during their development as 
Professors, since, in this group, most students or studied pedagogical concepts, or 
attended courses related to teaching, or had previews opportunity to teach. Subjects 
related to the production and use of technologies in education are not present in the 
training of most of these future teachers, since only 20% reported having had contact 
with this subject during their development. However, most students recognize their 
intention to teach using more resources than their own teachers. Most students 
agreed that they are prepared to use technology in their classes, that they know where 
to find educational technology, and that their students will be better prepared to deal 
with technology than they are. Nonetheless, most students disagree that they are 
prepared to produce educational technology resources. In order to supplement this 
lack of knowledge, most students agreed that complementary training is necessary. In 
summary, this study demonstrates that although Professor development still presents 
failures, like the learning of pedagogical concepts and production and use of 
technologies concepts, most students seem to be aware of these needs and they are 
willing to invest in a differential training. 
 
 
Key words: Higher Education. Digital Information and Communication Technologies. 
Professor Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante a formação de professores para o ensino superior, os estudantes 

passam por programas de pós-graduação stricto sensu, onde recebem uma formação 

muito focada em seus saberes disciplinares específicos. Neste período, a maioria os 

estudantes investe grande parte do seu tempo desenvolvendo atividades 

relacionadas à pesquisa acadêmica e acaba negligenciando outros saberes, como os 

didáticos-pedagógicos. Além disso, temas mais atuais, como a produção e uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, raramente são 

abordados na formação destes professores. Levando isso em consideração, o 

presente trabalho buscou averiguar como estudantes de pós-graduação são 

preparados para se tornarem docentes de nível superior, especialmente em relação à 

produção e uso de tecnologias digitais. 

 

O papel do professor na educação superior no Brasil, um breve histórico 

A origem da Universidade brasileira é pautada principalmente no prestígio 

profissional daquele que recebia o papel de professor. Os primeiros docentes a 

lecionar em Universidades brasileiras eram de origem europeia, uma vez que o Brasil 

não tinha condições para formar seus próprios professores. Porém, com a expansão 

dos cursos superiores brasileiros, o corpo docente precisou ser ampliado e as 

Universidades começaram a recrutar profissionais que eram considerados bem 

sucedidos em suas atividades (Fávero, 2006). Assim, em um primeiro momento, o 

ensino superior no Brasil, foi marcado por universidades com foco no ensino com 

forte orientação profissional. Neste contexto, as práticas clássicas de ensino e 

aprendizagem consideram o aluno como um receptor passivo dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade, descritos nos livros didáticos e distribuídos pelo 

professor (Cunha, 2010, Fávero, 2006). 

O legado desta tradição de docência alicerçada no prestígio profissional do 

professor e com o foco na formação profissionalizante influenciou grandemente os 

currículos e o processo de aprendizagem nas Universidades (Cunha, 2010). Ao longo 

do tempo, o perfil investigativo do professor passou a ser bastante valorizado e foi se 

instalando nos espaços adjacentes às salas de aula (Marin, 2009). Em ações 

paralelas aos planos de trabalhos dos docentes, abrolhou a pesquisa científica. Em 

função da pesquisa, os professores começaram a se organizar de acordo com suas 

áreas de conhecimento, organizando laboratórios especializados. A pesquisa ganhou 
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mérito como uma função acadêmica e passou a ser explicitada nas condições de 

progressão da carreira de docente do ensino superior (Cunha, 2010; Marin, 2009, 

Fávero, 2006). 

A reforma da década de sessenta, com inspiração no modelo de ensino 

superior norte-americano, instituiu a organização departamental da Universidade, 

uma condição que favoreceu fortemente o agrupamento de docentes em grupos de 

pesquisa e o fortalecimento dessa vertente acadêmica (Cunha, 2010). Já na década 

de oitenta, com o processo de redemocratização no Brasil, o ensino superior foi 

apontado como condição primordial para a democracia. Isso provocou um aumento 

da demanda por vagas nas Universidades e uma maior organização de discentes e 

de docentes em associações reconhecidas nacionalmente. Nesse período passou a 

vigorar a indissociabilidade entre as três vertentes da Universidade: ensino, pesquisa 

e extensão (Cunha, 2010; Marin, 2009). 

Em 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(Lei nº 9394/96) provocou mudanças em todos os níveis de ensino, trazendo novas 

diretrizes e reestruturando o ensino em todo o país. Com essa Lei surgiram no país 

diversas modalidades de ensino superior, sendo que Centros Universitários e 

Faculdades Isoladas passaram a praticar uma modalidade totalmente independente 

da pesquisa (Oliveira e Silva, 2015; Brasil, 1996). A partir dessa Lei, as atividades 

desenvolvidas pelo professor, docência, extensão ou pesquisa, passam a depender 

da instituição em que ele desenvolve suas atividades, sendo a docência a atividade 

comum a todas as instituições que constituem o ensino superior (Pimenta e 

Anastasiou, 2002). Com uma maior flexibilização das formas organizacionais de 

oferta de educação superior houve um crescimento acentuado das IES, privilegiando 

a diversidade de formatos institucionais e modalidades acadêmicas (Morosini et al., 

2010; Pimenta e Anastasiou, 2002). 

As políticas públicas de expansão do ensino superior incentivaram a educação 

à distância (EAD) como uma modalidade de ofertas de cursos superiores. Neste 

cenário, a EAD despontou como um integrante do sistema de educação formal 

regulamentado pela LDB. Cursos nessa modalidade de ensino podem ser 

sequenciais, de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu (com aprovação 

da CAPES) e as IES devem ser credenciadas e autorizadas para oferecer seus 

cursos na modalidade EAD (Morosini et al., 2010). Várias Universidades apostaram 

em projetos em EAD, investindo em tecnologias digitais e, em alguns casos, criando 
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coordenações e laboratórios específicos para os cursos na modalidade EAD 

(Morosini et al., 2010; Oliveira e Silva, 2015). 

O ensino superior imediatamente após a LDB foi marcado por um expressivo 

crescimento da rede privada de IES acompanhado por uma transformação das IES 

públicas, em decorrência de sucessivos cortes orçamentários (Morosini et al., 2010, 

Pimenta e Anastasiou, 2002). A situação das IES públicas começou a mudar apenas 

nos anos 2000, quando as Universidades Federais contaram com o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

que foi instituído pelo decreto presidencial nº 6096 de 24/05/2007. Neste período, 

houve um considerável aumento das verbas de investimento; foram criadas dez 

Universidades Federais e observou-se uma ampliação na contratação e docentes e 

técnicos administrativos (Brasil, 2007; Morosini et al., 2010). As Universidades 

puderam investir em recursos tecnológicos e também na formação, na atualização e 

no apoio pedagógico aos seus docentes, incentivando o conhecimento e o uso de 

práticas pedagógicas modernas e tecnologias de apoio à aprendizagem (Marin, 

2009). Como resultado desses investimentos, as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) adentraram os limites de Universidades com bastante ousadia. 

Todavia, o emprego das TDIC como forma de ensinar é uma temática recente que 

chama muito a atenção da escola e do corpo docente, uma vez que a educação 

formal ainda carrega fortes influências práticas clássicas de ensino e aprendizagem e 

continua, na maior parte das vezes, organizada de modo previsível, repetitivo, 

burocrático, pouco atraente (Moran et al, 2013). 

 

A formação de professores para a educação superior no Brasil 

Como relatado na seção anterior, ao longo dos anos o ensino superior no 

Brasil passou por notáveis mudanças estruturais e regulamentares. Como era de se 

esperar, a formação de professores para exercer a docência superior também sofreu 

alterações ao longo desta história. Incialmente, a preocupação era o recrutamento de 

bons profissionais que pudessem repassar o seu ofício (Pachane, 2005). 

Posteriormente, as Universidades se tornaram cada vez mais comprometidas com a 

produção de conhecimento a partir de pesquisas e a formação de professores para o 

magistério superior voltou-se para a preparação de indivíduos capazes de conduzir 

pesquisas, negligenciando o saber pedagógico, como se ensinar aos alunos de um 
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curso de graduação não se configurasse como produção de conhecimento (Cunha, 

2010; Fávero, 2006; Marin, 2009; Pachane, 2005).  

Em parte, a insuficiência pedagógica do docente universitário pode ser 

atribuída ao desmerecimento das atividades relacionadas ao ensino nas IES. A 

pesquisa sendo reconhecida como um requisito fundante do docente universitário 

acaba tomando uma grande parcela do seu tempo e da sua dedicação. Os 

estudantes ingressam em programas de pós-graduação stricto sensu, desenvolvem 

suas pesquisas, conquistam seus títulos e, em algum momento, iniciam a atividade 

docente (Marin, 2009). A formação pedagógica desses estudantes se desenvolve 

mediante um processo indutivo, autodidata ou segundo a rotina de outros professores 

que eles tomam como modelos (Cunha, 2010; Fávero, 2006). Certamente que a 

pesquisa desenvolve no futuro professor diversas habilidades como: a capacidade de 

formular questionamentos sobre um determinado assunto e a busca por 

possibilidades para determinar uma resposta a esses questionamentos. Entretanto, 

ela por si só não basta para a formação de um docente, conforme discutido por 

Cunha (2010) em seu trabalho: 

 
Sem desconsiderar a importância da formação investigativa na trajetória 
desses jovens doutores, denomina-los de professores e pensar que possam 
estar em condições de compreender propostas curriculares que incluam 
processos de ensinar e aprender com bases consistentes, é uma quimera. 
Mais ainda quando se teria a perspectiva de que eles fossem capazes de 
fazer rupturas epistemológicas e correr riscos de desenvolver uma pedagogia 
que certamente afasta de suas trajetórias estudantis, interpretando a cultura 
de seus alunos e a importância de articular teoria e prática, a partir de suas 
vivências. (Cunha, 2010. p. 69) 

 

A LDB estabeleceu regras para o funcionamento do ensino superior e passou a 

exigir que parte dos docentes de uma universidade tivesse titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado (Brasil, 1996). Mas a titulação, em si, não é necessariamente 

sinônimo de capacitação pedagógica para a docência e falta, nesta Lei, um amparo 

legal que estimule a formação pedagógica dos professores universitários. De modo 

que a opção por oferecer ou não esta formação fica a cargo das próprias instituições 

que oferecem cursos de pós-graduação (Pachane, 2005, Brasil, 1996). De forma que 

os saberes didáticos são ensinados apenas em cursos de graduação com habilitação 

em licenciatura ou se desenvolvem empiricamente no exercício da profissão docente. 

Ao ingressarem nas universidades, os docentes dificilmente encontram programas 

institucionalizados de educação continuada que lhes proporcionem os conhecimentos 

teóricos e práticos da profissão e, por insegurança, acabam por adotar as práticas 
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que aprenderam culturalmente com seus professores, sem levar aos seus próprios 

alunos, qualquer tipo de inovação (Cunha, 2010).  

As reflexões sobre o currículo e as práticas de formação de professores dentro 

da Universidade requer um aprofundamento em questões bastante tradicionais. A 

efetivação de melhorias na formação de professores para o ensino superior exige 

análises sistemáticas e corajosas que promovam a mudança na concepção dos 

professores já atuantes. Somente através do corpo docente em exercício nas 

instituições de ensino superior é que as novas gerações de professores serão 

formadas adequadamente (Pachane, 2006; Oliveira e Silva, 2015; Pimenta e 

Anastasiou, 2002). Pachane (2006) convida à reflexão sobre quando efetivamente 

começa a formação do professor e quando ela termina, descrevendo que: 

 
a formação dos professores universitários não se encerra na sua preparação 
inicial, oferecida predominantemente nos cursos de pós-graduação. Ela 
começa antes mesmo do início de sua carreira, já nos bancos escolares – 
quando o futuro professor, ainda como aluno, toma contato com seus 
primeiros exemplos de conduta docente –, estendendo-se ao longo de toda 
sua carreira, num processo de constante aperfeiçoamento. (Pachane, 2006, 
p. 17) 
 

Ao cenário de falta de formação para a prática didática acrescenta-se a recente 

revolução tecnológica, que disponibilizou a informação de maneira virtual e bastante 

democrática, impactando fortemente a educação escolarizada. Depois que os 

estudantes e toda a população de uma forma geral passaram a ter acesso à 

informação através de diversos recursos tecnológicos, o professor deixou de ser uma 

figura erudita detentora de todo o conhecimento sobre um determinado assunto. 

Levando-se em consideração as constantes mudanças do mundo contemporâneo, 

dentre elas a inserção de TDIC no processo de ensino e de aprendizagem, faz-se 

necessário repensar a formação atualmente oferecida aos futuros professores 

universitários e mesmo àqueles professores que já exercem suas funções (Bovo, 

2004; Marin, 2009). 

 

Uso de tecnologias na educação superior no Brasil 

A tecnologia é uma constante presença na vida do homem e a evolução 

tecnológica sempre teve grande impacto na sociedade de um determinado período. 

Na atualidade, o surgimento e a popularização de tecnologias digitais, como 

computadores, tablets e telefones celulares, promoveram mudanças muito rápidas 

nos mais diversos setores da sociedade, mas principalmente a forma como as 
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pessoas adquirem a informação e se comunicam umas com as outras. Na medida em 

se amplia a utilização dessas tecnologias, elas são incorporadas à cultura 

contemporânea e transformam o comportamento das pessoas (Mercado, 1999; Mill e 

Santiago, 2016). 

No contexto educacional, as TDIC têm representado uma possibilidade de 

mudança, principalmente como uma forma de tornar mais dinâmica as práticas 

pedagógicas dos professores. Para que essas tecnologias sejam integradas à 

educação, os docentes precisam estar capacitados e alinhados com a evolução 

tecnológica da época vigente (Marin, 2009; Oliveira e Silva, 2015; Paribe 2016). Não 

basta ao professor o conhecimento de uma determinada TDIC, ele deve refletir sobre 

a escolha dos recursos adequados ao conteúdo e às atividades desenvolvidas (Bovo 

2004). Mais do que isso, professores e seus alunos devem estar cientes da 

importância das TDIC para a aprendizagem e a formação dos cidadãos (Mill e 

Santiago, 2016). 

Atualmente, as ações voltadas para a formação de professores são mais 

focadas aos profissionais do ensino infantil, fundamental e médio, embora algumas 

iniciativas beneficiem os professores do ensino superior (Mizukami, 2005 e Mizukami, 

2006). A educação no nível superior representa uma capacitação profissional e a 

formação crítica do estudante, sendo entendida como uma condição progressiva de 

oportunidades. Silva e Oliveira (2015) ressaltam a importância do uso de tecnologias 

nessa etapa da formação do discente: 

 

O ensino superior tem como prioridade facilitar a capacitação do aluno em 
investigar, processar, assimilar, interpretar e refletir sobre as informações que 
recebe, para assim desenvolver autonomia do discente, sendo importante o 
discernimento do docente no que diz respeito à relevância do uso de 
ferramentas tecnológicas, como recursos facilitadores da construção do 
conhecimento, e ampliador de possibilidade na formação de novos 
profissionais. (Oliveira e Silva, 2015. P. 4) 

 

As TDIC tem um grande potencial para o aprimoramento da educação superior 

na modalidade presencial, tornando as aulas mais dinâmicas e menos alienadoras e 

possibilitaram o desenvolvimento de uma maior autonomia por parte dos alunos. A 

partir do uso das TDIC, a figura do professor se transforma de centralizador para 

mediador do conhecimento (Fernandes e Zitzke, 2012). Além disso, as TDIC 

revolucionaram a educação superior na modalidade à distância, tornando o ensino 

muito mais dinâmico, rápido e, acima de tudo, acessível para a população que reside 
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em locais mais afastados dos grandes centros universitários (Moran, 2013; Rabelo e 

Tavares, 2016). Porém, a inserção de TDIC no contexto do ensino superior ainda 

enfrenta algumas barreiras como as percepções dos professores em relação à 

tecnologia e o seu nível de conhecimento para a produção e uso de novos recursos 

digitais. Além disso, existem as barreiras relacionadas à disponibilidade e 

acessibilidade à infraestrutura necessária para utilização das TDIC (Rabelo e 

Tavares, 2016). Grande parte das IES não oferecem suporte técnico especializado, 

apoio institucional, e oportunidade de formação continuada de professores para 

utilização das TDIC (Oliveira e Silva, 2012; Rabelo e Tavares, 2016). 

Um dos grandes desafios para a docência universitária é a inovação no ensino 

superior, incluindo a prática reflexiva, o trabalho colaborativo (Masseto, 2004) e mais 

recentemente, a produção e o uso de tecnologias voltadas para a educação. O 

professor precisa compreender que, atualmente, o uso de novas ferramentas 

tecnológicas é uma necessidade urgente e que sua formação é essencial para que 

ele consiga tirar proveito das tecnologias existentes e produzir novos recursos (Marin, 

2009; Piragibe, 2016). Os professores devem usar as TDIC com sabedoria e 

criatividade, de modo que o uso de variadas tecnologias deve ser constantemente 

reavaliado e readaptado para que cumpra com seu papel na formação de alunos e 

também dos professores em exercício para aprimorar a produção de conhecimento 

(Fernandes e Zitzke, 2012). 

A utilização das TDIC no ensino superior pode ajuda o professor a alcançar 

uma maior clareza no processo de ensino de conceitos muitas vezes abstratos e 

complicados para o nível de conhecimento de seus alunos. As tecnologias digitais 

podem ajudar também no processo de contextualização do ensino, possibilitando o 

estabelecimento de conexões entre disciplinas e facilitando o aprendizado do aluno 

por possibilitar uma visão da totalidade, ao invés de conceitos isolados. As TDIC tem 

um grande potencial para auxiliar o professor a obte uma consistência metodológica e 

uma postura mais crítica acerca da formação de seus alunos e da sua própria 

atuação como docente.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho teve como objetivo principal investigar a formação de estudantes 

de pós-graduação stricto sensu, em fase de preparação para exercer a função de 
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professores de ensino superior, e as principais pretensões destes estudantes em 

relação à produção e uso de tecnologias para formação de seus futuros alunos. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo central, este trabalho teve como objetivos específicos: 

1) fazer um levantamento de dados para investigar a formação acadêmica e 

preparação para o exercício da profissão docente junto a estudantes de pós-

graduação stricto sensu; 

2) caracterizar a formação de futuros professores do ensino superior e avaliar 

quais recursos foram utilizados nesse processo; 

3) levantar as principais expectativas nutridas por professores em relação à 

produção de tecnologias na educação; 

4) caracterizar o tipo de formação que esses futuros professores tiveram em 

seus cursos de graduação para atuarem na produção e utilização de tecnologias na 

educação; 

 

1.2 HIPÓTESES 

Neste trabalho, serão investigadas as seguintes hipóteses: 

1) A maioria dos alunos de pós-graduação que estão se preparando para 

serem professores do ensino superior tiveram, ao longo de sua carreira, algum 

contato com disciplinas específicas para a formação de professores; 

2) Os cursos de pós-graduação ainda não estão preparados para a formação 

de professores do ensino superior com conhecimento em tecnologias para educação 

e capacitados para produção e utilização desses recursos; 

3) Os futuros professores pretendem utilizar tecnologias digitais em suas aulas 

e para isso, precisarão buscar conhecimentos além da sua área de formação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, em todos os níveis da educação, o professor se depara com 

alunos cada vez mais interessados e familiarizados com uso de TDIC. Um público 

crescente de crianças, adolescentes e adultos identifica-se muito com a internet, os 

recursos multimídias e os vídeos digitais e procura por esses recursos. Além de 

atividades de lazer, as TDIC são utilizadas também em estudos complementares e 

para facilitar a compreensão dos conteúdos lecionados na escola. Do outro lado 
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dessa história, grande parte dos docentes brasileiros não é preparada para a 

produção utilização de tecnologias no contexto educacional e enfrenta problemas 

para acompanhar a demanda de seus alunos. Mesmo com a falta de preparação para 

produção e uso de tecnologias, muitos docentes se arriscam nessa empreitada e 

buscam por recursos que possam ser úteis para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Estudos recentes abordam a utilização de diversas TDIC nos ensinos básico, 

fundamental e médio. No entanto, no que diz ao ensino superior, o levantamento 

bibliográfico elaborado nesta pesquisa mostra que há uma carência de pesquisas 

envolvendo o uso dessas tecnologias. A própria formação do professor do ensino 

superior é uma temática relativamente recente num ambiente onde prevalece a 

cultura de negação da necessidade de formação pedagógica para a atuação docente. 

Este trabalho pretende investigar a formação de pós-graduandos para docência e 

ainda avaliar a sua percepção sobre a produção e o uso de tecnologias na Educação. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

De acordo com os dados do Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 

de 2015, há um total de 388.004 docentes atuantes na Educação Superior brasileira. 

Destes, 91.914 (23,7%) possuem o grau máximo de especialistas, 154.012 (39,7%) 

são mestres e 142.078 (36,6%) são doutores (Brasil, Inep, 2018). As exigências do 

corpo docente diferem quanto à organização das IES (Brasil, Inep, 2012). Nas IES 

públicas, por exemplo, há uma predominância de doutores (58%), seguido da 

participação de mestres (32%) (Brasil, Inep, 2018). 

Levando-se em consideração tudo o que foi apresentado nas sessões 

anteriores, foram levantadas as seguintes questões de pesquisa: estudantes de pós-

graduação são preparados para produzir e/ou utilizar tecnologias na sua carreira de 

docente de nível superior? Além dessa pergunta central, o presente estudo também 

avaliou a formação que os estudantes que pretendem se tornar docentes de nível 

superior receberam e se eles pretendem buscar algum tipo de formação relacionada 

com a produção e uso de tecnologias. 

Como o objetivo do presente trabalho é investigar a formação e a percepção 

dos futuros professores do Ensino Superior sobre as tecnologias para Educação, 

foram convidados a participar da pesquisa estudantes que estejam cursando ou que 

concluíram um curso de Mestrado ou de Doutorado. A pesquisa foi realizada por meio 

de formulário online, que foi voluntariamente respondido por todos os participantes. O 

formulário foi elaborado segundo orientações de Prodanov e Freitas (2013) e 

Manzato e Santos (2012). 

 

2.1.1 Preparo do Questionário 

A primeira seção de perguntas do formulário foi delineada para coletar 

informações que ajudam na caracterização da amostra de estudantes participantes, 

como sexo, idade, cidade, dentre outros. Na segunda seção, as perguntas estão 

focadas em saber como se deu a formação desses estudantes e de como a 

tecnologia foi utilizada durante esse processo. Na terceira e última sessão do 

questionário, as perguntas abordam as experiências e pretensões dos estudantes em 
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relação à utilização de tecnologias no ensino superior. O questionário1 foi preparado 

utilizando o recurso de criação de formulários do Google conforme previamente 

descrito (Santiago e Santiago, 2017). 

 

2.1.2 Análises das Respostas e Preparo dos Gráficos 

A análise das respostas dos formulários tiveram por objetivo identificar 

tendências, categorias, padrões e relações entre as perguntas que foram respondidas 

pelos voluntários. À medida que os dados foram coletados, eles foram analisados de 

forma não linear, implicando em um trabalho de redução, organização e interpretação 

das respostas. Com a análise dos resultados, foi possível a identificação de temas e 

relações entre os voluntários, que foram categorizados em grupos de acordo com 

suas respostas a determinadas perguntas. 

A análise das respostas de um questionário é um processo complexo que se 

inicia na fase exploratória e acompanha todo o processo de investigação. A partir 

dela, interpretações são construídas e há a possibilidade de novos questionamentos 

e análises complementares e mais específicas para testar as possíveis interpretações 

de cada pergunta. Os dados gerados foram utilizados para o preparo de gráficos 

utilizando o programa Microsoft Excel (Microsoft, WA, EUA). 

 

2.2 DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Para participar dessa pesquisa, foram convidados alunos dos cursos de pós-

graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o Brasil. O questionário 

foi divulgado em grupos organizados em rede social de pós-graduandos bolsistas de 

duas agências de fomento federais, responsáveis por conceder bolsas de estudo a 

estudantes de pós-graduação. A pesquisa foi divulgada inicialmente nos grupos 

“Bolsistas Capes” (51.000 integrantes) e “Bolsistas CNPq” (16.000 integrantes), 

ambos de abrangência nacional. Alguns participantes contribuíram ainda para a 

divulgação da pesquisa em seus grupos de pesquisa.  

                                                           
 

 

1
 Material apresentado no Apêndice B. 
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Todos os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre2 e 

Esclarecido e concordaram em participar da pesquisa voluntariamente, sabendo que 

terão sua identidade mantida no mais absoluto sigilo na publicação dos resultados. 

 

2.2.1 Critérios de Inclusão na Pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar estudantes que estão se preparando 

para assumir a função de docente. Portanto, foram considerados como critério de 

inclusão a conclusão de um curso de graduação e o ingresso em um Programa de 

pós-graduação na modalidade stricto sensu em nível de mestrado ou de doutorado. 

Também foram incluídos voluntários que já concluíram o doutorado e continuam suas 

pesquisas na qualidade de pós-doutores. 

Como na segunda fase da pesquisa foram avaliadas as expectativas dos 

estudantes em relação à carreira de docente de nível superior, foram considerados 

apenas os voluntários que almejam exercer essa profissão. Para essa fase, as 

respostas dos voluntários que alegaram não ter interesse em exercer a docência em 

nível superior dentro de sua área de formação foram desconsideradas nas análises. 

 

                                                           
 

 

2
 Material apresentado no Apêndice A. 
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3. RESULTADOS 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

3.1.1 Caracterização da Amostra 

Participaram da presente pesquisa alunos dos cursos de pós-graduação de 

IES de todo o Brasil. Todos os participantes concordaram em participar da pesquisa 

voluntariamente após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

questionário foi divulgado no período de sete de março a dezessete de junho de 

2018, totalizando o período de aproximadamente cem dias. Nesse período, noventa 

estudantes responderam ao questionário. 

Dentre os noventa estudantes que responderam ao questionário, dezesseis 

declaram ser do sexo masculino (17,8%) e setenta e quatro declararam ser do sexo 

feminino (82,2%) (Figura 1A). Em relação à idade dos participantes, vinte e cinco 

(27,8%) têm entre 20 e 25 anos, trinta e sete (41,1%) têm entre 26 e 30 anos, vinte e 

dois (24,4%) têm entre 31 e 35 anos e quatro (4,4%) têm entre 36 e 40 anos (4,4%). 

Apenas dois (2,2%) participantes têm mais de 40 anos, um deles com 45 anos e outro 

com 50 anos (Figura 1B). 

Por se tratar de um questionário online, a presente pesquisa contou com a 

participação de estudantes de todas as regiões do país, sendo a grande maioria, 

quarenta e um estudantes (45,6%), da região sudeste (ES=3, RJ=10, MG=14 e 

SP=14). A segunda região com mais participantes, com vinte e seis estudantes 

(28,9%), foi a região sul (PR=7, SC=8, RS=11). A região nordeste foi representada 

por dezesseis estudantes (17,8%), sendo que apenas estudantes de cinco estados 

participaram da pesquisa (PI=2, CE=3, PB=3, PE=3 e BA=5). As regiões norte e 

centro-oeste tiveram uma menor representatividade nessa pesquisa, sendo que a 

norte foi representada por quatro estudantes (4,4%) de três estados (TO=1, RO=1 e 

AM=2) e a região centro-oeste foi representada por três estudantes (3,3%) do Mato 

Grosso do Sul (Figura 1C). 

Considerando as grandes áreas de conhecimento de acordo com a 

classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), a pesquisa abordou estudantes de todas as áreas, sendo que a maioria dos 

participantes, vinte e três estudantes (25,6%), são estudantes de Ciências Biológicas. 

Os demais estudantes são da área de Ciências da Saúde: quinze estudantes 

(16,7%); Ciências Humanas: quinze estudantes (16,7%); Ciências Exatas e da Terra: 

doze estudantes (13,3%); Ciências Sociais Aplicadas: nove estudantes (10,0%); 
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Ciências Agrárias: oito estudantes (8,9%); Linguística, Letras e Artes: seis estudantes 

(6,6%) e Engenharias: dois estudantes (2,2%) (Figura 1D). 

 

 

Figura 1 – Caracterização da amostra 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

 

3.1.2 Formação dos Estudantes Entrevistados 

Os estudantes participantes desta pesquisa foram questionados a respeito da 

sua formação. Para a inclusão no estudo, os participantes deveriam ter concluído a 

graduação e estar cursando algum tipo de pós-graduação. Dentre os noventa 

estudantes que responderam ao questionário, vinte e dois estudantes cursam 

Mestrado (24,4%), quarenta e oito cursam o doutorado (53,3%), dezessete estão no 

pós-doutorado (18,9%) e já concluíram o pós-doutorado (3,3%) (Figura 2A). Além da 

formação em cursos stricto sensu, dezesseis estudantes (17,8%) declararam ter 

realizado também algum tipo de especialização lato sensu. 

Ainda em relação à formação dos entrevistados, menos da metade, apenas 

trinta e oito estudantes (42,2%) concluíram cursos de graduação com formação em 

licenciatura, enquanto cinquenta e dois (57,8%) são bacharéis (Figura 2B). Mesmo 

sem a formação em licenciatura, vinte e dois bacharéis, 24,2% do total, declararam 

que tiveram a oportunidade de cursar disciplinas voltadas para a formação de 
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professores. De modo que do total de estudantes que responderam ao questionário, 

apenas 33,6% nunca tiveram qualquer contato com as teorias que fundamentam a 

prática pedagógica (Figura 2C). 

Para compreender melhor como se deu o processo de formação dos 

estudantes que participaram deste estudo, eles foram questionados a respeito dos 

recursos utilizados por seus professores. O projetor multimídia, também conhecido 

como Datashow, foi um recurso utilizado na formação de todos os estudantes 

entrevistados. O quadro negro é segundo recurso mais popular, tendo sido utilizado 

na formação de sessenta e dois (68,9%) dos estudantes, seguido pelo retroprojetor, 

citado por cinquenta estudantes (55,6%). O uso de tecnologias digitais foi menos 

relatado do que os recursos tradicionais, sendo que os vídeos digitais estiveram 

presentes na formação de trinta e nove estudantes (43,3%) e os recursos educativos 

multimídia foram citados por dezesseis alunos (17,8%). Aplicativos e redes sociais 

ainda não são muito utilizados pelos professores e foram citados por apenas seis 

estudantes, o que representa 6,7% do total de entrevistados (Figura 2D). 

 

 

Figura 2 - Formação dos alunos participantes 
Fonte: Dados compilados pela autora. 
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3.1.3 Relação dos Estudantes Entrevistados com a Docência 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu geralmente são procurados por 

estudantes que pretendem se preparar para exercer a docência no ensino superior. 

Dentre os noventa estudantes que responderam ao questionário, apenas dois 

alegaram não ter interesse em exercer a docência dentro de sua área de formação. 

Como o presente estudo investiga os estudantes que pretendem se tornar 

professores do ensino superior, as respostas desses entrevistados foram 

desconsideradas para as próximas análises aqui relatadas. Dos oitenta e oito 

entrevistados que continuaram sendo avaliados nesse trabalho, cinquenta e oito 

(65,9%) relataram que exercem ou exerceram alguma atividade de docência e os 

trinta entrevistados restantes relataram nunca ter experimentado a oportunidade de 

lecionar. 

Dentre os alunos que têm interesse em se tornar professores do ensino 

superior, a maioria se sente segura com a possibilidade de se tornar professor, sendo 

que cinquenta e sete entrevistados (64,8%) dizem se sentir preparados para exercer 

a docência dentro da sua área de formação. Já os demais estudantes, nove (10,2%) 

alegam não estar preparados e vinte e dois (25,0%) alegam não ter certeza se estão 

preparados para exercer a docência dentro da sua área de formação (Figura 3A). A 

partir dessa resposta, os alunos foram separados em dois grupos: os estudantes 

seguros (aqueles que se sentem preparados para exercer a docência em nível 

superior) e os estudantes inseguros (aqueles que não se sentem preparados ou não 

sabem se estão preparados para exercer a docência em nível superior). Estes dois 

grupos serão considerados para as próximas análises do presente trabalho. No grupo 

dos alunos considerados seguros, trinta e quatro (60,4%) tiveram a formação 

acadêmica em licenciatura, quarenta e um (72,4%) tiveram a oportunidade de cursar 

disciplinas voltadas para a formação de professores e quarenta e quatro (77,6%) já 

exercem ou exerceram a docência. Já no grupo de alunos que não se sentem 

seguros para exercer a docência, apenas sete (23,5%) tiveram a formação 

acadêmica em licenciatura, quatorze (45,1%) tiveram a oportunidade de cursar 

disciplinas voltadas para a formação de professores e treze (41,9%) exercem ou 

exerceram a docência (Figura 3B). 

Quando os entrevistados foram perguntados se pretendem buscar algum tipo 

de formação complementar para se preparar para exercer a docência no ensino 
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superior, 15,8% dos estudantes seguros alegaram que não, 38,6% alegaram ainda 

não terem pensado a respeito e 45,6% responderam que sim. Dentre as 

possibilidades de formação complementar as mais citadas foram os cursos de pós-

graduação lato sensu nas modalidades presencial e a distância. Os estudantes 

citaram ainda cursos de graduação com formação em licenciatura e cursos de curta 

duração. Já no grupo de estudantes inseguros, 25,8% dos estudantes inseguros 

alegaram que não pretendem buscar formação complementar, 41,9% alegaram ainda 

não terem pensado a respeito e apenas 32,3% responderam que pretendem buscar 

uma nova formação, sendo que os cursos de curta duração foram as opções mais 

citadas pelos estudantes, seguidas pelos cursos de pós-graduação lato sensu nas 

modalidades presencial e à distância. 

 

 

Figura 3 – Nível de segurança dos alunos para lecionar no Ensino Superior 
Fonte: Dados compilados pela autora. 
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3.1.4 Formação dos Estudantes Entrevistados para a Produção e Uso de 

Tecnologias na Educação  

Em relação à formação dos entrevistados para a produção e uso de 

tecnologias na educação, uma parcela muito pequena, apenas vinte estudantes 

(22,2%) de todos os entrevistados tiveram a oportunidade de cursar disciplinas sobre 

o uso de tecnologia em educação durante a graduação, enquanto os outros setenta 

estudantes (77,8%) não tiveram essa oportunidade. Apesar disso, dentre aqueles que 

pretendem exercer a docência em nível superior, sessenta e cinco (73,9%) 

estudantes pretendem inserir essas tecnologias em suas aulas e vinte e três (26,1%) 

ainda estão em dúvida se o farão. Nenhum dos entrevistados alegou que não 

pretende utilizar tecnologias em suas aulas. 

Tomando como base os seus professores, quatorze (15,9%) alunos 

entrevistados pretendem utilizar os mesmos recursos que seus professores utilizaram 

nas aulas da graduação, enquanto setenta e quatro estudantes (84,1%) pretendem 

utilizar mais recursos que seus professores. Nenhum dos entrevistados alegou que 

pretende utilizar menos recursos que seus professores. Quando os futuros 

professores foram questionados sobre os recursos que pretendem utilizar em suas 

aulas, vinte entrevistados (22,7%) alegaram não ter certeza de quais recursos 

utilizariam em suas aulas. Os demais apontaram uma grande variedade de recursos, 

sendo os vídeos digitais os recursos mais frequentemente citados (67,0% dos 

entrevistados). Também foram muito citadas as mídias audiovisuais (54,5%), os 

aplicativos (52,3%) e os jogos educacionais (51,1%), escolhidos por mais de 50% dos 

entrevistados. Os estudantes ainda alegaram a intenção de utilizar ambientes virtuais 

de aprendizagem (47,7%), redes sociais (45,5%), e-books e hipermídias (39,8%), 

mídias escritas (38,6%) e ferramentas de produtividade em nuvem (33,0%). Com uma 

frequência mais baixa foram citados rádios (13,6%) e web-rádios e podcasts (13,6%). 

Um estudante da área de Ciências Exatas e da Terra relatou a intenção de utilizar o 

recurso Google Earth3. 

                                                           
 

 

3
 O recurso Google Earth (https://www.google.com/intl/pt-BR/earth/) é um programa de mapeamento 

em duas e três dimensões desenvolvido e distribuído gratuitamente pela empresa Google. Ele permite 
a visualização de imagens reais de diversos pontos da superfície terrestre capturadas por satélites 
(Vale, 2014).   
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A última etapa do questionário continha afirmações para serem avaliadas 

conforme a escala Likert, um tipo de resposta psicométrica bastante utilizada em 

questionários de opinião (Likert, 1932). Ao responderem às perguntas de acordo com 

essa escala, os entrevistados determinam o seu nível de concordância com uma 

determinada afirmação. Nessa etapa do questionário foram apresentadas cinco 

afirmações relacionadas à produção e uso de tecnologias no ensino superior e os 

futuros professores avaliaram o quanto concordavam ou discordavam com cada uma 

das afirmações. Cada afirmação apresentava cinco pontos para mensurar o grau de 

concordância, sendo um escore específico atribuído a cada resposta: (1) discordo 

totalmente, (2) discordo parcialmente, (3) não concordo, nem discordo, (4) concordo 

parcialmente e (5) concordo totalmente. Valores menores que 3 são considerados 

como discordantes, valores maiores que 3 são considerados concordantes e o valor 3 

significa indiferente. As afirmações foram:  

1) “Eu me sinto preparado para utilizar tecnologias em sala de aula”, com um total de 

50 concordantes, 12 discordantes e 26 indiferentes. 

2) “Eu sei onde encontrar recursos tecnológicos educativos voltados para minha área 

de formação”, com um total de 43 concordantes, 25 discordantes e 20 indiferentes. 

3) “Eu me sinto preparado para produzir recursos tecnológicos educativos”, com um 

total de 19 concordantes, 30 discordantes e 39 indiferentes. 

4) “Eu acredito que meus alunos estarão mais preparados para lidar com tecnologia 

do que eu”, com um total de 58 concordantes, 12 discordantes e 18 indiferentes. 

5) “Eu pretendo buscar algum tipo de formação para produzir recursos tecnológicos 

educativos”, com um total de 45 concordantes, 19 discordantes e 24 indiferentes 

(Figura 4). 

Para uma melhor interpretação dos resultados, os estudantes foram divididos 

nos grupos previamente definidos como estudantes seguros e estudantes inseguros. 

Para a análise das respostas de cada grupo, utilizou-se o método de cálculo do 

escore médio, apresentado por Malhotra (2001). Os resultados foram apresentados 

na tabela 1. Embora os escores das respostas dos estudantes inseguros sejam 

sempre menores do que os escores dos estudantes seguros, não foi observada 

diferença estatística entre a frequência de respostas entre os grupos. 
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Figura 4 – Nível de concordância dos alunos com frases sobre produção e uso de tecnologias no 
ensino superior 

Fonte: Dados compilados pela autora. 
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Tabela 1 – Resultados da Escala de Likert para afirmações relacionadas à produção e uso de 
tecnologias no ensino superior. 

 Estudantes Seguros Estudantes Inseguros 

Afirmativa 
Escore 

Médio 

Desvio 

Padrão 

Escore 

Médio 

Desvio 

Padrão 

Eu me sinto preparado para utilizar tecnologias 

em sala de aula. 
3,9

#
 0,9 3,4

#
 1,2 

Eu sei onde encontrar recursos tecnológicos 

educativos voltados para minha área de 

formação. 

3,5
#
 1,0 3,1

#
 1,4 

Eu me sinto preparado para produzir recursos 

tecnológicos educativos. 
3,1

#
 1,1 2,4

#
 1,1 

Eu acredito que meus alunos estarão mais 

preparados para lidar com tecnologia do que eu. 
3,7

#
 1,2 3,7

#
 1,2 

Eu pretendo buscar algum tipo de formação para 

produzir recursos tecnológicos educativos. 
3,5

#
 1,2 3,5

#
 1,5 

  
#
 Sem diferença estatística. 

 

Os alunos que pretendem buscar algum tipo de formação para produzir algum 

tipo de recurso tecnológico educacional, escolheram com maior frequência um curso 

de curta duração, sendo essa a opção de quarenta e dois estudantes (47,7%). A 

segunda opção mais frequente foi um curso de pós-graduação na modalidade 

presencial, opção de quatorze estudantes (15,9%), seguida por um curso de pós-

graduação na modalidade à distância, opção de oito estudantes (9,1%). 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta de dados tem por objetivo investigar a realidade e obter informações 

que serão trabalhadas em uma próxima etapa da pesquisa. Por se tratar de um 

estudo com uma proposta bastante abrangente, a primeira seção de perguntas do 

formulário foi delineada para coletar informações que ajudam na caracterização da 

amostra de estudantes participantes. Além disso, as perguntas do formulário 

possibilitaram a investigação de como se deu a formação desses estudantes e de 

como a tecnologia foi utilizada durante esse processo. Para finalizar, na última sessão 

do questionário, os futuros professores foram questionados acerca de suas 

experiências e pretensões quanto à utilização de tecnologias no ensino superior. 

A coleta de dados foi realizada em grupos de pós-graduandos organizados em 

uma rede social. Nesses grupos, os alunos de diversas áreas de conhecimento 

trocam, diariamente, informações sobre as suas experiências na pós-graduação e 
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suas expectativas acerca da profissão de docente de nível superior. A pesquisa 

contou com a participação de estudantes de todo o país, principalmente das regiões 

Sudeste e Sul, que corresponderam a aproximadamente 75% dos participantes. 

Esses dados são coerentes com a distribuição das bolsas de pós-graduação do país, 

uma vez que segundo dados do Sistema de Informações Georreferenciadas da 

CAPES (GEOCAPES - http://geocapes.capes.gov.br/) os estados dessas regiões 

concentram cerca de 70% das bolsas de pós-graduação oferecidas pela CAPES. A 

distribuição dos estudantes entrevistados nas grandes áreas de conhecimento 

também foi bastante coerente com os dados disponíveis no GEOCAPES, 

apresentando uma maior divergência apenas nas áreas de Ciências Biológicas (maior 

participação) e Engenharias (menor participação) conforme apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos Estudantes entrevistados dentro das grandes áreas de 
conhecimento.  
GRANDE ÁREA Distribuição segundo GEOCAPES (%) Entrevistados (%) 

Ciências Agrárias  13,4 8,9 

Ciências Biológicas  9,8 25,6 

Ciências Da Saúde 13,5 16,7 

Ciências Exatas e da Terra 10,2 13,3 

Ciências Humanas 13,8 16,7 

Ciências Sociais Aplicadas 8,0 10,0 

Engenharias 10,2 2,2 

Linguística, Letras e Artes 5,1 6,6 

Multidisciplinar 9,1 - 

Grande Área não Informada 6,9 - 

 

Segundo o banco de dados da CAPES, dentre as bolsas concedidas a 

estudantes de pós-graduação, 48,8% são para estudantes de mestrado, 44,1% são 

para estudantes de doutorado e 7,1% são para pós-doutores. Na presente pesquisa, 

observamos uma maior participação de doutorandos, seguida pela participação de 

mestrando e pós-doutores.  

Quando questionados sobre os recursos utilizados na sua formação, todos os 

estudantes citaram o projetor multimídia, recurso que permite a exibição da tela do 

computador de maneira ampliada em um local específico, normalmente uma parede 

ou um telão. Este recurso se tornou bastante comum com popularização de 

computadores e dos programas geradores de apresentações gráficas digitais 

(Antonio, 2010; Fernandes e Zitzke, 2012) e parece ser o substituto do retroprojetor, 

ainda citado como recurso utilizado na formação de cerca de 50% dos estudantes e 
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do quadro negro, utilizado na formação de aproximadamente 70% dos estudantes 

entrevistados. Esse processo de substituição de recursos também é relatado no 

trabalho de Fernandes e Zitzke, que afirmam que: 

 

A escola ganhou roupagem nova: a princípio o quadro negro foi substituído 
pelo branco e o giz, pelo pincel. Mais tarde, o ensino foi auxiliado com o 
retroprojetor e não demorou muito para que o Datashow o substituísse. Em 
concomitância com o avanço da tecnologia informacional, adentrou nas 
escolas, o computador, uma ferramenta de trabalho tanto dos técnico-
administrativos, quanto dos professores, e também dos alunos. (Fernandes e 
Zitzke, 2012, p. 3) 

 

Os recursos digitais foram citados por menos de metade dos entrevistados, 

sendo que os mais utilizados foram os vídeos digitais e os recursos educativos 

multimídia. Acredita-se que estas e outras tecnologias digitais começaram a aparecer 

recentemente nas salas de aula para suprir a necessidade de inserir sons, vídeos, 

imagens e textos integrados aos conteúdos lecionados, tornando as aulas mais 

lúdicas e prazerosas (Moran, 2013). Nesta pesquisa apenas seis entrevistados 

relataram o uso de aplicativos e redes sociais em sua formação, todos com idade 

inferior a 26 anos, o que indica que o uso dessas tecnologias pelos professores é 

bastante recente. 

A maioria dos estudantes entrevistados nesta pesquisa relatou que sua 

formação não envolveu a habilitação para a licenciatura. Embora aproximadamente 

25% relatem que tiveram a oportunidade de cursar disciplinas voltadas para a 

formação de professores, mesmo sendo bacharéis. Estudos demonstram que grande 

parte dos professores de ensino superior são bacharéis que assumem a docência 

após um longo período desenvolvendo uma pesquisa (Fávero, 2006; Marin, 2009; 

Pachane, 2005), mas sem um preparo pedagógico prévio, sendo que em algumas 

situações, o exercício da docência durante a pós-graduação é considerado como um 

agente perturbador do foco, geralmente centrado nas práticas de pesquisa ou de 

extensão (Cunha, 2010). 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

estabeleceu regras para o funcionamento do ensino superior e passou a exigir que os 

docentes do ensino superior tivessem pós-graduação, com prioridade para mestrado 

e doutorado (Brasil, 1996). Com isso, os profissionais interessados nessa carreira 

precisam investir tempo e esforços na conclusão de, pelo menos, um curso na 

modalidade stricto sensu. Entretanto, embora a grande maioria dos pós-graduandos 
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pense em investir na carreira de docente de ensino superior, nem todos têm esse 

objetivo em mente. Na presente pesquisa, dois estudantes relataram que não têm a 

intenção de se tornarem professores do ensino superior em sua grande área de 

conhecimento. Os demais foram questionados sobre suas experiências na docência e 

suas aspirações relacionadas à utilização de tecnologias no ensino superior. 

Mais de 60% dos estudantes entrevistados relataram que exercem ou já 

exerceram alguma atividade de docência. O exercício da profissão docente contribui 

para a construção de saberes experienciais, que são adquiridos no âmbito do 

exercício da profissão e que não provêm das instituições de formação, nem dos 

currículos (Tardif, 2002). Como a trajetória até o cargo de professor de ensino 

superior é bastante longa, esses estudantes têm a oportunidade de adquirir muito 

aprendizado no decorrer de sua trajetória profissional. Quando esses estudantes têm 

a oportunidade de exercer o cargo de docência em outros níveis de ensino ou no 

ensino superior, como profissionais de contrato temporário, eles podem reinterpretar, 

ressignificar e ampliar os saberes oriundos de sua formação inicial, de acordo com o 

contexto de seu ambiente de trabalho e com as interações que estabelece com seus 

alunos (Corrêa e Chaquime, 2017). 

Os estudantes de pós-graduação que têm a intenção de se tornarem 

professores foram questionados em relação a sua segurança para lecionar. A maioria 

dos alunos se sente preparada para assumir o cargo de docente do ensino superior. 

Porém, cerca de 10% dos entrevistados não se sentem preparados para esse cargo e 

aproximadamente 25% alegam não ter certeza se estão preparados. A partir dessa 

resposta, os alunos foram separados em dois grupos: os estudantes seguros 

(aqueles que se sentem preparados para exercer a docência em nível superior) e os 

estudantes inseguros (aqueles que não se sentem preparados ou não sabem se 

estão preparados para exercer a docência em nível superior). Dentre os alunos 

seguros, 60,4% tiveram a formação em licenciatura. Esse número é muito menor 

dentre os alunos inseguros, apenas 23,5%, demonstrando que as teorias que 

fundamentam as concepções pedagógicas parecem dar mais segurança aos alunos 

que se preparam para o exercício da docência no ensino superior. Também no grupo 

dos alunos seguros, 77,6% já tiveram algum tipo de experiência prática na docência. 

Mais uma vez, esse número é bastante inferior no grupo dos alunos inseguros, onde 

apenas 41,2% já efetuaram a prática docente em algum nível de ensino. Tomados em 

conjunto, esses dados corroboram a ideia de que a prática também é essencial para 
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a confiança dos futuros professores. Embora os saberes pedagógicos e didáticos 

adquiridos nos cursos de licenciatura sejam essenciais para a formação dos 

professores, esses profissionais também conseguem construir seus saberes pela 

formação continuada e pela vivência da profissão (Tardif, 2002). 

A maioria dos alunos seguros relatou que não pretende buscar algum tipo de 

formação complementar para se preparar para exercer a docência no ensino superior, 

sendo que nesse grupo, apenas 45% pretendem ingressar em algum curso de pós-

graduação lato sensu para ampliar seus conhecimentos sobre a docência em nível 

superior. Surpreendentemente, a maioria dos alunos inseguros não pretende 

complementar a sua formação para exercer a docência no ensino superior ou ainda 

não pensou a respeito, sendo que apenas cerca de 30% pretendem realizar algum 

curso complementar, sendo os cursos de curta duração os mais citados por esses 

alunos. Esse dado demonstra que a maioria dos estudantes entrevistados não parece 

acreditar que uma formação adicional seja necessária para o exercício da docência 

no ensino superior. Os alunos seguros provavelmente já se sentem mais preparados 

para a docência e os alunos inseguros provavelmente não acreditam que uma 

formação complementar seja suficiente para ajudá-los a superar a insegurança. 

Oliveira e Silva (2015) discordam dos estudantes que não pretendem buscar 

formações complementares quando afirmam que:  

 

A busca pela melhoria da qualidade do ensino deve ser uma constante na 
vida dos educadores, considerando que cada dia é um grande desafio a este 
profissional, em estimular, orientar e direcionar os alunos a se formarem 
cidadãos conscientes, com perfil ético, crítico, criativo, habilidades de 
enfrentar desafios diante do que tem se apresentado na contemporaneidade, 
onde a tecnologia representa uma grande revolução nos métodos de ensino, 
trazendo várias transformações no acesso ao conhecimento. (Oliveira e Silva, 
2015, p.9) 

 

Embora a maioria dos alunos entrevistados tenha relatado que teve a 

oportunidade de cursar disciplinas voltadas para a formação de professores, quando 

questionados sobre a formação para a produção e uso de tecnologias na educação, 

cerca de 80% não cursaram nenhuma disciplina a esse respeito. A preocupação com 

a formação de professores para a produção e uso de tecnologias na educação é 

recente e ainda faltam, nos currículos dos cursos superiores, disciplinas que abordem 

assuntos relacionados aos saberes pedagógicos. No final dos anos 2000, as 

Universidades Federais contaram com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que foi instituído 
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pelo decreto presidencial nº 6096 de 24/05/2007, e trazia em uma das suas propostas 

a intenção de ofertar “formação e apoio pedagógico aos docentes da Educação 

Superior que permitam a utilização de práticas pedagógicas modernas e o uso 

intensivo e inventivo de tecnologias de apoio à aprendizagem” (Brasil, 2007, p.10). 

Como a adesão ao Programa foi voluntária e durou apenas cinco anos a partir de 

2008, nem todas as Universidades se beneficiaram com os recursos destinados ao 

REUNI e os dados desta pesquisa demonstram que a formação dos profissionais 

para produção e uso de tecnologias na educação ainda é defasada. 

Todavia, apesar de não terem a formação adequada para produção e uso de 

tecnologias na educação, aproximadamente 75% dos estudantes pretendem utilizar 

tecnologias em suas aulas e os demais estão em dúvida a esse respeito, sendo que 

mais de 80% dos estudantes entrevistados pretendem utilizar mais recursos que seus 

professores. Pimenta (2002) relata que os docentes que assumem a carreira 

acadêmica tentam suprir a sua insuficiência de conhecimento de teorias pedagógicas 

repetindo com seus alunos as práticas que viveram com seus professores, mantendo 

um ensino repetitivo, focado na exposição do conteúdo. Os dados obtidos nessa 

pesquisa demonstram que uso da tecnologia muda o perfil desses novos docentes 

uma vez que eles reconhecem a necessidade de buscar mais recursos tecnológicos 

que seus professores. Os futuros docentes investigados pretendem utilizar em suas 

aulas os seguintes recursos: vídeos digitais, as mídias audiovisuais, os aplicativos, os 

jogos educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais, e-books e 

hipermídias, mídias escritas, ferramentas de produtividade em nuvem. Com uma 

frequência mais baixa foram citados rádios, web-rádios e podcasts e um estudante 

relatou o uso um recurso específico para a sua grande área. Os futuros professores 

reconhecem o uso de tecnologias no ambiente educacional como recursos 

facilitadores dos processos de ensino e aprendizagem e parecem estar dispostos a 

adotar estratégias inovadoras em suas metodologias de ensino (Oliveira e Silva, 

2015). Para tal, é necessário considerar a realidade de suas instituições de ensino, as 

peculiaridades da cada grande área de conhecimento - exemplo: o recurso Google 

Earth- e as necessidades de seus alunos, de forma a maximizar a qualidade dos 

processos de ensino e aprendizagem (Oliveira e Silva, 2015).  

Para finalizar o questionário, a escala de Likert foi utilizada para os 

entrevistados se posicionam de acordo a concordância atribuída a cinco afirmações a 

respeito da produção e uso de tecnologias. Neste questionário, a escala foi 
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construída mantendo a configuração original proposta por Rensis Likert, contendo 

cinco pontos, variando de discordância total até a concordância total (Junior e Costa, 

2014). A análise dos resultados aponta que a maioria dos estudantes concordou que 

se sente preparada para utilizar tecnologias em sala de aula, que sabe onde 

encontrar recursos tecnológicos educativos voltados para sua área de formação e 

que seus alunos estarão mais preparados para lidar com tecnologia do que eles. 

Porém, a maioria dos estudantes discorda que está preparada para produzir recursos 

tecnológicos educativos. Para suprir essa falta de preparo para a produção de 

tecnologias, a maioria dos entrevistados concorda que é necessário buscar uma 

formação complementar, sendo que grande parte desses estudantes acredita que um 

curso de curta duração é suficiente para suprir essa carência de conhecimento. Para 

que as tecnologias sejam adequadamente integradas à educação, os docentes 

precisam de capacitação continuada e alinhada com a evolução tecnológica da época 

vigente, uma vez que a utilização de tecnologias na prática docente provoca 

implicações ao trabalho do professor que vão muito além da organização e da rotina 

de sala de aula (Oliveira e Silva, 2015). Ao professor não basta o conhecimento de 

uma determinada tecnologia, ele deve refletir sobre aspectos relacionados com a 

escolha do conteúdo e dos recursos adequados às atividades desenvolvidas e aos 

objetivos de aprendizagem (Bovo, 2004). O professor precisa estar apto para 

capacitar os alunos para o uso de novas tecnologias, o que exige um processo 

didático-pedagógico bastante preciso e muito bem planejado (Oliveira e Silva, 2015). 

Em 2017, o Governo Federal lançou a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens 

essenciais para todos os alunos da educação básica, ensino fundamental e médio. 

Esse documento define dez competências gerais que substanciam os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento (Brasil, 2017). A quinta competência da BNCC diz 

respeito ao estudo das tecnologias presentes no cotidiano dos alunos e adaptadas 

para o uso em sala de aula, determinando que o aluno deverá ser capaz de: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (2017, p. 9) 

 

A preocupação do Ministério de Educação (MEC) em inserir uma competência 

que referencia as tecnologias na BNCC ressalta que a tecnologia deve ser utilizada a 
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favor da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem de todo e qualquer 

professor, tanto da educação básica como do ensino superior.  

A introdução de tecnologias no ensino superior, além de facilitar o processo de 

aprendizagem, visa atender às novas demandas de um mercado de trabalho 

reestruturado pelas mudanças decorrentes da evolução das tecnologias. As 

características valorizadas no perfil do trabalhador sofreram um grande impacto e os 

empregadores buscam profissionais cada vez mais capacitados, tomando como base 

a sua habilidade de desenvolver suas atividades e os seus conhecimentos sobre sua 

área de atuação e sobre as tecnologias vigentes. Neste contexto, quando o professor 

do ensino superior insere novos recursos tecnológicos em sala de aula, ela torna-se 

um grande facilitador do processo de aprendizagem e direciona a formação do aluno 

para atender as demandas do mercado de trabalho (Oliveira e Silva, 2012). A 

capacitação de professores do ensino superior para a produção e o uso de 

tecnologias em educação pode promover grandes avanços nas práticas didáticas, 

afetando diretamente os profissionais formados por esses professores. 

As tecnologias integradas à educação, principalmente no ensino superior, 

ampliam o interesse em aprender e em buscar informação sobre os assuntos 

abordados em sala de aula e estimulam o desenvolvimento de habilidades 

intelectuais e de cooperação. Essa ampla evolução estratégica e didática direciona a 

construção do conhecimento e incentiva a autonomia dos alunos (Oliveira e Silva, 

2015). Todo professor deve estar consciente da importância do processo de ensino 

com ênfase na autonomia e que contribuam para a construção de uma sociedade 

mais justa, para um mundo melhor (Mercado, 1999). 
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4. CONCLUSÕES 

Na presente pesquisa, um formulário online foi preparado e divulgado entre 

alunos de pós-graduação para investigar se esses alunos, que estão se preparando 

para serem professores do ensino superior, tiveram, ao longo de sua carreira, algum 

contato disciplinas específicas para a formação de professores; se os cursos de pós-

graduação estão preparados para a formação de professores do ensino superior com 

conhecimento em tecnologias para educação e capacitados para produção e 

utilização desses recursos e se os futuros professores pretendem utilizar tecnologias 

digitais em suas aulas e para isso, pretendem buscar conhecimentos além da sua 

área de formação. 

Os resultados demonstraram que a maioria dos estudantes cursou disciplinas 

específicas para a formação de professores, porém, os cursos de graduação e pós-

graduação ainda não oferecem formação adequada aos professores para produção e 

uso de tecnologias na educação. Apesar disso, a maioria dos estudantes pretende 

lecionar utilizando mais recursos que seus professores, fazendo uso de tecnologias 

digitais, Os futuros professores afirmam que não estão preparados para produzir 

recursos de tecnologia digital, mas sabe onde encontrá-los. Para compensar essa 

falta de preparo para a produção de tecnologias, os estudantes concordam que é 

necessário buscar uma formação complementar. 

Com os resultados apresentados nesse trabalho, foi possível concluir que a 

formação de docentes para o ensino superior ainda apresenta lacunas no ensino de 

concepções pedagógicas e na formação para a produção e uso de tecnologias. 

Porém os próprios estudantes parecem estar cientes dessas carências e, ainda na 

sua formação, buscaram disciplinas de formação de professores. As disciplinas para 

a preparação para produção e uso de tecnologias ainda não são assuntos comuns na 

formação de professores para o ensino superior, mas a maioria dos estudantes 

parece estar disposta a investir em uma formação diferenciada dentro desse tema, 

visto que a grande maioria pretende utilizar mais recursos que os professores que os 

formaram. 

 

4.1 RECOMENDAÇÕES, SUGESTÕES E DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

Esse trabalho traz informações sobre a formação de professores do ensino 

superior para a produção e o uso de tecnologias na educação. Artigos abordando 

esse tema ainda não são tão comuns no universo bibliográfico disponível, que está 
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focado em discutir esse tema relaciona com os ensinos básico, fundamental e médio. 

Espera-se que, a partir desse tipo de levantamento de dados e de reflexões, as IES 

passem a se preocupar mais com a formação de seus docentes e ofereçam 

oportunidade de formação continuada de professores para utilização das TDIC, 

suporte técnico especializado e apoio institucional aos professores que tiverem 

interesse em utilizar e produzir TDIC relacionadas à sua área de conhecimento. 
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6. APÊNDICES 

6.1 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
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6.2 APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 Seção 1 – Quem é você? 

Nesse primeiro bloco de perguntas, vamos fazer algumas perguntas sobre você. 

Precisamos caracterizar aqueles que participaram da nossa pesquisa. 

1. Qual a sua idade? (anos em número) 

2. Qual o seu sexo?  

    opções: Feminino; Masculino; Prefiro não informar. 

3. Em qual estado você reside? (sigla com duas letras) 

4. Qual a sua formação? 

    opções: Graduação; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-doutorado. 

 Seção 2 – Como foi a sua formação? 

Nesse segundo bloco de perguntas, queremos saber um pouco mais sobre a sua 

formação acadêmica. 

1. Qual a sua área de atuação de acordo com a classificação do CNPq? 

opções: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências 

Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; 

Linguística, Letras e Artes. 

2. Quais os recursos seus professores utilizaram durante a sua formação superior? 

opções: Quadro negro; Retroprojeto; Projetor Multimídia (Datashow); Recursos 

Educativos Multimídia; Vídeos Digitais; Aplicativos; Redes Sociais; Outros. 

3. Você já exerce ou exerceu alguma atividade de docência dentro da sua área de 

formação? 

opções: sim; não; sim, mas em outra área. 

4. Seu curso superior incluía a formação em Licenciatura? 

opções: sim; não. 

5. Você teve a oportunidade de cursar disciplinas voltadas para a formação de 

professores? 

opções: sim; não. 

6. Você se sente preparado para exercer a docência dentro da sua área de 

formação? 

opções: sim; não; não tenho certeza. 

7. Você pretende buscar algum tipo de formação para se preparar para exercer a 

docência? Qual o tipo de formação? 
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    opções: Não pretendo buscar formação complementar; Sim, um novo curso de 

graduação na área de Educação; Sim, um novo curso de graduação na área de 

Educação; Sim, um curso de pós-graduação na modalidade presencial; Sim, um 

curso de pós-graduação na modalidade Educação à distância; Ainda não pensei a 

respeito; Outros. 

 Seção 3 – Como você entende a produção de tecnologias para educação? 

Nesse último bloco de perguntas, queremos saber um pouco mais a sua percepção a 

respeito da produção e da utilização tecnologias para educação. 

1. No seu curso de graduação, você teve a oportunidade de cursar disciplinas sobre 

produção e uso de tecnologias em educação? 

opções: sim; não. 

2. Você pretende preparar suas aulas mantendo o mesmo padrão de seus 

professores? 

    opções: Sim; Não, pretendo utilizar MENOS recursos; Não, pretendo utilizar MAIS 

recursos. 

3. No exercício da profissão docente, você pretende utilizar tecnologias digitais em 

suas aulas? 

opções: sim; não; talvez. 

4. Quais serão esses recursos? 

    opções: Não pretendo utilizar recursos multimídia; Não tenho certeza de quais 

recursos utilizar; Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Aplicativos; Ferramentas de 

produtividade em nuvem; Jogos educacionais; Mídias audiovisuais; Mídias escritas, e-

books e hipermídias; Rádio, Web-rádio e podcasts; Redes sociais; Vídeos educativos; 

Outros. 

 

5. Para as próximas perguntas, escolha a opção que melhor descreve o quanto 

você concorda com as alternativas a seguir. 

5.1 Eu me sinto preparado para utilizar tecnologias em sala de aula. 

5.2 Eu sei onde encontrar recursos tecnológicos educativos voltados para minha área 

de formação 

5.3 Eu me sinto preparado para produzir recursos tecnológicos educativos 

5.4 Eu acredito que meus alunos estarão mais preparados para lidar com tecnologia 

do que eu 
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5.5 Eu pretendo buscar algum tipo de formação para produzir recursos tecnológicos 

educativos 

    opções: 1 (concordo plenamente); 2 (concordo); 3 (não concordo, nem discordo); 4 

(discordo); 5 (discordo plenamente).  


