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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta discussões e resultados de uma pesquisa-ação tendo 
como questão norteadora “Em que medida a utilização das TIC na atividade de 
busca de fontes de pesquisas no curso de Pedagogia pode desenvolver 

inovações didáticas e tecnológicas capazes de facilitar a consulta bibliográfica, 
o processo ensino-aprendizagem e a produção de conhecimento?”. O objetivo 
geral foi investigar a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) no curso de Pedagogia como meio de informação científica acessível e 
sua contribuição para desenvolver inovações didáticas e tecnológicas capazes 
de facilitar a consulta bibliográfica, o processo de ensino-aprendizagem e a 

produção de conhecimento. Para atingir tal objetivo, delinearam-se nesta 
pesquisa os seguintes objetivos específicos: (a) investigar como vem sendo 
feita a apropriação dos conhecimentos relativos à realização de busca, 

seleção, qualificação e utilização de conteúdos científicos de bases digitais de 
pesquisa da área de educação para a formação inicial dos professores da 
educação básica; (b) realizar uma pesquisa-ação por meio da aplicação de um 

curso de formação aos licenciandos em Pedagogia da UNIR, Campus Porto 
Velho - RO, para favorecer as práticas pedagógicas quanto à melhor utilização 
das TIC na realização de busca, seleção, qualificação e utilização de 

conteúdos científicos de bases digitais de pesquisa da área de educação; (c) 
identificar as principais bases digitais de dados científicos na área de 
educação. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação com abordagem 

qualitativa. Para tanto, foi realizado um curso de formação em pesquisa de 
informação científica em bases eletrônicas da área de educação, ministrado no 
período de abril a maio de 2016 aos acadêmicos do 1º e 3º período do curso de 

Pedagogia da UNIR - Campus Porto Velho. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados foram questionário e entrevista semiestruturada. Para o 
processo de análise dos dados, adotou-se como referência Bardin (1977), para 

auferir a significação dos dados coletados. A pesquisa teve como resultados o 
desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas e a identificação das 
bases de pesquisa na área de educação, o que veio oportunizar ao professor 

em formação subsídio referente ao uso da informação disponível na rede 
mundial de computadores. Diante dessas colocações, conclui-se que são 
necessários cursos de formação para a competência informacional para todos 

os cursos de graduação e licenciatura da UNIR e, ainda, outros projetos com 
ações formativas que visem à preparação dos profissionais para que façam uso 
das tecnologias como meio de informação acessível, pois isso é fundamental 

para construir uma educação de qualidade e democratizar o conhecimento 
numa sociedade de rápidas transformações, que vem exigindo dos sujeitos em 
formação aprendizagens na perspectiva de lidar com as tecnologias e os 

recursos bibliográficos disponíveis na internet. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Fonte de informação. Bases de informação. Pedagogia. 

 
 
 

 
 



ABSTRACT 

 

This research presents discussions and results of an action research having as 
a guiding question "To what extent the knowledge for the use of ICT in the 
activity of searching for research sources in the course of pedagogy, can 

develop didactic and technological innovations capable of facilitating the 
consultation The general objective was to investigate the use of ICT during 
initial training as a means of accessible scientific information and its contribution 

to the development of didactic and technological innovations capable of 
facilitating bibliographical consultation, The teaching-learning process and the 
production of knowledge. In order to reach this objective, we outline the 

following specific objectives in this research: (a) to investigate the appropriation 
of the knowledge related to the search, selection, qualification and use of 
scientific contents of digital databases of research in the area of education for 

training Of primary education teachers; (b) carry out an action research through 
the application of a training course to UNIR Pedagogy graduates, Campus 
Porto Velho, to promote pedagogical practices regarding the best use of ICT in 

the search, selection, qualification and use of Scientific contents of digital 
databases of research in the area of education; (c) identify the main digital 
databases of scientific data in the area of education. In order to do so, a 

Training course in Research of scientific information in electronic bases of the 
area of education carried out from April to May of 2016 to the academics of the 
1st and 3rd period of the Pedagogy course of UNIR - Campus Porto Velho / RO 

was carried out. The instruments used to collect data were: the questionnaire 
and the semi-structured interview. For the process of data analysis, we used 
Bardin (1977) as reference to obtain the significance of the data collected. The 

research resulted in the construction of knowledge for the development of 
didactic and technological innovations; Identification of the research bases in 
the area of education that came to give the teacher in training subsidy regarding 

the use of information available in the World Wide Web. In light of these 
statements, we conclude that there is a need for training courses for 
informational competence for all undergraduate and undergraduate courses at 

UNIR and other projects with training actions aimed at preparing professionals 
to make use of the technologies as an accessible information medium, Because 
this is fundamental to build a quality education and democratize knowledge in a 

society of rapid transformations that has been demanding of the subjects in 
training learning to deal with the technologies and bibliographic resources 
available on the internet. 

 
Keywords: Teacher training. Information and Communication Technologies. 
Source of information. Bases of information. Pedagogy.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e a 

informatização na sociedade vêm estimulando a produção da informação e 

ocasionando o crescimento exponencial das informações armazenadas em 

bases de dados para a pesquisa científica. Isto passou a determinar mudanças 

econômicas, sociais e culturais em setores da sociedade atual, especialmente 

na educação, influenciando, dessa forma, a aquisição de instrumentos como os 

equipamentos e sistemas de processamentos de dados ligados em rede e 

outros recursos tecnológicos para o tratamento da informação científica. Isso 

influenciou, inclusive, a aprendizagem dos sujeitos em formação e a 

capacidade de pesquisa, com a obtenção de subsídios a partir dos 

conhecimentos produzidos e disponíveis na internet. 

Um dos desafios na educação passou a ser a capacidade de utilizar a 

informação nas ações e tomadas de decisões no ensino e na pesquisa, visto 

que é necessário saber lidar com a informação pertinente, confiável e de 

qualidade para realizar a formação e a produção de conhecimento. Nesse 

contexto, é possível observar que essa temática tem ocupado espaço nas 

discussões científicas na área de educação e influenciado as exigências 

também sobre a formação dos professores da educação básica, para a 

preparação para o acesso e a utilização das bases informacionais, bem como 

para desenvolver inovações didáticas e tecnológicas a serem utilizadas como 

recursos e suportes educacionais.  

Considerando que a chegada das TIC e os avanços científicos e 

tecnológicos têm oportunizado a produção de recursos e suportes 

informacionais a serem utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem, 

têm sido possibilitados à educação instrumentos e recursos didáticos e 

facilitadores de aprendizagem para a formação dos sujeitos, desde a educação 

básica à educação superior.  

Cabe ressaltar que há autores como Miranda (2003) e Aldo Barreto 

(2007), dentre outros, que classificam a organização da sociedade atual como 

sociedade da informação, porque esta é informatizada e pode ser 

caracterizada, de acordo com Sacristán (2007, p. 41), como uma “sociedade de 
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traços muito diversos”, utilitária do uso frequente das tecnologias, em especial 

dos dispositivos eletrônicos e computadores com acesso à internet. 

Imbernón (2011, p. 22) enfatiza que a “sociedade informacional é uma 

realidade econômica e cultural”, sendo uma das consequências disso a 

democratização e o compartilhamento das produções intelectuais realizadas 

em larga escala informacional, com variados temas e em diferentes formatos 

surgidos a partir da década de 1970, devido à revolução tecnológica. 

A socialização das TIC emerge no Brasil na década de 1990, quando 

houve a formação das primeiras redes de conteúdos digitais e a abertura 

comercial da internet, impulsionando, deste modo, a disseminação das 

informações disponíveis e suscitando o crescimento das informações e das 

bases de conhecimentos. 

A internet nos dias atuais é uma fonte de informação que subsidia o 

universo informacional e o caos informacional, de forma que os efeitos 

favorecem a autonomia de busca e seleção da informação nas diversas fontes 

informacionais disponíveis na rede mundial de computadores. Isso passou a 

impor ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender pela facilidade de 

acesso às modernas tecnologias da informação, as quais têm possibilitado ao 

sujeito em formação um melhor relacionamento com a informação disponível 

para a construção de conhecimentos.  

Sendo assim, podemos compreender que a educação é um dos meios 

de desenvolvimento social oportuno para organizar a sociedade de forma 

informatizada, capaz de oportunizar a democratização e a universalização do 

acesso aos meios de pesquisa em livros digitais, periódicos científicos, 

bibliografias, bases de dados, portais de dados científicos, entre outros. Em 

face disso, podemos dizer que as tecnologias na educação constituem um dos 

meios potenciais para oportunizar a utilização desses recursos informacionais 

existentes para a ampliação e transformação das relações humanas, políticas, 

materiais e econômicas de uma sociedade em constante mudança.  

Com base no uso adequado da tecnologia na educação como fonte de 

informação abrangente para o “aprender a aprender” na formação inicial de 

professores para a educação básica, torna-se imprescindível que o sujeito 

saiba lidar com a informação pertinente à formação profissional, para que os 

saberes adquiridos a partir da utilização das fontes de informação científica 
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façam parte do cotidiano quando for exercida a docência. Tal é explicitado por 

Imbernón (2011, p. 65), quando apresenta que “os modelos com os quais o 

futuro professor aprende se perpetuam com o exercício de sua profissão 

docente, já que estes modelos se convertem, até de maneira involuntária, em 

pauta de sua atuação”.  

Gasque (2012) enfatiza a necessidade da “essência do letramento 

informacional”, para que os sujeitos tenham capacidade de efetuar o processo 

de busca de informação e compreender o processo de seleção da informação, 

a fim de conseguir filtrar as inúmeras informações disponíveis na internet 

durante uma pesquisa bibliográfica. Por isso, é necessário preparar o sujeito 

para buscar e usar a informação, “proporcionando-lhe meios para a localização 

e uso da informação como forma de solução dos problemas de cunho 

informacional” (PEREIRA, 2015, p.10). 

Para tanto, este trabalho tem como pano de fundo a graduação de 

biblioteconomia. Como aluna iniciante, tinha dificuldade em pesquisar os 

conteúdos informacionais para elaboração de trabalhos acadêmicos, o que 

perdurou até a oferta das disciplinas Fontes de Informação I e Fontes de 

Informação II, respectivamente realizadas no 2⁰ e 3⁰ período.  

Sabemos que o uso da informação é algo indispensável na sociedade 

atual, um bem mercadológico precioso na tomada de decisões, na pesquisa e 

na educação, visto que a utilização das tecnologias como fonte de informação 

científica tem se tornado um desafio aos futuros profissionais da educação 

básica. Tal desafio se apresenta porque se demanda um “entendimento das 

relações estabelecidas em determinado espaço temporal, em que ocorrem 

ações de busca, uso e transferência de informação para satisfazer determinada 

necessidade de informação” e, assim, devem-se saber utilizar de forma 

eficiente as bibliotecas digitais, as bases de dados e as publicações científicas 

eletrônicas, dentre outros suportes informacionais disponíveis para o 

desenvolvimento das pesquisas de cunho educacional (GASQUE, 2011, p. 23).  

Considerando que o acesso à informação é um dos fatores primordiais 

para o desenvolvimento dos sujeitos, a internet nos dias atuais é uma fonte de 

informação que subsidia o universo informacional e, ao mesmo tempo, o caos 

informacional, de forma que encontrar informações científicas significantes para 
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a formação em ambientes digitais não é fácil, devido ao grande volume de 

informações disponíveis na internet. 

Sendo assim, nossa trajetória para essa pesquisa é oriunda desde a 

graduação em biblioteconomia, a qual representou possibilidades de enfrentar 

os desafios que envolvem as tecnologias da informação e comunicação e as 

fontes de informação disponíveis. A vivência nesse contexto nos colocou em 

desenvolvimento para aprender a utilizar, buscar, selecionar e qualificar as 

informações necessárias para a formação acadêmica e profissional. 

Além das questões colocadas anteriormente, outro fator que nos 

motivou para a escolha desta pesquisa e temática surgiu devido a inquietações 

surgidas enquanto profissional bibliotecária da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus Porto Velho - RO, ao observar as dificuldades dos 

acadêmicos na qualidade de usuários da biblioteca, na busca dos suportes 

informacionais, busca e recuperação dos inúmeros documentos e conteúdos 

espalhados na World Wide Web para a pesquisa científica.   

Assim, esta pesquisa se justifica pela necessidade de melhorar a 

formação inicial docente ofertada pelo curso de Pedagogia da UNIR, Campus 

Porto Velho, no que se refere a busca, seleção, qualificação e utilização de 

conteúdos científicos em bases digitais de pesquisa da área de educação. 

Desde modo, elaboramos a questão norteadora desta pesquisa:  

Como a utilização das TIC como fonte de pesquisa bibliográfica no curso 

de Pedagogia pode contribuir para o desenvolvimento de práticas didáticas 

inovadoras e a produção de conhecimento na formação inicial de professores 

da educação básica? 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a utilização das tecnologias 

durante a formação inicial docente no curso de Pedagogia de Porto Velho - RO, 

para o desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas capazes de  

facilitar a consulta bibliográfica, o processo de ensino-aprendizagem e a 

produção de conhecimento.  

 Para atingir tal objetivo, delineamos a pesquisa por meio dos seguintes 

objetivos específicos:  

 a) Averiguar como vem sendo feita a apropriação dos conhecimentos 

relativos a busca, seleção, qualificação e utilização de conteúdos científicos de 
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bases digitais de pesquisa no curso de Pedagogia para a formação inicial dos 

professores de educação básica;  

 b) Realizar uma pesquisa-ação por meio da aplicação de um curso de 

formação aos licenciandos em Pedagogia da UNIR, Campus Porto Velho, para 

favorecer as práticas pedagógicas quanto à melhor utilização das TIC na 

realização de busca, seleção, qualificação e utilização de conteúdos científicos 

de bases digitais de pesquisa da área de educação;  

 c) Identificar as principais bases digitais de dados científicos na área de 

educação. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação. Os 

participantes da pesquisa foram 16 (dezesseis) discentes do curso de 

licenciatura em Pedagogia da UNIR, Campus Porto Velho, que se inscreveram 

para participar do curso de formação “Pesquisa de informação científica em 

bases eletrônicas da área de educação”, realizado entre os meses de abril e 

maio de 2016.  

Durante o curso, houve a aplicação de um questionário com 10 (dez) 

questões de múltipla escolha e uma entrevista semiestruturada gravada e 

transcrita, para a coleta de dados. Para o processo de análise dos dados, foi 

adotado como referência Bardin (1977), para aferir a significação dos dados 

coletados.  

A pesquisa foi estruturada com as seguintes seções: 

Na primeira seção da presente pesquisa, temos introdução, motivação, 

justificativa, problematização e objetivos do trabalho. 

Na segunda seção, são apresentados os procedimentos metodológicos 

da pesquisa aplicada. 

Na terceira seção, apresentamos a revisão bibliográfica sobre a 

temática, a qual se divide em três subseções: Inclusão das TIC na formação 

docente; Professor frente às TIC e; As tecnologias como ferramentas de 

pesquisa na formação de professores. 

Na quarta seção, abordamos a análise e a discussão dos resultados. 

E, na quinta seção, apresentamos as considerações finais e as 

recomendações para trabalhos futuros. 

As referências, apêndices e anexos estão organizados nas páginas pós-

textuais. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, descrevemos os procedimentos metodológicos utilizados 

para alcançar os objetivos e entender a problemática desta pesquisa. 

Apresentamos, ainda, o lócus da pesquisa e o perfil dos participantes. 

 

2.1 Enfoque metodológico da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa perpassa por uma revisão de literatura, a partir da 

qual se podem identificar, selecionar, explorar e utilizar as corroborações dos 

estudos dos autores para a arguição teórica da formação docente e utilização 

das TIC na educação.   

 A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, pois buscamos, a partir da 

problemática, aproximar o pesquisador e o pesquisado com o ambiente e o 

objeto de estudo de forma natural, a fim de desenvolver conhecimento 

individual e coletivo. A abordagem qualitativa, nesta pesquisa, teve por 

finalidade ressaltar a significação do procedimento metodológico empregado 

pelo pesquisador a partir da execução do curso de formação, ao dar enfoque 

indutivo às análises dos dados numa perspectiva holística, para a 

compreensão do fenômeno humano quanto às percepções da apropriação do 

conhecimento pelos participantes envolvidos na pesquisa.  

 A abordagem qualitativa, nesta pesquisa, tem como objetivo entender e 

interpretar as transformações sociais por meio do planejamento da ação, 

passando o pesquisador a investigar seu objeto de estudo para coletar dados e 

informações necessárias à sua pesquisa, que de acordo com Creswell (2010, 

p. 15), é: 

  

Um processo de investigação e entendimento baseado em 
tradições de investigação metodológicas que exploram o 
problema humano e social. O pesquisador constrói um quadro 
complexo e holístico, analisa palavras, reporta detalhadamente 
as visões de informantes e conduz o estudo em um campo 
natural. 

 

Diante disso, a metodologia adotada para responder os objetivos 

propostos na pesquisa foi a pesquisa-ação. Esta é definida por Thiollent (1985, 
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p. 14) como uma pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação para a resolução de um problema coletivo, na qual 

os pesquisadores e os participantes estão envolvidos em um ciclo de 

planejamento e ação, visto que:  

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 
ou participativo.  

 

Para Thiollent (1985), a pesquisa-ação proporciona a construção de 

conhecimentos capazes de transformar a realidade social, e isso é possível 

quando os sujeitos pesquisados são inseridos na ação ou na resolução de um 

problema coletivo para melhorar a prática docente.  

A pesquisa-ação nos possibilitou propor objetivos para a realização da 

ação, onde os participantes e o pesquisador envolvido constituíram a questão-

chave para a obtenção das respostas e a solução do problema investigado, 

uma vez que a pesquisa-ação busca resolver uma problemática do contexto 

vivenciado pelo sujeito. Além disso, a pesquisa-ação consiste em ajudar a 

coletividade por meio de uma intervenção desenvolvida pelo pesquisador no 

ambiente pesquisado, onde o pesquisador passa a intervir no “problema e 

encontrar a solução” do mesmo (BARBIER, 2007). 

Barbier (2007, p. 59) destaca que a pesquisa-ação deve promover o 

envolvimento tanto dos sujeitos participantes como do próprio pesquisador, a 

fim de melhorar a prática docente e, assim, trazer melhores condições para a 

educação, uma vez que a pesquisa-ação se torna neste contexto a “ciência 

das práxis exercidas pelos técnicos no âmago de seu local de investimento”.  

Desta forma, a pesquisa-ação seguiu os seguintes processos de 

pesquisa, de acordo com Barbier (2007):  

• Formulação do problema: nesta etapa, demos voz à questão 

norteadora desta pesquisa, em que o papel do pesquisador consiste 

em ajudar a coletividade por meio de uma ação para a solução do 

problema: Em que medida a utilização das TIC na atividade de busca 

de fontes de pesquisa, no curso de Pedagogia, pode desenvolver 



21 

inovações didáticas e tecnológicas capazes de facilitar a consulta 

bibliográfica, o processo ensino-aprendizagem e a produção de 

conhecimento? Para responder essa questão, realizamos uma 

atividade extensionista, para proporcionar a formação que julgamos 

necessária a um grupo de estudantes do curso de Pedagogia. 

• Coleta de dados: levamos em consideração os instrumentos e 

atividades de investigação como o questionário e a entrevista 

semiestruturada, que ajudaram na coleta, análise e compreensão da 

pesquisa como um todo.  

• Avaliação, análise e interpretação dos dados: a avaliação e a 

qualidade dos dados tiveram como base a seleção do estudo 

empírico. Para a análise e interpretação dos dados, optamos pela 

análise de conteúdo de Bardin (1977) para deduzir certos dados que 

dizem respeito à situação estudada, utilizando procedimentos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, e exemplificada 

pelo “[...] número de pessoas implicadas na comunicação; a natureza 

do código e do suporte da mensagem” (BARDIN, 1977, p. 33).  

Ainda de acordo com Bardin (1977, p. 40), 

 

Qualquer análise de conteúdo não visa ao estudo da língua ou 
da linguagem, mas sim à determinação mais ou menos parcial 
do que chamaremos as condições de produção dos textos, que 
são o seu objeto. O que tentamos caracterizar são estas 
condições de produção e não os próprios textos. O conjunto 
das condições de produção constitui o campo das 
determinações dos textos. 

 

A análise tem por finalidade descrever, sistematicamente, o conteúdo, 

sendo definida por Ander-Egg (1978, p. 198) como uma “técnica mais difundida 

para investigar o conteúdo das comunicações de massas, mediante a 

classificação, em categorias, dos elementos da comunicação”.  

Bardin (1977, p. 106), destaca que essa técnica "se presta para o estudo 

das motivações, atitudes, valores, crenças e tendências", e pode ser 

empregada para análise de qualquer comunicação com pretensão de analisar o 

conteúdo, consistindo em classificar os diferentes elementos a partir dos 

critérios selecionados para a categorização.  
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2.2 Lócus da pesquisa e perfil dos participantes 

 

Realizamos a presente pesquisa na UNIR, com os acadêmicos do curso 

de Pedagogia, Campus Porto Velho - RO. Para este trabalho, optamos em 

delimitar a participação dos acadêmicos do Curso de Pedagogia a ser 

investigado, pois o referido curso contava apenas com as turmas do 1º, 3º, 6º e 

8º período. Devido a isso, os sujeitos participantes da pesquisa-ação foram os 

acadêmicos do 1º e 3º período do curso de Pedagogia, Campus Porto Velho.  

Na tabela a seguir, fazemos a caracterização dos participantes do curso 

de formação em relação ao sexo, período de curso e idade: 

Tabela 1 – Categorização dos participantes por sexo, idade e período de curso 

Sexo 
Masculino  

Feminino 

 
2 (12,5%) 

14 (87,5%) 

Período de curso  

1º 
3º 

11 (68,8%) 
5 (31,3%) 

Idade  
19 a 37 anos 

 
16 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os dados acima mostram que 68,8% são acadêmicos do 1º período e 

31,3% do 3º período do curso de Pedagogia, predominando o número de 

participantes do sexo feminino (87,5%), e os acadêmicos com idade de 19 a 37 

anos.  

Escolhemos esses sujeitos em decorrência do fato de os acadêmicos do 

6º período estarem em fase de estágio obrigatório nas escolas e os do 8º 

período também estarem em fase de escrita do trabalho de conclusão de 

curso. Sendo assim, a inscrição para o curso de formação foi realizada 

observando-se o seguinte critério: a) ser discente do primeiro ou terceiro 

período do curso de Pedagogia da UNIR, Campus Porto Velho. 

Para tanto, ofertamos 20 (vinte) vagas para o curso de formação 

“Pesquisa de informação científica em bases eletrônicas da área de educação”. 

As inscrições ocorreram de 30/03/2016 a 05/04/2016, com o preenchimento de 
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um formulário on-line, tendo como local destinado para o curso de formação o 

Laboratório de Mídias na Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

O objetivo do curso foi oferecer formação para o uso das bases 

eletrônicas de pesquisa bibliográfica, com intuito de responder à questão 

norteadora da pesquisa. Dessa forma, foram oferecidos aos sujeitos em 

formação conhecimentos inerentes às diversas fontes de informação 

disponíveis por meio da internet, a fim de desenvolver inovações didáticas e 

tecnológicas, bem como possibilitar aos estudantes, participantes da pesquisa, 

aprendizagens acerca dos sistemas e bases de pesquisas informacionais 

bibliográficas e a aplicação de critérios de qualidade aos conteúdos oferecidos 

pela internet.  

As vagas ofertadas foram todas preenchidas; porém, apenas 16 

(dezesseis) dos 20 (vinte) acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIR, 

Campus Porto Velho tiveram aproveitamento total de 85%, sem ausências.  

Para o planejamento do curso de formação “Pesquisa de informação 

científica em bases eletrônicas da área de educação”, contamos com a 

colaboração de duas bibliotecárias, uma intérprete de sinais e dois professores 

do departamento de biblioteconomia, para ministrarem o curso de formação, 

com duração de 40 horas, entre as datas de 11/04/2016 a 11/05/2016. 

Todavia, apenas 01 (um) professor participou da realização da atividade.  

 

2.3 Princípios éticos adotados  
 

A pesquisa obedeceu à normatização que rege o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UNIR, pautada na Resolução CNS 466/12, e obteve a 

aprovação, conforme protocolo CAAE - 53018115.1.0000.5300 (ANEXO A). 

Para a participação dos acadêmicos do curso de Pedagogia na 

pesquisa, estes tiveram que assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), no qual deram anuência para participar da pesquisa 

(APÊNDICE A).  

Os participantes receberam esclarecimentos do pesquisador acerca do 

estudo, sendo orientados a respeito da privacidade e de que as informações 
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coletadas e registradas seriam mantidas em caráter confidencial durante um 

ano e, posteriormente, descartadas. 

 

 

2.4 Coleta e análise dos dados  

 

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo passa por três etapas: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados obtidos e 

respectivas interpretações.  

Na pré-análise, realizamos a seleção da literatura referente à formação 

de professores e TIC para o embasamento teórico desta pesquisa. A fase da 

exploração do material nos permitiu selecionar os conteúdos para 

respondermos à questão norteadora da pesquisa. A última fase consistiu no 

tratamento dos resultados obtidos, no qual destacamos as informações 

fornecidas para análise. 

A coleta de dados desta pesquisa foi a partir do curso de formação 

“Pesquisa de informação científica em bases eletrônicas da área de educação”, 

ocorrido nos meses de abril e maio de 2016. O questionário e a entrevista 

semiestruturada foram os instrumentos escolhidos para a coleta dos dados 

primários, que de acordo com Gil (2002), são aqueles que ainda não foram 

coletados. Ambos os instrumentos tiveram como objetivo a obtenção das 

informações necessárias para responder a esta investigação. 

Assim, planejamos, por meio desta pesquisa, uma ação intervencionista, 

com a aplicação de um curso de iniciação à competência informacional, com 

carga de 40 horas, aos professores da educação básica em formação. Foram 

explicitados, a priori, o conceito, a classificação e a tipologia das fontes de 

informação impressa e eletrônica; a técnica de busca e a técnica de 

recuperação da informação científica, com possibilidades de transformar e 

melhorar a prática dos futuros profissionais da educação básica, de modo que 

eles pudessem utilizar a tecnologia como fonte de pesquisa para desenvolver 

inovações didáticas e tecnológicas, aprimorando o ensino e o aprendizado dos 

futuros alunos. O referido curso de formação foi planejado em conjunto com 

professores da área de educação, convidados a participar dessa fase da 

pesquisa-ação. 
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Os dados da pesquisa foram coletados por meio do questionário e da 

entrevista semiestruturada, tidos como um “processo de organização do 

material em blocos ou segmentos de texto antes de atribuir significados às 

informações” (CRESWELL, 2010, p. 219).  

Os dados da pesquisa serão apresentados na quarta seção, divididos 

em categorias e subcategorias com o escopo teórico da pesquisa, para melhor 

discussão e apresentação.  

Inicialmente, realizamos um pré-teste com três dos participantes da 

pesquisa, com o objetivo de avaliarmos a clareza das questões Em seguida, foi 

aplicado um questionário aos participantes, com questões diferenciadas, a 

respeito do curso de formação.  

Gil (2002, p. 121) caracteriza o questionário como: 

  

[...] um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 
com propósito de obter informações sobre conhecimentos, 
crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente e passado etc. 

 

Diante disso, optamos pela aplicação do questionário para a obtenção 

das informações pertinentes à problemática. A opção pelo questionário foi em 

razão da possibilidade do maior número de respostas por todos os 

participantes da pesquisa, uma vez que, na realização de entrevista, nem 

todos os participantes podem participar, em decorrência da distribuição 

geográfica. O questionário foi elaborado com 10 (dez) questões de múltipla 

escolha na ferramenta de formulário do Google, sendo posteriormente 

disponibilizado on-line a todos os participantes, entre 23/05/2016 e 23/06/2016.  

Após a finalização da ação intervencionista de formação aos 

acadêmicos do curso de Pedagogia, sentimos necessidade de obter mais 

informação referente à pesquisa, para que fosse possível aprofundar alguns 

pontos sobre o curso de formação ofertado. Assim, convidamos os 

participantes para uma entrevista-piloto, mas apenas cinco dos participantes 

aceitaram voluntariamente participar da entrevista.  

O tipo de entrevista escolhida foi a semiestruturada, pois, por meio dela, 

é possível organizar um conjunto de questões sobre o tema a ser estudado, e 
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permite-se ao entrevistado, ainda, falar livremente sobre o assunto que surgir 

no desdobramento do tema principal.  

A entrevista semiestruturada consistiu num procedimento de coleta de 

dados de precisão, focalização, fidedignidade e validade das informações que 

não puderam ser coletadas por meio do questionário. 

Para Triviños (1987, p.146), a entrevista faz parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa. A entrevista foi gravada para garantir o registro de todas as falas dos 

entrevistados, e ocorreu entre os dias 27/07/2016 e 29/07/2016.  

As questões propostas na entrevista se basearam no referencial teórico 

desta pesquisa. Para o processo de análise dos dados da entrevista, adotamos 

como referência Bardin (1977), para auferir a significação dos dados coletados 

sob o viés da abordagem qualitativa.   

A entrevista veio comprovar o resultado do aprendizado sobre a 

utilização das bases de dados digitais, na área de educação, pelos acadêmicos 

do curso de Pedagogia da UNIR. 

As questões foram formuladas objetivando o interesse da pesquisa-

ação, para “[...] favorecer não só a descrição dos dados ou fenômenos sociais, 

mas também para a explicação e a compreensão das questões na sua 

totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

Na próxima seção, apresentaremos o estudo bibliográfico desta 

pesquisa. 
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3 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E A INCLUSÃO DAS TIC 

 

Segundo a Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das 

Nações Unidas (UNESCO), a formação de professores deve seguir princípios 

orientadores que instruam o profissional docente a atender as demandas de 

uma sociedade tecnológica e em constante transformação, uma vez que os 

saberes docentes são plurais e não se reduzem aos conteúdos específicos, 

mas também compreendem a atuação e a prática, devendo ser norteados pelo 

seguinte aspecto: 

 

• Uma formação inicial integrada, quer nos planos 
científicos, técnico e pedagógico, quer no de articulação 
teórico-prática;  
• Permissão do aprofundamento e a atualização de 
conhecimentos e competências profissionais;  
• Uma formação inicial e contínua deve ser atualizada de 
modo a adaptar os docentes a novas técnicas e à evolução da 
sociedade, das ciências, das tecnologias e da pedagogia;  

• Os métodos e os conteúdos da formação deverão estar 
em constante renovação, permitindo à contínua atualização de 
conhecimento e de atitudes (UNESCO, 1990, p.19).  
 

A partir das questões mencionadas acima, observamos que o sujeito em 

formação deve utilizar a tecnologia de modo a ser um agente de mudança, com 

capacidade de desenvolver a construção de conhecimentos da área de 

atuação. O profissional da educação deve saber fazer, ser qualificado, 

facilitador da aprendizagem e, além disso, ser um prático reflexivo.  

A UNESCO, na Lei n.º 103/III/90, art.º 64 afirma, ainda, que a formação 

inicial dos professores precisa desenvolver capacidades de aprendizagem 

orientadas para o exercício da função docente, a partir da promoção e 

facilitação da investigação, da inovação e da utilização das tecnologias de 

informação. 

Do mesmo modo, a Diretriz Curricular Nacional para a formação inicial 

em nível superior evidencia, na Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, que o 

processo formativo deve assegurar aos sujeitos em formação o “domínio dos 

conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem 

como o uso das tecnologias” (BRASIL, 2015, p. 9). 
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A esse respeito, um dos pontos a serem destacados na formação inicial 

de professores da educação básica do século XXI, tendo por base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, é a questão 

do advento das tecnologias de informação e comunicação. Isso fez emergir, no 

cotidiano dos sujeitos em formação, ferramentas e recursos informacionais 

diversificados que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, 

por meio da prática pedagógica.  

Esse ponto nos faz refletir sobre a questão da utilização das tecnologias 

na educação como instrumento norteador para a transformação do sujeito 

emergente de uma sociedade da informação e do saber. Dessa forma, 

enfatizamos que a interação entre educação e as tecnologias favorecem a 

ação pedagógica colaborativa, em que professores e alunos passam a 

construir juntamente as significações do ensino e do aprendizado. 

 

3.1 Formação de professores e as competências para utilização das TIC 

 

Para começarmos nossa abordagem, cabe aqui mencionar que a 

utilização da tecnologia tem sido uma das temáticas mais discutidas e 

fundamentadas desde 1980 na área de educação. Evidenciando os desafios 

impostos pela educação, tais como as habilidades e as competências 

necessárias frente ao cenário tecnológico, no que tange à atuação da prática 

docente, destacamos dois principais autores que retratam a formação do 

profissional dessa área: Schön (1983) e Nóvoa (1999). 

Schön (1983) define o profissional reflexivo como aquele que enfrenta 

situações incertas e instáveis. Assim, os profissionais precisam ser capazes de 

reconduzir adequadamente os aprendizados a partir da formação, 

estabelecendo uma investigação para modificar a situação na qual se encontra, 

procurando, de certo modo, entender e aprender com o contexto no qual está 

inserido.  

Nóvoa (1999) ressalta que a formação do profissional da educação 

envolve o desenvolvimento de competências para ensinar e do saber fazer, 

elevando assim a autonomia sobre os conhecimentos e as tecnologias. Dito 

isso, o profissional da educação só será capaz de desenvolver competências 
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se o mesmo estiver disposto a melhorar a qualidade do ensino, transformando, 

assim, a realidade por meio da atuação como professor inovador e 

protagonizador, passando a construir e reconstruir seus conhecimentos 

conforme sua necessidade. 

Todavia, não se pode deixar de observar que numa profissão tão 

segmentada e padronizada, como a profissão docente, as dificuldades 

impostas pelas instituições educativas assumem uma complexidade que, na 

prática, se traduz em várias circunstâncias. Por exemplo, deve-se possuir uma 

formação adequada para utilização das tecnologias, conhecimento e domínio 

sobre elas, e muitas vezes a falta desse conhecimento e domínio dificulta as 

possibilidades da atuação docente no ambiente no qual está inserido.   

Embasada em Perrenoud (2002), ressaltamos a importância das 

competências no processo de ensino-aprendizagem. O referido autor faz 

menção às competências relativas à prática docente enfatizadas em seu livro 

“10 competências para ensinar”. Porém, nesta pesquisa, destacaremos apenas 

uma delas, qual seja a competência para utilização das tecnologias, com a qual 

o professor em formação inicial deve aprender a:  

 

• Utilizar editores de texto; 
• Explorar as potencialidades didáticas dos programas em 
relação aos objetivos de ensino; 
• Comunicar-se a distância por meio da telemática; 
• Utilizar as ferramentas de multimídia no ensino 
(PERRENOUD, 2002, p. 126). 

 

Além dessas atribuições citadas por Perrenoud (2002), ainda é preciso 

incorporar, durante a formação docente, atividades que levem os futuros 

profissionais da educação a desenvolver competências para lidar com as 

tecnologias e as fontes disponíveis sobre a disciplina em que irá atuar ou sobre 

os conteúdos básicos. Os professores devem ser capazes de orientá-los a 

fazerem uso da informação disponível, como sendo umas das habilidades a 

fazer parte do processo formativo, enfatizado por Morin (2000) como o 

“conhecimento pertinente” fundamental do saber para ensinar. Demo (2002, p. 

9) explicita que a construção do conhecimento é o “diferencial maior em termo 

de oportunidade de desenvolvimento, e que esse tipo de construção deve ser 
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abarcado, definido e promovido pelo sistema educacional, especialmente pela 

universidade”.  

Nesse sentido, Brzezinski (2002) destaca a competência como sendo 

saberes pedagógicos, e como isso está relacionado à identidade política e 

técnica do profissional conferida pela capacitação, geralmente em nível 

universitário, que pode ser incorporada na formação inicial, com a construção e 

produção do conhecimento por meio da renovação pedagógica. Tal renovação 

pode ser instituída pelo uso das TIC no desenvolvimento educacional e por 

meio da incitação à pesquisa científica, e assim desenvolver conhecimentos e 

inovações didáticas e tecnológicas.  

Nesse contexto, Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003, p.71) apontam a 

formação inicial como uma preparação profissional com um papel decisivo em 

possibilitar que os profissionais obtenham as competências necessárias para o 

início do exercício profissional. Frente a isso, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) destaca, no parecer CNE/CP 009/2001, a necessidade de 

que sejam incluídos durante a formação inicial conteúdos referentes à 

utilização das TIC, visto que o “uso de novas tecnologias da informação e da 

comunicação está sendo colocado como um importante recurso para a 

educação básica” (BRASIL, 2002, p. 24).  

Assim, uma das questões mais importantes a ser enfrentada na 

formação inicial é situar o futuro profissional de educação para se desenvolver 

em uma sociedade de mudança, possuidora de conhecimentos tecnológicos, 

porém com a devida técnica de busca e seleção das informações disponíveis 

para a construção dos saberes necessários, os quais possibilitam o 

desenvolvimento das inovações didáticas e tecnológicas.  

Nóvoa (1999, p. 9) evidencia que “não há ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação 

de professores”. Em vista disso, é imprescindível que o processo de construção 

dos saberes durante a formação docente deva favorecer não apenas a 

preparação disciplinar, curricular, mediadora, ética, institucional, coletiva, e sim 

formar o professor para fazer uso de todos os meios e suportes que contenham 

informações para o exercício profissional da docência. Isso deve ocorrer de 

forma que se possam estabelecer estratégias de pensamento, de percepção, 

de estímulos, centrando o profissional de educação na tomada de decisões, 
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para processar, sistematizar e comunicar a informação. Isso deve ser feito, 

ainda, de forma a desenvolver os saberes necessários para a prática docente, 

para que o futuro professor passe “a dominar determinado conteúdo técnico, 

científico e pedagógico, que traduz o compromisso ético e político com os 

interesses da maioria da população brasileira” (BRZEZINSKI, 1996, p. 209).  

Elluan, Momm e Nascimento (2008, p. 113) enfatizam que “as 

universidades estão sendo desafiadas a refletir sobre seu papel na formação 

do profissional, pois este terá que ser cada vez mais crítico no diagnóstico e 

resolução dos problemas em sua vida profissional”.  

Sobre essa questão, Moreira e Candau (2007, p. 21) afirmam que, 

quando o currículo contempla tais objetivos de formação, e quando é aplicado 

adequadamente na formação inicial do profissional em educação, “propicia ao 

estudante ir além dos referentes presentes em seu mundo cotidiano, 

assumindo-o e ampliando-o, transformando-se, assim, em um sujeito ativo na 

mudança de seu contexto”.  

Assim, de acordo com Moreira e Candau (2007), fica explícito que as 

instituições de ensino precisam incorporar em seu contexto um currículo que 

contemple a pluralidade dos diferentes tipos de ensino, que possa facilitar o 

ensino e a aprendizagem do sujeito em formação, e que isso seja favorável à 

formação intelectual e científica, levando o sujeito a aprimorar conhecimentos 

na formação profissional docente inicial e continuada por meio das TIC. 

À vista disso, Baladeli, Barros e Altoé (2012, p. 163) corroboram a ideia 

ao destacarem que: 

 

Um ponto importante a ser discutido repousa na formação 
profissional do professor, essa que não pode acontecer apenas 
na graduação, mas deve ter continuidade para oferecer 
condições aos professores de apropriarem-se da teoria e 
relacioná-la com a prática. Acreditamos que a melhoria do 
processo educativo se dá também pelo investimento na 
formação do professor.  

 

Com base na fala dos autores citados acima, iremos descrever os 

conhecimentos que podem ser construídos durante a formação inicial dos 

profissionais da educação básica, que possibilitem ao futuro educador entender 

as transformações presentes e as que estão por vir.   
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A partir dessas considerações, iremos enfatizar a construção dos 

saberes para a docência frente às TIC. 

 

3.2 O professor frente às TIC  

 

Temos como abordagem inicial a seguinte questão: “Que educação é 

necessária para a sociedade contemporânea?”. Esta questão, relacionada à 

educação, deve responder às necessidades específicas de ensinar habilidades 

e preparar os sujeitos para sobreviver neste mundo competitivo 

(FRIGOTTO, 1996; TERUYA, 2006). Uma vez que Nóvoa (2009, p. 4) 

evidencia que a tecnologia é a chave para a educação do futuro, temos como 

foco deste texto, portanto, a formação dos profissionais da educação básica. A 

formação docente é baseada no desafio da educação do século XXI, a qual 

está compreendida na era da informação, principalmente no que se refere ao 

acesso facilitado a esta. Logo, devem-se formar professores competentes para 

o uso das TIC. 

Diante disso, e com base no cenário tecnológico em que vivemos, 

explicitamos a provocação feita por Pimenta (1999, p.19): “Que professor se 

faz necessário para as necessidades formativas em uma escola que colabore 

para processos emancipatórios da população?”. O uso das tecnologias está 

imbricado na educação como um instrumento facilitador da aquisição e 

transmissão das informações, e os profissionais da educação precisam estar 

condizentes com as exigências da realidade dos alunos do século XXI. 

Pimenta (1999, p. 19) afirma que é possível: 

 

Construir-se, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 
seus saberes, de suas angustias e anseios, do sentido que tem 
em sua vida o ser professor [...]. 

 

Para que isso se insira no contexto do questionamento inicial – “que 

educação é necessária para a sociedade contemporânea?” –, é preciso que 

seja estabelecida, como parte integrante da formação, a construção de 

conhecimentos para o “sujeito moderno formar a competência primordialmente 
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pela instrumentação obtida na educação de qualidade”. Educação de 

qualidade, segundo Demo (2002), é aquela voltada para a construção do 

conhecimento no sistema educacional de modo geral, que serve como um dos 

meios dessa construção e do desenvolvimento do sujeito em formação.  

Tardif (2002, p. 11) ressalta que:  

 

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é 
revelar esses saberes, compreender como são integrados 
concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os 
incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em 
função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades 
de trabalho. Ela também visa compreender a natureza desses 
saberes, assim como o papel que desempenham tanto no 
processo de trabalho docente quanto em relação à identidade 
profissional dos professores. 

 

Em face disso, torna-se importante enfatizarmos que a utilização da 

internet como recurso informacional para o ensino pode ser amplamente 

apresentada no ambiente educativo como inovação didática e tecnológica, no 

intuito de contribuir com o processo de ensino e da aprendizagem. Corrobora 

essa argumentação o Parecer CNE/CP 9/2001, ao propor que: 

 

O uso de novas tecnologias da informação e da comunicação 
está sendo colocado como um importante recurso para a 
educação básica, evidentemente, o mesmo deve valer para a 
formação de professores. No entanto, ainda são raras as 
iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor aprenda 
a usar, no exercício da docência, computador, rádio, 
videocassete, gravador, calculadora, internet e a lidar com 
programas e softwares educativos. Mais raras, ainda, são as 
possibilidades de desenvolver, no cotidiano do curso, os 
conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por 
meio das diferentes tecnologias (CNE/CP 9/2001, p. 24). 

 

Como forma de articulação entre tecnologia e ensino-aprendizagem, 

Bueno e Gomes (2011, p. 56) apontam que: 

 

A educação é um dos principais instrumentos capazes de 
oferecer condições para a compreensão dos sujeitos, não 
apenas como meros espectadores, passivos diante de tantas 
transformações, mas como agentes críticos e responsáveis 
perante o mundo globalizado. 
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Apesar da relevância das contribuições destacadas pelo Parecer 

CNE/CP 9/2001 e pelos autores citados acima, vale ressaltar que, nesse 

contexto, é imprescindível que os professores em formação sejam orientados a 

realizar pesquisas informacionais, e que a formação seja centrada na 

investigação. Isso deve ocorrer para que eles possam desenvolver uma 

postura autônoma, crítica e reflexiva, e ser capazes de transformar o processo 

de ensino-aprendizagem.  

No entanto, a educação precisa “retratar e reproduzir a sociedade, mas 

também projetar a sociedade que se quer” (PIMENTA, 2012, p. 19). Nesse 

contexto, é fundamental explicitarmos a contribuição apresentada por Pimenta 

(2012): precisamente, ela caracteriza a educação como uma possibilidade de 

transformação do desenvolvimento profissional docente. Assim, podemos 

precisar que tal argumentação da autora aborda o fundamento da discussão de 

Anastasiou (2005, p. 11), quando esta última aponta que “um profissional, com 

autonomia e capacidade de prosseguir contribui para uma caminhada de 

transformação de si, da área em que atua e da própria realidade”.  

Para Charlot (2005, p. 62), “não é o saber que é prático, mas, sim, o uso 

dele, em uma relação prática com o mundo”. Convém, no entanto, 

evidenciarmos que as transformações que almejamos por meio da educação 

precisam estar inseridas na formação dos professores, e eles devem ter como 

base, para a formação inicial, as exigências estabelecidas para a educação 

básica. Isso se dá porque ser professor não implica apenas reproduzir 

conhecimentos e sim desenvolver uma educação de qualidade social aludida 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (CNE / 2013), na Lei 

das Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDBEN / Lei 9.394/1996) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Com base nessa compreensão, é necessário frisarmos a postura de 

Toledo (2003) frente às transformações que vêm ocorrendo na educação, 

destacando-as como rápidas e profundas, assinalando a descontinuidade e o 

aparecimento de paradigmas. Logo, a educação não fica imune às condições 

impostas pela sociedade.  

Dessa forma, é fundamental pautar a construção dos saberes por meio 

da pesquisa, o que traz a oportunidade de os sujeitos obterem e 

desenvolverem conhecimentos. Isso só será possível se os futuros professores 
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da educação básica forem protagonistas do “desenvolvimento curricular” e 

“compromissados com a criação de possibilidades educativas no ensino” 

valendo-se dos conhecimentos dos quais são portadores (STENHOUSE, 1991; 

GIROUX, 1990).   

Neste contexto, a construção do saber docente, o aprender a aprender, 

se manifesta em uma das características primordiais enfatizadas por Contreras 

(2012) no livro “A autonomia dos professores”, quando expõe a competência 

profissional como sendo o melhor caminho para a construção da autonomia, a 

partir do domínio sobre a informação. Essa ideologia é retratada pelo autor e 

pautada na seguinte colocação do Parecer CNE/CP 9/2001: 

 

É importante para a autonomia dos professores que eles 
saibam como são produzidos os conhecimentos que ensina, 
isto é, que tenham noções básicas dos contextos e dos 
métodos de investigação usados pelas diferentes ciências, 
para que não se tornem meros repassadores de informações. 
Esses conhecimentos são instrumentos dos quais podem 
lançar mão para promover levantamento e articulação de 
informações, procedimentos necessários para ressignificar 
continuamente os conteúdos de ensino, contextuando-se nas 
situações reais (CNE/CP 9/2001, p. 46). 
 

É importante salientarmos, ainda, que isso mantém também a 

consideração feita por Tardif (2014), quando ele enfatiza que os profissionais 

da educação básica devem contemplar os saberes necessários para a 

docência. Esses profissionais devem, sobretudo, compreender que o uso das 

TIC pode proporcionar pesquisas relevantes capazes de trazer transformações 

sociais para a relação humana quando bem exploradas na conjuntura atual, 

vindo a favorecer ao aluno uma melhor compreensão do mundo em que vive. 

Em outras palavras, podemos afirmar que o uso da tecnologia embutida na 

“educação é uma forma de intervenção no mundo” contemporâneo, vindo ao 

encontro da corroboração feita por Gatti (2003), quando destaca que o 

professor bem formado detém um saber que alia conhecimento e conteúdo à 

didática e às condições de aprendizagem para segmentos diferenciados 

(FREIRE, 1996, p. 98).  

Ainda de acordo com Gatti (2003), e tendo como base Barreto (2003), 

Anastasiou (2005), Imbernón (2011), Tardif e Lessard (2014), ressaltamos que, 

durante o processo de formação inicial docente, é possível tornar efetivo um 



36 

conjunto de conhecimentos (teóricos e práticos) a partir das apropriações dos 

conhecimentos transmitidos e repassados, gerando assim as competências 

que estruturam uma boa atuação do saber ser professor.  

Com isso, Tardif (2014), Moran (2004) e, especialmente Perrenoud 

(2002) têm-nos chamado a atenção quanto à competência que pode ser 

construída durante a formação inicial, passando a condicionar elementos 

essenciais para as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Tal 

“competência não se trata de uma visão tecnicista, mas de uma competência 

humana, em que os sujeitos possam desenvolver atitudes, além do 

conhecimento e habilidades”, partindo disso para o desenvolvimento da própria 

ação.  

Assim, durante a formação inicial do professor, é necessário que haja 

uma preparação para sua atuação como professor-pesquisador, de modo que 

ele possa ser competente ao manejar e buscar as informações para 

construção de conhecimentos.  

Contudo, há necessidade de se pensar numa formação que favoreça o 

desenvolvimento profissional, que forme professores reflexivos, pesquisadores, 

dispostos a aprender com as tecnologias da informação e comunicação. Tais 

considerações são enfatizadas por Schön (1983, 2000), Stenhouse (1987) e 

Contreras (2012), que delineiam como deve ser a atitude dos professores 

diante da sociedade da informação. 

Em consonância com os autores citados acima, entendemos que, para 

trabalhar pelos objetivos e melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

utilizando as tecnologias como meio de informação acessível, os professores 

precisam conhecer e usar adequadamente a tecnologia na educação como 

“princípio científico e educativo” (DEMO, 2002), “senão as informações 

bibliográficas permanecerão amorfas e inutilizáveis” (MCGARRY, 1999, p.11).  

Neste âmbito, Pimenta (2012, p. 20) evidencia que:  

 

Conhecer é mais do que obter as informações. Significa 
trabalhar a informações, analisar, organizar, identificar suas 
fontes, estabelecer as diferenças destas na promoção da 
informação, contextualizar, relacionar as informações na 
organização da sociedade, como são utilizadas para perpetuar 
a desigualdade social. Trabalhar as informações na perspectiva 
de transformá-las em conhecimento é uma tarefa 
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primordialmente da escola. Realizar o trabalho de análise 
críticas da informação relacionada à constituição da sociedade 
e seus valores é trabalho para o professor e não para o 
monitor. Ou seja, para um profissional preparado científica, 
técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. O 
que supõe sua sólida formação. 

 

Em virtude disso, torna-se importante salientar que os sujeitos em 

formação devem ser ensinados, incitados a desenvolver competências para 

consumir as informações eficazmente. Por essa razão, as universidades estão 

sendo desafiadas a repensar a formação do profissional de educação básica. 

Na opinião de Fujino (2004, p. 21), as “instituições de ensino e pesquisa não 

podem abster-se de um posicionamento crítico e construtivo” perante a 

formação acadêmica e profissional.  

Sob essa ótica, as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica em cursos de nível superior contribuem com a seguinte 

fundamentação para o trabalho docente: 

 

Para que a atitude de investigação e a relação de autonomia se 
concretizem, o professor necessita conhecer e saber usar 
determinados procedimentos comuns aos usados na 
investigação científica: registro, sistematização de informações, 
análise e comparação de dados, levantamento de hipóteses, 
verificação, etc. Com esses instrumentos, poderá, também, ele 
próprio, produzir e socializar conhecimento pedagógico de 
modo sistemático (PARECER CNE/CP 9/2001, p. 46). 
 

 Neste sentido, a fim de preparar o profissional docente para que ele 

futuramente tenha competência para utilização das TIC, primeiramente são 

necessárias mudanças no currículo da educação superior, para que seja 

possível construir a identidade do profissional frente à utilização da tecnologia 

na educação como meio de informação científica acessível.  

Embora não tenha ocorrido ainda, tudo isso nos leva a reforçar que 

convém aos sujeitos, durante os cursos de graduação, uma reorientação para 

resolverem o problema de cunho informacional e assim, “necessariamente 

serem instruídos antes de ser o que são e para poderem fazer o que fazem” 

(TARDIF; LESSARD, 2014, p. 7).  

É preciso fazer duas abordagens para situar algumas questões 

relacionadas à objetivação das tecnologias no contexto educacional, e uma 
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delas é a conceituação das tecnologias da informação e comunicação e sua 

relação no processo de ensino-aprendizagem, de modo que a aplicação seja 

de forma crítica e planejada e assim possa instrumentalizar o profissional 

docente para fazer manuseio das tecnologias existentes.  

Para tanto, Ramos (2008, p, 5) define as tecnologias da informação e 

comunicação como: 

 

Procedimentos, métodos e equipamentos para processar 
informação e comunicar que surgiram no contexto da 
Revolução da Informática, Revolução Telemática ou Terceira 
Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente desde a 
segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos 
anos 90 do mesmo século. Estas tecnologias agilizaram e 
tornaram menos palpável o conteúdo da comunicação, por 
meio da digitalização e da comunicação em redes para a 
captação, transmissão e distribuição das informações, que 
podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou 
som. 

 

Vale ressaltar que a utilização da TIC, aliada à formação inicial dos 

professores da educação básica, favorece oportunidades e a construção de 

saberes capazes de propagar o conhecimento científico, objetivando a 

transformação das relações sociais e culturais do sujeito em sociedade.  

Marques (2000) destaca a tecnologia como sendo um desafio, o desafio 

do “decifra-me ou te devoro”. Neste sentido, cumpre ressaltar que compete à 

educação inicial dos futuros docentes formar profissionais capazes de assumir 

e dominar os desafios trazidos pelas inovações tecnológicas, neste caso, a 

busca, seleção e transformação da informação disponível na internet em 

conhecimento.  

Segundo Kenski (2003, p. 26), a tecnologia passou a alterar o 

comportamento, as práticas, informações e os saberes dos sujeitos em 

formação, vindo a refletir sobre as tradicionais formas de pensar e fazer 

educação.  

A inclusão das TIC na formação de professores, de acordo com Barreto 

(2004), passa a ser um elemento definidor da educação para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas no ensino por meio dos conteúdos 

informacionais, servindo de múltipla alternativa para ocuparem o lugar das 

“velhas tecnologias”, como o quadro-de-giz e materiais impressos. Os novos 
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recursos, de acordo com Pretto (2011, p. 110), passaram a ser “elementos de 

cultura, e não apenas [...] aparatos tecnológicos [...] que ilustram ou facilitam os 

processos escolares”.  

Dessa forma, a utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem 

pode ser muito enriquecedora em sala de aula, já que os conteúdos 

curriculares podem ser aprimorados pelos professores a partir dos recursos 

informacionais disponíveis na rede de computadores. 

Na visão de Kenski (2012, p. 101), “as tecnologias são oportunidades 

que podem ser aproveitadas pela escola para impulsionar a educação, de 

acordo com as necessidades sociais de cada época”. Neste contexto, 

enfatizamos que o processo de formação de professores na atualidade está 

cada vez mais direcionado a formar professores aptos a utilizar as TIC.  

Percebemos isso a partir da colocação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior, que consideram a 

educação e o ensino como sendo basilar para garantir:  

 

VI - o uso competente das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prática 
pedagógica e a ampliação da formação cultural dos(das) 
professores(as) e estudantes;  
 
VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as 
diferentes linguagens e seus processos de construção, 
disseminação e uso, incorporando-os ao processo pedagógico, 
com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da criticidade 
e da criatividade (BRASIL, 2015, p. 6). 

 

Em síntese, é na formação inicial em nível superior que as TIC se 

apresentam como elemento provocador do profissional crítico e reflexivo, ao 

estabelecer a relação com as fontes informacionais para o desenvolvimento de 

competências necessárias para a práxis pedagógica. Nesta discussão, Pereira 

e Martins (2002) comungam com a ideia ao afirmar que a “conservação do 

profissional de educação depende da capacidade de pesquisa, pois precisa ter 

capacidade de manejar o conhecimento dentro do desafio da inovação” 

(PEREIRA; MARTINS, 2002, p. 131).  

A educação do século XXI tem exigido do professor uma preparação 

para a utilização das TIC, pois, como afirma Nóvoa (2002, p. 23): “o aprender 
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se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como 

lugar de crescimento profissional permanente".  

A formação dos profissionais em educação envolve desafios para o 

século XXI, devendo objetivar uma integração de conhecimentos, valores, 

hábitos, atitudes e comportamentos, ensinados e aprendidos na educação, 

sendo fundamentada e contextualizada na realidade do sujeito em formação, e 

não apenas uma reprodução do domínio de disciplinas e conteúdo.  

Assim, afirmamos que o professor precisa aprender a utilizar as TIC 

como meio de informação, e para isso é necessário que ele tenha interesse em 

aprender como fazer uso das tecnologias para diversificar suas aulas a partir 

dos recursos bibliográficos disponíveis, já que tanto o desenvolvimento pessoal 

quanto o profissional dependem da necessidade de aprendizado do professor.  

Libâneo (2007, p. 28) afirma que o novo professor precisa aprender a 

aprender, ter competência para saber agir em sala de aula, habilidades 

comunicativas, domínio da linguagem informal e dos meios de informação e 

capacidade de articular as aulas com as mídias e multimídias. 

Percebemos, a partir do contexto apresentado, que para os professores 

fazerem uso das tecnologias, é indispensável que eles possam desenvolver 

competências, para assim as utilizarem de modo eficaz durante o ensino em 

sala de aula. 

 

3.3 As tecnologias como ferramenta de pesquisa na formação de 

professores  
 

O ser professor não implica apenas dominar o conteúdo do currículo, 

mas também em dominar os recursos informacionais e as TIC, uma vez que a 

internet não é apenas um suporte tecnológico, mas um espaço de informação.  

Para Castells (1999), a sociedade atual vem se organizando em torno 

da informação, e quando ela é bem trabalhada, serve para impactar e melhorar 

o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o Parecer CNE/CP nº 

009/2001 reforça a ideia ao afirmar que:  
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O desenvolvimento profissional origina-se na identificação dos 
requisitos impostos para a constituição das competências. 
Desse modo, além da formação específica relacionada às 
diferentes etapas da educação básica, requer a sua inserção 
no debate contemporâneo mais amplo, que envolve tanto 
questões culturais, sociais, econômicas, como conhecimentos 
sobre o desenvolvimento humano e a própria docência 
(CNE/CP 009/2001, p. 44). 
  

Assim, as tecnologias não são meras ferramentas. Elas não podem ser 

utilizadas sem um propósito na educação, uma vez que ultrapassam as 

paredes, trazendo em seu contexto uma forma de simplificar a apropriação do 

conhecimento e do saber por meio da pesquisa, e isso implica repensar sobre 

as relações que temos com as tecnologias.  

Charlot (2005) explicita que o professor deve se relacionar com as 

ferramentas de pesquisa de modo que o saber possa construir e transformar a 

si próprio, visto que o saber é construído desde a necessidade do “aprender a 

aprender”.  

Demo (1996, p. 128) enfatiza que ensinar a pesquisar é função da 

universidade, e ensinar não se refere apenas a reproduzir um conhecimento ou 

ensinar a copiar, e sim tornar o sujeito capaz de confrontar, questionar, de se 

reciclar e continuar aprendendo a aprender: 

 
 
A pesquisa significa um diálogo crítico e criativo com a 
realidade, culminando na elaboração própria e na capacidade 
de intervenção. Em tese a pesquisa é atitude do “aprender a 
aprender”, e, como tal faz parte de todo o processo educativo e 
emancipatório.  

 

Diante disso, acreditamos que a formação docente inicial pode 

desempenhar um papel importante, desde que os professores em formação 

sejam orientados e preparados para fazer uso das tecnologias como inovações 

didáticas e, assim, aplicar os conteúdos trabalhados em sala de aula a partir 

das informações acessíveis na internet. Todavia, "para que ela possa ser 

usada pedagogicamente na sua plenitude, é fundamental que o educador 

domine esta tecnologia, ou seja, conheça seu potencial técnico para que possa 

explorá-la adequadamente" (FAQUETTI; OHIRA, 1999, p. 47).  
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Lévy (1999) afirma que as TIC têm sido fundamentais para o 

relacionamento do sujeito com o saber e, por isso, Gasque e Costa (2003, p 

55) caracterizam a formação de professores como a ação ou o efeito de formar 

ou formar-se; maneira pela qual se constitui um caráter, mentalidade; 

disposição; constituição do saber.  

Stenhouse (1975), Shön (1983), Foster (1999) e André (2001) defendem 

a ideia de que o ensino e a pesquisa devem caminhar juntos, embora sejam 

atividades distintas, pois ambas trazem consigo pressupostos que podem 

eliminar barreiras entre as atividades profissionais exercidas, para a melhoria 

do ensino.  

Nesta perspectiva, é possível o futuro professor de educação básica 

enriquecer o processo de ensino e aprendizagem de forma científica, ao 

incorporar inovações didáticas e tecnológicas a partir dos conteúdos 

curriculares, utilizando as tecnologias como meios de informação, visto que “as 

tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas trazem mil possibilidades de 

apoio ao professor e de interação com e entre os alunos” (MORAN, 2004, 

p. 14).  

A esse respeito, a Lei 9.394/1996 considera que: 

 

[...] diante do aumento das informações nas sociedades 
contemporâneas e da mudança da sua natureza. Mesmo 
quando experiente, o professor muitas vezes terá que se 
colocar na situação de aprendiz e buscar junto com os alunos 
as respostas para as questões suscitadas. Seu papel de 
orientador da pesquisa e da aprendizagem sobreleva, assim, o 
de mero transmissor de conteúdos (BRASIL, 1996, p. 111). 

 

André (2001, p. 20) destaca que o futuro docente “terá oportunidade de 

confrontar-se com as dúvidas e as incertezas, e assim poderá ser estimulado a 

apropriar-se dos conhecimentos científicos”. Do mesmo modo, Bueno (2004, p. 

70) considera que a informação é um “instrumento pedagógico que contribui no 

desenvolvimento de atividades educacionais”.  

De acordo com Magda Soares (1993), citada por André (2001, p. 22):  
 

A importância da pesquisa durante a formação do professor 
não se limita a dar-lhe acesso ao conhecimento, mas na 
possibilidade de, através da convivência com a pesquisa e, 
mais que isso, da vivência dela, o professor apreender e 
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aprender os processos de produção do conhecimento em sua 
área específica. 

 

A explicitação em torno do papel da pesquisa nos permite afirmar que 

ela é elemento essencial na formação profissional do professor. Para que o 

futuro professor da educação básica possa utilizar a pesquisa como fonte de 

informação para a produção de saberes, e assim se apropriar do 

conhecimento, ele precisa conhecer e saber como usar a pesquisa como meio 

de informação científica acessível para desenvolver inovações didáticas e 

realizar a produção de conhecimentos “quando investiga, seleciona, avalia e 

cria formas de intervenção didática junto aos seus alunos para que estes 

avancem em suas aprendizagens” (CNE/CP 009/2001, p. 36). 

Para tanto, precisamos repensar as condições que são oferecidas aos 

futuros professores da educação básica durante a formação inicial, uma vez 

que se espera que esses profissionais exerçam e utilizem as tecnologias 

durante as funções educativas, de modo a transformar a sociedade atual, e 

acima de tudo “assumam de forma competente e responsável a sua tarefa de 

ensinar, que é sem dúvida, uma tarefa extremamente difícil, desafiadora e 

exigente” (ANDRÉ, 2001, p. 58). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, apresentaremos a descrição do curso de Pedagogia da 

UNIR para distinguir melhor a contextualização e o lócus da pesquisa. 

Destacaremos, ainda, a proposta de intervenção para a formação dos futuros 

professores e os resultados dos dados coletados por meio da aplicação dos 

questionários e da entrevista semiestruturada.  

  

4.1 Curso de Pedagogia da UNIR, Campus Porto Velho 

 

A UNIR foi criada em 1982 pela Lei nº 7011 de 8 de julho, após a criação 

do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 

1981. Ela foi a primeira instituição de ensino superior (IES) pública pertencente 

ao Estado de Rondônia, na região norte do Brasil, a oferecer cursos de 

graduação, especialmente o curso de Pedagogia, entre os anos de 1979 a 

1981.  

O curso de Pedagogia é oferecido na UNIR nas seguintes cidades: 

Ariquemes, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho. O curso de Pedagogia da 

UNIR na cidade de Porto Velho é ofertado no Campus da BR 364, Km 9,5. De 

acordo com Lima (2011, p. 77), o curso de Pedagogia em Rondônia está 

relacionado ao processo de interiorização da Universidade Federal do Pará, 

que se dá, em âmbito regional, entre fins da década de 1960 até os primeiros 

anos da década de 1980. O campus é representado pela figura a seguir. 

 

Figura 1 – Campus de Porto Velho  

 

Fonte: Imagem do Google (2017). 
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O curso de Pedagogia da UNIR se destina à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional. Tais prerrogativas de formação são definidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a qual faz referência sobre a 

formação desses profissionais da educação no Artigo 61 e 62, destacada a 

seguir: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e as características de cada fase do desenvolvimento 
do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre 
teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades.  
 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (BRASIL, 1996, p. 2). 
 

Nota-se que os Artigos 61 e 62 se referem ao desenvolvimento do 

profissional de educação, e este passa a ter o perfil delineado para adequar-se 

às demandas das situações de trabalho. A UNIR destaca, no Projeto Político 

Pedagógico (PPC) do curso de Pedagogia, a formação de profissionais da 

educação básica aptos para exercerem com presteza, competência e eficácia o 

exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Com base no Projeto Político Pedagógico (PPC) do curso de Pedagogia 

da UNIR, que fora aprovado pela Resolução nº 312/CONSEA de 2 de julho de 

2013, o qual explicita sobre a formação desses profissionais da educação 

básica, as competências após a formação definem-se como “ter domínio do 

conteúdo e a compreensão crítica daquilo que ensina e faz; conheça as 

tecnologias e que as utilize conforme o projeto político de emancipação das 

classes menos privilegiadas” (PPC – PEDAGOGIA; UNIR, 2013, p.5).  
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Diante disso, cabe aqui explicitarmos a formação do profissional de 

educação básica destacado acima, tendo em vista as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

referenciando, no parágrafo 5º, os princípios da Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, dos quais destacaremos apenas os tópicos I e 

II:  

 

I - A formação docente para todas as etapas e modalidades da 
educação básica como compromisso público de Estado, 
buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à 
educação de qualidade, construída em bases científicas e 
técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica;  

 
II - A formação dos profissionais do magistério (formadores e 
estudantes) como compromisso com projeto social, político e 
ético que contribua para a consolidação de uma nação 
soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 
emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao 
reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, 
contrária a toda forma de discriminação; o exercício desse 
profissional da educação escolar (BRASIL, 2015, p. 4).  

 

Ainda de acordo com o Art. 5º, a formação dos profissionais da 

educação básica “deve assegurar a base comum nacional, pautada pela 

concepção de educação como processo emancipatório e permanente” durante 

a formação de professores para a educação básica.  

Segundo o Projeto Político Curricular (PPC) do Curso de Pedagogia 

(2013), a formação inicial dos professores deve ser pautada em: 

 

• Conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados 
às áreas do conhecimento que serão objeto de sua atividade 
docente, adequando-os às necessidades dos alunos; 
• Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola e zelar pelo seu cumprimento; 
• Compreender e atuar sobre o processo de ensino-
aprendizagem na escola e nas relações com o contexto no qual 
se inserem as instituições de ensino; 
• Resolver problemas concretos da prática docente e da 
dinâmica escolar, zelando pela aprendizagem dos alunos; 
• Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática 
docente. 
• Incentivar e difundir experiências pedagógicas inovadoras 
por meio da pesquisa e da extensão (PPC PEDAGOGIA UNIR, 
2013, p. 9). 
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Ainda conforme o Art. 5º, a formação dos profissionais de educação 

básica “deve assegurar a base comum nacional, pautada pela concepção de 

educação como processo emancipatório e permanente” durante a formação de 

professores para a Educação Básica.  

Tais considerações, explicitadas acima, devem atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, conforme especificado no Art. 61 da 

Lei 9394/96.  

 Com o intuito de colaborar com a formação inicial dos acadêmicos do 

curso de Pedagogia, iremos explicitar a proposta do curso de formação a 

seguir. 

 

4.1.1 Proposta do curso de formação para professores 

 

Objetivamos, com a proposta do curso de formação, trazer subsídios 

para responder a questão investigada. O ponto de partida foi a utilização das 

TIC como fonte de pesquisa, isso porque a utilização da tecnologia possibilita o 

acesso a valiosos bancos de dados científicos colocados à disposição de 

todos. Porém, é preciso “saber garimpar, dirigindo-se a endereços certos” 

(SEVERINO, 2002, p. 138).  

A proposta do curso de formação (APÊNDICE F) foi submetida à Pró-

Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA); assim sendo, 

a certificação dos participantes foi feita por esse órgão, mediante a 

comprovação da frequência dos participantes, com o mínimo de 85% de 

aproveitamento da carga horária da capacitação.  

O curso de formação para os acadêmicos do curso de Pedagogia teve 

como objetivo apresentar aos participantes as variadas bases de dados digitais 

na área de educação para a pesquisa acadêmico-científica. Então, a partir do 

curso de formação, procuramos analisar as dificuldades e a ampliação das 

possibilidades para o processo ensino-aprendizagem, na formação inicial 

docente para a educação básica, com a utilização das bases de dados digitais 

na área de educação para a pesquisa acadêmico-científica.  
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Desse modo, as análises empreendidas nesta investigação têm como 

base os resultados do questionário e da entrevista que emergiram a partir das 

respostas dos participantes, as quais estão subdivididas em duas subseções: 

(i) questionário aplicado via on-line; (ii) entrevista semiestruturada, como se 

apresenta a seguir. 

 

4.2 Primeira etapa da pesquisa – questionário on-line 

 

O questionário teve como objetivo obter informações dos participantes 

do curso, e, além disso, conhecer suas percepções em relação ao curso de 

formação ofertado.  

O preenchimento das respostas do questionário foi realizado on-line por 

16 (dezesseis) dos participantes do curso de formação, sendo 11 (onze) do 

primeiro período e 5 (cinco) do terceiro período do curso de Pedagogia da 

UNIR, do campus de Porto Velho, Rondônia. 

Na questão 1 do questionário, procuramos saber dos participantes qual 

era o principal local para realização das pesquisas acadêmicas e científicas. A 

resposta segue detalhada no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Local de acesso de pesquisa  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

De acordo o gráfico acima, observamos que o acesso à internet é 

realizado tanto na universidade (87,5%) quanto em casa (68,8%). Percebemos 
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por esses dados, que o maior número de acessos à internet ocorre na 

universidade, e isto é devido à curiosidade dos acadêmicos em relação a 

algum assunto ou conteúdo visto em sala, ou quando eles são incitados pelos 

professores a pesquisar em período de aula.  

Os dados revelam que o acesso à internet está trazendo inúmeras 

possibilidades de pesquisa, sejam elas realizadas dentro ou fora da sala de 

aula. Para Castells (1999, p. 369), o acesso à internet passou a ser “espinha 

dorsal da comunicação global mediada por computadores [...]”, e isso, de 

acordo com Moran (1997), passou a facilitar as buscas pela digitação de duas 

ou três palavras nos serviços de busca, para qualquer tema. 

Deve-se ressaltar que o advento da internet trouxe consigo 

possibilidades de busca sobre os variados assuntos disponíveis na internet, 

mas muitos dos sujeitos que utilizam a internet para pesquisar não têm 

conhecimento sobre as bases de pesquisas informacionais destinadas a cada 

assunto específico. Isso fica evidente na resposta à questão 2, quando foi 

perguntado aos participantes qual era a principal ferramenta utilizada para 

pesquisa científica.  

No gráfico 2, fica claro que os participantes do curso não conheciam 

nenhuma base informacional de pesquisa da área de educação, uma vez que 

eles não especificaram nenhuma, mas apenas mencionaram os buscadores 

que acessavam para realizar suas pesquisas. Esses dados são explicitados a 

seguir: 
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Gráfico 2 - Buscadores de informação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No gráfico 2, podemos observar que o Google é buscador mais utilizado, 

por ser “possuidor de um grande número de ferramentas que aspiram facilitar e 

aperfeiçoar a vida dos sujeitos na internet” (SANTOS; COELHO e SANTOS, 

2014, p. 7).   

Os participantes conheciam apenas os buscadores que servem de 

armazenamento das informações espalhadas na internet, muitas vezes 

apresentadas em excesso, o que passa a prejudicá-los na seleção e utilização 

dos assuntos pesquisados. Essa pergunta tinha como objetivo explicitar aos 

participantes a diferença entre buscadores e bases de pesquisa informacional.  

Na questão 3, foi perguntado aos participantes se conheciam bases 

informacionais como o Portal de Periódicos da Capes, Scorpus, Banco de 

Teses e Dissertações, Scielo, e pedido que especificassem outras bases de 

seu conhecimento. No gráfico 3 fica visível que eles não conheciam as bases 

digitais de dados científicos citadas acima, conforme demonstrado a seguir:  
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Gráfico 3 - Fontes de informação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A partir das respostas no gráfico 3, em a predominância é NÃO, fica 

evidente que os professores em formação inicial ingressam no ensino superior 

sem ter um prévio conhecimento das bases de pesquisa disponíveis na 

internet. Essa situação é decorrente da formação deficitária que esses 

estudantes tiveram no início do curso de graduação, não sendo induzidos a 

pesquisar e aguçar a curiosidade para obter conhecimento dos variados meios 

de pesquisa científica disponíveis na internet.  

Apenas dois (2) dos participantes relataram que realizavam suas 

pesquisas na Wikipédia (12,5%). Cabe aqui trazer uma breve observação, 

enfatizada por Perrenoud (1999) relacionada a essa questão: as competências 

devem ser construídas desde a fase escolar, para que os aprendizes possam 

“ligar o desconhecido ao conhecido, o inédito ao já visto”.  

Diante desse fato, fica evidente ser necessário que o estudante tenha 

um conhecimento de como pesquisar desde o ensino fundamental e médio, e 

não apenas aprenda a copiar os conteúdos de qualquer site da internet, como 

a Wikipédia. Por situações como essa, quando chegam ao ensino superior, os 

estudantes têm muita dificuldade de pesquisar e encontrar informações 

pertinentes à sua capacitação, pois já vêm de uma formação deficitária.  

Antes de apresentarmos aos participantes as bases de informação e 

orientá-los sobre como pesquisar, verificamos qual era a principal dificuldade 

que eles tinham para encontrar informações pertinentes para a sua formação 
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na internet. Solicitamos aos estudantes que marcassem quais eram as 3 

principais dificuldades para a realização de suas pesquisas na rede. Os dados 

sobre essa questão ficam esclarecidos no gráfico 4, a seguir: 

 

Gráfico 4 - Grau de dificuldade de pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os dados do gráfico 4 revelam que os acadêmicos apresentam muitas 

dificuldades na hora de utilizar a internet para realizar suas pesquisas 

científicas, e isso ocorre devido ao fato de a rede trazer várias possibilidades 

de informação, fazendo com que eles se sintam perdidos com tantos dados 

informacionais encontrados. Isso fica evidente quando se observa que 11 

(onze) dos participantes (68,8%) não conseguem encontrar a informação 

necessária. Oito (8) participantes (50%) relataram que as fontes de pesquisa 

na internet são complexas, e isso é devido ao fato de não conhecerem as 

bases informacionais para facilitar sua pesquisa. Por fim, sete (7) participantes 

(43,8%) especificaram que têm dificuldade para selecionar o assunto a ser 

utilizado, pois não sabem como pesquisar em alguma base informacional. Tal 

ocorre porque eles apenas colocam as palavras em algum buscador da 

internet e os resultados são vários assuntos parecidos, com linguagem não 

acessível para a filtragem da informação a ser utilizada.  

Nas respostas anteriores, ficam esclarecidas as respostas dos 

participantes no que se refere à questão 6, quando se questionou sobre como 
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realizavam suas pesquisas na internet. Oito (8) deles (50%) responderam que 

somente escreviam as palavras, e os outros oito (8) participantes (50%) 

responderam que somente utilizavam as sugestões do buscador, o que tornava 

difícil a localização da informação necessária para o seu uso acadêmico.  

Concluímos, a partir disso, que “a maior dificuldade não é a tecnologia 

em si, mas o conhecimento dos recursos e de como utilizá-los no momento 

necessário [...]” (OLIVEIRA, 2006, p.113). 

Tendo em vista essas respostas, foram apresentadas aos professores 

em formação algumas das bases de pesquisa acadêmico-científica de 

informação da área de educação, como Scorpus, Bases de Teses e 

Dissertações, Portal da Capes, Portal do MEC - Professor, dentre outras 

(APÊNDICE E), para facilitar suas consultas bibliográficas, desenvolver suas 

pesquisas e inovações didáticas e tecnológicas para o processo de ensino-

aprendizagem e, ainda, para que fosse possível a produção de novos 

conhecimentos.  

Vale lembrar que “toda pesquisa tem uma intencionalidade, que é a de 

elaborar conhecimentos que possibilitem compreender e transformar a 

realidade” (PÁDUA, 2000, p.32). 

Cientes disso, e após conhecermos a necessidade informacional dos 

participantes, orientamos os mesmos sobre como pesquisar, localizar, 

selecionar, qualificar e manusear a informação pertinente para facilitar a sua 

consulta bibliográfica, de maneira que eles pudessem se apropriar e 

desenvolver inovações didáticas e tecnológicas a partir dos conhecimentos a 

serem utilizados tanto na elaboração de trabalhos acadêmicos quanto na 

elaboração de atividades que pudessem utilizar na sala de aula com seus 

futuros alunos da educação básica.  

Então, procuramos saber se o curso ofertado contribuiu para a sua 

formação acadêmica e profissional. As respostas dos participantes são 

relatadas no gráfico 5, com os 16 (100%) participantes do curso afirmando que 

o curso lhes trouxe conhecimentos úteis para pesquisar e desenvolver 

atividades de forma didática a partir dos conteúdos oferecidos pela internet, 

uma vez que eles passaram a conhecer bases de informação como o Portal do 

professor disponibilizado pelo site do MEC, que lhes ensinava a utilizar os 
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dados informacionais para planejar e desenvolver aulas didaticamente. Esses 

dados são especificados a seguir. 

 

Gráfico 5 - Amostragem da contribuição do curso de pesquisa de informação 

científica 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como é possível observarmos no gráfico 5, os acadêmicos do curso de 

Pedagogia já estavam se apropriando das fontes de informação para, assim, 

inovarem nos métodos de aula e na elaboração de trabalhos, dentre outras 

atividades relevantes que pudessem contribuir para a sua formação.  

Sendo a resposta afirmativa por parte de todos os participantes do 

curso, procuramos tabular a relevância da contribuição do curso de pesquisa 

em informação científica em bases eletrônicas para a formação inicial na 

pergunta 8 do questionário.  

Nas respostas tabuladas a partir dessa questão, fica explícita a 

relevância da contribuição do curso para a formação inicial desses professores, 

conforme as descrições constantes no gráfico 6, em os participantes 

responderam sobre a contribuição do curso. 
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Gráfico 6 - Relevância do curso de pesquisa de informação científica 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Pelas respostas dos participantes, pudemos confirmar o objetivo desta 

pesquisa, ao constatarmos que os acadêmicos do curso de Pedagogia 

puderam se apropriar, para a sua vida acadêmica e profissional, do 

conhecimento sobre as várias bases informacionais de pesquisa científica 

disponíveis.  

Essas respostas denotam que o curso de formação oportunizou 

conhecimentos acerca das variadas bases de informação para o planejamento 

de atividades. Com base nessas respostas, observamos os seguintes dados: 

dos participantes, 21,1% disseram que o curso veio incentivar a utilização das 

bases eletrônicas confiáveis para pesquisa, 21,1% afirmaram que o curso de 

formação contribuiu com a realização dos trabalhos acadêmicos e 21,1% 

também afirmaram que o curso de formação lhes possibilitou a construção de 

novos saberes docentes a serem utilizados enquanto futuros professores da 

educação básica.  

Já 18,4% confirmaram que o curso contribuiu para o desenvolvimento 

de inovações didáticas a serem aplicadas em sala de aula e outros 18,4% 

também afirmaram que o curso de formação oportunizou habilidades de busca 

e seleção das fontes informacionais para trabalhos futuros.  

Os dados acima reforçam a necessidade de um curso de formação na 

universidade, durante os períodos iniciais, que possibilite aos sujeitos o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências, tornando-os aptos a 
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enfrentar o desafio imposto pela utilização das TIC. Isso foi percebido a partir 

dos dados coletados, em relação à relevância do curso de formação. 

Recorremos a Kenski (2012) para afirmar que a universidade ou escola 

exerce poder sobre o desenvolvimento dos sujeitos em relação aos 

conhecimentos e uso das tecnologias. Assim, os suportes tecnológicos que os 

professores utilizam em suas salas de aulas fazem parte de seu aprendizado. 

A seguir, descrevemos o resultado da questão 9, elaborada para que 

pudéssemos conhecer a usabilidade das bases de pesquisa informacionais 

apresentadas no decorrer do curso de formação aos acadêmicos do curso de 

Pedagogia. Os dados obtidos são apresentados no gráfico 7, a seguir: 

 

Gráfico 7 - Indicação da frequência de utilização das bases informacionais  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

As respostas descritas no gráfico 7 sinalizam que a frequência de 

pesquisa no Google e no Google acadêmico não tem sido feita com tanta 

frequência. Outros participantes responderam que vêm utilizando 

frequentemente as Bases de Teses e Dissertações – BDTD, o Portal de 

Periódicos da CAPES, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, e-
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books, livros impressos, e ainda, que estavam utilizando a biblioteca da 

instituição para realizar suas pesquisas científicas.  

Podemos afirmar, a partir das respostas dos participantes, que as bases 

informacionais vieram potencializar a usabilidade desses meios de informação 

como sendo de confiança para a realização de pesquisas científicas. E esses 

dados confirmam que todos os participantes (100%) conseguiram ter o 

conhecimento básico para acessar, buscar, selecionar e utilizar a informação 

para desenvolver inovações didáticas e tecnológicas, bem como ter a 

familiarização necessária com as fontes informacionais para a consulta 

bibliográfica.  

Na próxima seção, apresentamos a análise do conteúdo das entrevistas 

realizadas com cinco dos participantes do curso de formação “Pesquisa de 

informação científica em bases eletrônicas da área de educação”.  

 

4.3 Segunda etapa da pesquisa - entrevista com os participantes do curso 

de formação 
 

Nesta seção, são apresentados os dados sobre a contribuição do curso 

“Pesquisa de informação científica em bases eletrônicas da área de educação” 

para a formação inicial dos acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIR.  

As entrevistas foram realizadas após a finalização do curso de formação, 

e ocorreu entre os dias 27/07/2016 e 29/07/2016. Para as entrevistas, 

convidamos cinco dos participantes, mediante consentimento de participação, e 

todas foram gravadas e transcritas fidedignamente (Apêndice D).  

O formulário-guia da entrevista continha 8 (oito) questões que 

consideravam a formação docente, a utilização das tecnologias como meio de 

pesquisa para o desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas e a 

contribuição do curso de formação de pesquisas em bases eletrônicas para a 

formação inicial docente para a educação básica. Porém, excluímos 2 (duas) 

questões por não atenderem aos objetivos específicos da pesquisa. 

Para a formulação das questões das entrevistas, tivemos como base o 

referencial teórico apresentado na terceira seção desta pesquisa.  
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As categorias de análise constam no quadro 1, que sintetiza as 

informações da pesquisa bibliográfica.   

  

Quadro 1 - Categorias e subcategorias de análise do conteúdo da pesquisa 

Categoria Sub-categoria 

1) Formação docente e a utilização 
das bases eletrônicas. 

1.1) Desenvolvimento de saberes 
necessários para a docência na 
educação básica a partir da utilização 

da internet 

2) Formação dos professores na 
atualidade para uso das 
tecnologias. 

2.1) Novos conhecimentos para serem 

utilizados em sala de aula 
 

3) Contribuições do curso de 

formação de pesquisas em bases 
eletrônicas. 

3.1) Competências para realizar 
pesquisas e análises de conteúdos 
informacionais;  
 

  Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Em face do que consta no quadro 2, realizamos uma categorização das 

análises da entrevista semiestruturada, sobre os dados obtidos a partir do 

curso de pesquisa para utilização das bases eletrônicas. Dividimos a análise 

em três categorias: formação docente e a utilização das bases eletrônicas; 

formação dos professores na atualidade para uso das tecnologias; e 

contribuições do curso de formação de pesquisas em bases eletrônicas, 

conforme exposto no quadro 1.  

 

4.3.1 Categoria 1: Formação docente e a utilização das bases eletrônicas 

 

Para a análise referente à formação docente e a utilização das bases 

eletrônicas, averiguamos, por meio das perguntas 1 e 2 do questionário, o 

desenvolvimento de saberes necessários para a docência na educação básica 

a partir da utilização da internet. As transcrições das falas são de cinco (5) 

participantes entrevistados (31,25%). Estes foram classificados como E1, E2, 

E3, E4 e E5, a fim de preservar o anonimato e o sigilo das informações 

colhidas. As respostas são apresentadas a seguir: 

 

Esse curso muito me ajudou, ele deveria ser apresentado para 
o início de período não só de pedagogia, mas para outros 
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cursos que usa muito esse campo de pesquisa científica. Antes 
do curso eu ficava perdido, só conhecia a ferramenta de 
pesquisa chamado google acho que a maioria das pessoas só 
conhecem essa, no curso aprendi várias ferramentas de 
pesquisa, gostei muito do curso e espero que outras pessoas 
tenham essa oportunidade que tive, isso vai me ajudar muito 
na minha formação (E1). 
 
O curso me forneceu ferramentas de pesquisas, para dinamizar 
as aulas, que podem ser adquiridos através dessas bases. As 
mesmas apresentam conteúdo atualizado e confiável (E2). 
 
Aprendi muito com o curso, o mesmo me possibilitou realizar 
pesquisas para fazer os trabalhos solicitados pelos professores 
(E3). 
Conseguir desenvolver atividades para ajudar minha filha na 
alfabetização, ela tava com muita dificuldade e por meio das 
atividades que envolviam brincadeiras ela passou a se 
interessar pelos assuntos, já quero desenvolver isso na sala de 
aula com meus futuros alunos (E4). 
 
O curso me ajudou muito, antes tinha muitas dificuldades para 
realizar pesquisas, utilizava quase tudo que encontrava na 
internet para os meus trabalhos acadêmicos. Agora já consigo 
ir direto nas bases de pesquisa e fazer uso dos conteúdos para 
o desenvolvimento das minhas atividades (E5). 

    

Os cinco (5) entrevistados afirmaram que o curso contribuiu com sua 

formação inicial. As respostas dos participantes e futuros professores da 

educação básica remete à compreensão dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso, os quais foram de certa forma apropriados para a futura 

profissão docente. Isso mostra que os conteúdos disponíveis na internet 

podem ser utilizados e trabalhados durante o processo de ensino e 

aprendizagem, e as bases de informação podem, ainda, ser utilizadas para 

possibilitar o desenvolvimento de saberes necessários para a docência na 

educação básica e a aquisição de habilidades e competências. 

Observamos que os futuros professores da educação básica carecem, 

antes de tudo, de uma formação para saber pesquisar e utilizar as informações 

necessárias, ajudando-os na tomada de decisão, para que assim possam 

produzir e gerar conhecimentos. Isso fica claro na fala de E1 do curso de 

formação, o qual relata que o curso lhe ajudou muito e que este deveria ser 

oferecido a todos no início da graduação. 

As respostas dos participantes E2 e E4 são semelhantes e nos fazem 

compreender a importância que o curso de formação de pesquisa em 
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informação teve para a formação inicial. Isso é de grande relevância para o 

desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas capazes de facilitar a 

consulta bibliográfica, pois, a partir daí, foi possível verificarmos que os 

participantes puderam ter sanadas algumas de suas dificuldades em relação à 

realização de pesquisa científicas e passaram a utilizar os conteúdos 

encontrados para a elaboração de trabalhos acadêmicos e profissionais no 

cotidiano. Tal situação fica evidenciada na fala do entrevistado E3, quando ele 

destaca que o curso lhe possibilitou a realização de pesquisas nas bases 

informacionais solicitadas pelos professores.  

As falas dos participantes nos mostram o que Moran (2004) e Kenski 

(2012) afirmam, sobre as tecnologias como sendo um meio de potencializar na 

educação a aprendizagem e o conhecimento. Em vista disso, a relevância da 

contribuição do curso é relatada na fala de E5: “O curso me ajudou muito, 

antes tinha muitas dificuldades para realizar pesquisas [...] Agora já consigo ir 

direto às bases de pesquisa e fazer uso dos conteúdos para o 

desenvolvimento das minhas atividades”.  

Os participantes da pesquisa também afirmam que conseguiram obter 

uma gama de recursos para construir novos saberes acerca das possibilidades 

de pesquisa para o desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas a 

serem utilizadas na sala de aula.  

Concluímos, a partir das falas dos professores em formação, que eles 

puderam se apropriar dos conhecimentos repassados sobre como realizar 

pesquisas na internet para o desenvolvimento da reflexão sobre os conteúdos 

a serem utilizados para ensinar, e isso faz parte do princípio formativo docente.  

Nóvoa (1995, p.18) afirma que as “instituições de formação ocupam um 

lugar central na produção e reprodução do corpo de saberes e do sistema de 

normas da profissão docente”. Isso veio corroborar a análise das respostas às 

questões 1 e 2 da entrevista, em que os participantes teceram considerações 

necessárias a respeito dos objetivos propostos na investigação sobre as 

contribuições da ação de formação de pesquisa em bases eletrônicas para a 

formação inicial docente, utilizando essas informações em sala de aula no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Em relação aos cursos de formação, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior enfatizam que os professores 
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precisam ser incitados a “utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a 

construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão 

sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos” 

(BRASIL, 2015, p. 9).  

Assim, consideramos que o currículo de ensino do curso de Pedagogia 

PPC (2013) precisa ser reformulado, visando desenvolver, durante a formação 

inicial, saber necessário a partir da pesquisa informacional, para que o 

professor incorpore o uso das tecnologias em suas aulas de modo a melhorar a 

participação dos alunos nas atividades.  

Kenski (2013, p. 96) enfatiza que há que se mudar a lógica de formação 

e ação em todas as disciplinas dos currículos dos cursos de formação de 

professores, “propiciando-lhes um desenvolvimento humano, cultural, científico 

e tecnológico de modo que adquiram condições para enfrentar as exigências 

do mundo contemporâneo” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.12). 

A seguir, destacaremos a categoria “Formação dos professores na 

atualidade para uso das tecnologias”. Os dados expostos compõem a análise 

da subcategoria 2.1: Novos conhecimentos para serem utilizados em sala de 

aula.  

 

4.3.2 Categoria 2: Formação dos professores na atualidade para uso das 

tecnologias 

 

Sabemos que, durante a formação inicial, é fundamental que os 

professores aprendam a manusear os conteúdos informacionais de modo a 

contribuir com a educação de seus futuros alunos, independentemente das 

condições precárias das escolas. 

Por isso, estaremos explicitando as análises dos conteúdos das falas 

dos participantes na subcategoria sobre a formação do professor e os 

conhecimentos obtidos durante o curso de formação, tendo como base as 

perguntas 3 e 4, cujo questionamento foi referente à apropriação dos 

conhecimentos a serem utilizados como recursos educativos e informacionais. 

Associamos essa questão com a contribuição da décima competência 

apontada por Perrenoud (2001), e isso implica saber fazer uso das tecnologias 
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para explorar a potencialidade das tecnologias e utilizar ferramentas multimídia 

no ensino. 

Desta forma, o professor deve ser capaz de trabalhar com as 

tecnologias de modo que o conhecimento sobre as bases de informação possa 

facilitar as pesquisas científicas durante o processo de ensino, para 

democratizar e potencializar o aprendizado. Imbernón (2011) afirma que o 

professor precisa ser formado para fazer uso de todos os meios e suportes que 

contêm a informação para o exercício profissional da docência.  

Nos relatos das falas dos participantes, foi possível verificarmos que o 

curso de formação possibilitou a aquisição de conhecimentos a serem 

utilizados como atividades lúdicas em sala de aula e a aplicabilidade das TIC à 

própria prática docente, conforme mostrado a seguir. 

 

Levaria para a sala de aula estes recursos tecnológicos, 
estimulando os alunos a interagirem entre si e buscar o 
aprendizado de forma natural e lúdica e compartilhar com os 
colegas (E1). 
 
A tecnologia quando bem aplicada permite a possibilidade de 
executar trabalhos científicos de forma qualitativa, além de 
proporcionar ao futuro pedagogo um diferencial ao ministrar 
aulas, desta forma, o futuro aluno que será educado pelo futuro 
pedagogo terá a facilidade no aprendizado, proporcionando 
uma educação de mais qualidade, acrescida de várias 
ferramentas que possibilitam a agilidade do processo de 
aprendizagem do aluno. Portanto, as tecnologias quando bem 
aplicadas em sala de aula e quando o futuro pedagogo 
aprende o modo correto da utilização desta ferramenta, 
possibilita a troca mútua de conhecimentos entre aluno e 
professor, pois o professor aprende com o aluno cada vez mais 
ao utilizar a ferramenta, de forma que o professor se aperfeiçoe 
e aprenda conforme a necessidade do aluno, portanto, é 
necessário o uso de ferramentas tecnologias em sala de aula, 
até porque a educação está em constante transformação e é 
necessário que o professor acompanhe estas evoluções 
educacionais (E2). 
 
Esses aprendizados foram de suma importância, pois 
aprendemos a ser mais dinâmicos em sala de aula com nossos 
futuros alunos, além de favorecer a aprendizagem mais fácil 
com o uso da tecnologia para as crianças com os jogos 
educativos, histórias entre outros (E3). 
 
Acredito que a tecnologia é importante como mecanismo 
pedagógico para que o aluno saia do tradicionalismo imposto 
pelos livros. Sendo assim, as áreas de conhecimento do 
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mesmo serão ampliadas e diversificadas para que o aluno teste 
suas habilidades (E4). 
 
Através desses meios buscamos várias pesquisas, 
conhecimentos, dados, etc... que muitas vezes não 
encontramos em um livro na biblioteca... encontramos certo 
assunto atualizado e bem dinâmico muitas vezes...a Internet 
sabendo usar as ferramentas agrega muito na formação de 
qualquer profissional (E5). 

 

Na fala de E1, percebemos que o uso das tecnologias passa a ser uma 

opção didática a ser utilizada no processo de ensino, uma vez que a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação pode trazer efeitos cognitivos 

relevantes.  

Dessa forma, observamos que é importante o professor saber utilizar as 

tecnologias adequadamente, já que elas contribuem para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos e para as atividades educativas a serem realizadas em 

sala de aula. 

Da fala de E2, podemos inferir que a percepção referente à apropriação 

do conhecimento passou a fazer parte do processo formativo desse futuro 

professor, pois ele começou a ter outra percepção acerca dos conteúdos 

disponibilizados na internet.  

E3, E4 e E5 nos deixam claro que a formação para uso das tecnologias 

é um meio de propiciar conhecimentos novos, capazes de melhorar a 

participação dos alunos nas atividades em sala de aula, pois o uso das 

tecnologias pode auxiliar a efetivação da aprendizagem, favorecendo, inclusive, 

o desenvolvimento cognitivo do aluno, e permitindo-lhe um aprendizado mais 

significativo.  

Podemos observar, nas falas dos participantes, que após a realização 

do curso de formação, eles conseguiram vislumbrar como seria a utilização das 

bases de pesquisa na elaboração de trabalhos e nas atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Isso nos leva a refletir sobre a apropriação e a 

construção do conhecimento que os sujeitos em formação podem adquirir para 

dinamizar as aulas.   

A partir dessas falas, percebemos que as tecnologias podem ser 

utilizadas na educação de forma eficiente, desde que o professor em formação 

consiga se apropriar e fazer uso delas. Moran (2004, p.4) contribui nessa 
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discussão quando afirma que o professor pode fazer uso das tecnologias para 

pesquisar na Internet e encontrar os materiais mais significativos para a área 

de conhecimento que ele vai trabalhar com os alunos.  

Isso nos leva a refletir sobre a afirmação feita por Mercado (2002, p. 

133), quando destaca que “a chave para a integração das tecnologias com o 

ensino é um bom planejamento. ” Esse planejamento se torna efetivo quando o 

professor é preparado para utilizar as tecnologias como meio de informação 

acessível para desenvolver inovações didáticas e tecnológicas com os 

conteúdos curriculares que serão objetos de ensino, passando dessa forma a 

serem frutos da revolução informacional (CASTELLS, 1999), o que passa a 

permitir aos sujeitos melhoria no ensino-aprendizagem.  

Kenski (2013, p. 91) afirma que: 

 

Formar professores com qualidade e conhecimento teórico e 
prático para atuar em múltiplas frentes, além dos espaços 
tradicionais da educação regular – como educação a distância; 
educação mediada pelas tecnologias; educação cooperativa, 
empreendedora, inclusiva etc. –, é uma necessidade que a 
nova cultura e sociedade exigem.  

 

Analisando as respostas coletadas na pesquisa, podemos perceber que 

os participantes pesquisados têm consciência de que a formação para a 

utilização das tecnologias é necessária na sociedade atual. Isso vai ao 

encontro do que defende Kenski (2012), quando afirma que as TIC trazem 

várias possibilidades de aprendizado. Contribuindo nessa discussão, Pretto 

(2011, p. 101) afirma que a TIC “possibilitam, potencialmente, a compreensão 

de que os aparatos tecnológicos contemporâneos, construídos e desenvolvidos 

historicamente, constituem-se elementos que contribuem com a construção de 

outras práticas sociais”.  

De acordo com Tardiff (2014), podemos afirmar que os professores 

devem possuir saberes plurais, de maneira a relacionar as informações 

disponíveis da internet com os conteúdos curriculares. Além disso, segundo 

Pimenta (2012), os professores devem trabalhar com as informações, 

classificando-as, analisando-as, contextualizando-as, por isso a necessidade 

da pesquisa no processo formativo desse profissional, para que ele possa 
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redescobrir novas possibilidades ao aliar a pesquisa à sua atividade 

profissional. 

Na categoria a seguir, identificamos a contribuição do curso de formação 

de pesquisas em bases eletrônicas. Os dados expostos compõem a análise da 

subcategoria 3.1: Competências para realizar pesquisas e análises de 

conteúdos informacionais.  

 

4.3.3 Categoria 3: Contribuições do curso de formação de pesquisas em bases 

eletrônicas 

 

A partir da necessidade de profissionais devidamente preparados para 

utilizar as informações, uma vez que elas ocupam um papel central para se 

desenvolver durante o processo de ensino, consideramos que o curso de 

formação ofertado aos acadêmicos de Pedagogia teve uma contribuição 

fundamental na formação inicial desses futuros profissionais da educação 

básica, no que se refere à construção de sua identidade docente. Neste 

sentido, buscamos analisar, no que diz respeito à categoria 3, com base na 

subcategoria 3.1, as falas dos participantes da pesquisa a partir das questões 5 

e 6.  

Para essas questões, os participantes E1, E2, E3, E4 e E5 deram as 

seguintes respostas: 

 

O curso contribuiu ao fornecer bases confiáveis em que posso 
utilizar como modo de pesquisa para meus futuros trabalhos 
acadêmico e no futuro posso utilizar alguns sites com temas de 
atividades infantis em sala de aula com meus futuros alunos 
(E1). 
 
O uso das tecnologias em sala de aula foi muito importante 
porque abriram novos métodos que posso utilizar tanto como 
base de pesquisa em trabalhos acadêmicos como no futuro em 
sala de aula (E2). 
 
A utilização das tecnologias para a formação de acadêmicos, 
principalmente no que diz respeito à formação de pedagogos, 
desenvolve inovações no sentido de contribuir para que o 
futuro docente tenha acesso às diversas bases, fonte de 
buscas, facilitando assim o acesso aos conteúdos que 
normalmente seria difícil conseguir sem o conhecimento destes 
buscadores e fontes de informação. Usaria daquilo que há 
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disponível nessas diversas fontes de informação para ampliar, 
consolidar os conteúdos expostos em sala de aula (E3). 
 
Esses aprendizados foram de suma importância, pois é 
possível desenvolver atividades em que o aluno trabalha todo o 
seu potencial em todas as atividades (E4). 
 
Por meio do curso nós podemos descobrir muitos sites, livros, 
artigos de fontes confiáveis e temos também um acesso mais 
rápido as informações. Acredito que no ensino básico podemos 
utilizar sites que contém histórias para as crianças, que conte 
como surgiu o planeta, quais são os outros planetas que 
existem, enfim, a tecnologia pode de certa forma contribuir para 
um melhor aprendizado das crianças em determinados 
assuntos que elas não gostem muito, então se a tecnologia for 
bem utilizada, o professor pode despertar esse interesse do 
aluno (E5). 

 

A partir da fala de E1, percebemos que a questão da confiabilidade da 

fonte de informação disponível na Internet possibilita ao sujeito maior 

oportunidade de pesquisa. Podemos comprovar a posição do participante E1 

diante da afirmação de Tomaél (2008), quando menciona que a utilização da 

fonte de informação está diretamente ligada a seu uso e deve atender às 

necessidades de informação. 

Assim, podemos salientar que é importante observar a capacidade de 

absorver as tecnologias, de modo a selecionar adequadamente o 

conhecimento, tendo em vista a ampliação das bases de pesquisa disponíveis, 

e como as fontes de informação especializadas, como livros impressos e 

digitais, periódicos científicos, bibliografias, bases de dados, portais, entre 

outras, precisam ser empregadas na educação como uma ferramenta do 

progresso do ensino e da aprendizagem.  

As falas dos participantes E2 e E3 refletem que eles se encontram 

motivados para aprender a usar as tecnologias, de modo a propiciar um 

aprendizado mais dinâmico e lúdico aos seus alunos. Outro ponto a ser 

analisado sobre o uso da tecnologia, segundo Morin (2000), é o processo de 

melhoria da aprendizagem em relação ao “aprender a aprender”, o que, no 

âmbito acadêmico, torna-se imprescindível para a formação do sujeito, com a 

construção de saberes que sejam balizados pelo uso da tecnologia em sala de 

aula. Imbernón (2011, p. 65) explicita que “os modelos com os quais o futuro 

professor aprende se perpetuam com o exercício de sua profissão docente já 
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que estes modelos se convertem, até de maneira involuntária, em pauta de sua 

atuação”. 

Então, observamos nas falas desses participantes que o curso de 

formação para uso das bases de pesquisa contribuiu de forma positiva para a 

atuação docente, sendo que o ensino superior deve possibilitar ao professor 

encontrar maneiras diferenciadas da utilização das TIC. É imprescindível que 

seja desenvolvido, durante os cursos de graduação, uma capacitação de todos 

os sujeitos em formação para construir a identidade profissional e as 

competências necessárias para a utilização das TIC como meio de informação 

acessível e educacional.  

Temos consciência da utilização das TIC para a aprendizagem na 

educação, e isso deve acompanhar o processo de mudanças que a sociedade 

exige como forma de contribuir na formação do sujeito, ao dar-lhe 

oportunidades de construir conhecimentos.  

Já nas falas de E4 e E5, pudemos constatar que o curso de formação 

ofertado atingiu os objetivos propostos para a investigação, pois desenvolveu 

saberes para o processo de ensino-aprendizagem. 

Desta maneira, Kenski (2007, p. 47) apresenta que: 

 

As redes de comunicação trazem e diferenciadas 
possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com 
o conhecimento e aprender. Já não se trata apenas de um 
novo recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de uma 
verdadeira transformação, que transcende até mesmo os 
espaços físicos em que ocorre a educação. A dinâmica e a 
infinita capacidade de estruturação das redes colocam todos os 
participantes de um momento educacional em conexão, 
aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições.  
 

A partir das respostas de E4 e E5, e com base na autora acima, 

ressaltamos que a construção dos conhecimentos tem sido uma das demandas 

impostas pela educação do século XXI, e a universidade deve acompanhar 

essa realidade, tendo em vista que esta é uma proposta das Diretrizes para a 

Formação Inicial de Professores da educação Básica em cursos de nível 

superior (2001). Os cursos de formação ofertados na instituição de ensino 

podem contribuir para transformar as concepções dos futuros professores da 

educação básica, ao fornecer capacitação permanente e adequada.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Vimos, no decorrer desta pesquisa, que a capacitação para utilização 

das TIC durante a formação inicial de professores oportuniza a apropriação de 

conhecimentos a serem utilizados em sala de aula. 

Diante disso, apresentamos nesta seção algumas considerações 

referentes à pesquisa de mestrado, explicitando, a partir do curso de formação 

“Pesquisa em informação em bases eletrônicas na área de educação”, 

algumas considerações a respeito dos resultados alcançados.  

No decorrer desta pesquisa, procuramos responder à questão que nos 

levou a investigar sobre a utilização das tecnologias como fonte de informação 

acessível durante a formação inicial dos professores do curso de Pedagogia da 

UNIR. Procuramos, com essa investigação, comprovar que quando os 

professores têm uma formação para fazerem uso das TIC, eles conseguem 

desenvolver inovações didáticas e tecnológicas para diversificar os conteúdos 

curriculares em sala de aula. 

 Assim, buscamos compreender, por meio desta pesquisa, como a 

utilização das TIC pode contribuir com a formação inicial dos professores do 

curso de Pedagogia da UNIR, Campus Porto Velho.  

 Procuramos, por meio da pesquisa-ação desenvolvida, averiguar como 

vem sendo feita a apropriação dos conhecimentos relativos à realização de 

busca, seleção, qualificação e utilização de conteúdos científicos de bases 

digitais de pesquisa no curso de Pedagogia para a formação inicial dos 

professores da educação básica. Também buscamos, junto aos acadêmicos do 

curso de Pedagogia, identificar as principais bases digitais de dados científicos 

na área de educação. 

A pesquisa nos permitiu intervir na formação dos acadêmicos do curso 

de Pedagogia. Por mais tímido que tenha sido o aprendizado dos participantes 

envolvidos, percebemos que eles se tornaram mais dinâmicos e começaram a 

ter maior interesse sobre as bases de pesquisa disponíveis na internet que 

disponibilizam informações ao professor. Tais bases são o Portal do MEC, com 

planos de aulas, e o site Domínio Público, que subsidia literatura infantil para 

desenvolver a alfabetização das crianças nas séries iniciais, dentre outras 
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bases de informações que lhe foram apresentadas para o desenvolvimento das 

atividades possíveis para o ensino-aprendizagem.  

Os resultados desta pesquisa nos permitiram constatar que os 

acadêmicos do curso de Pedagogia passaram a ter uma nova percepção sobre 

acesso dos conteúdos disponibilizados na internet e a utilização das 

tecnologias como meio de informação, fazendo-nos acreditar que o curso de 

formação contribuiu para modificar a prática pedagógica, baseada na prática 

reflexiva e na construção de conhecimento.  

Compreendendo a percepção dos acadêmicos do curso de Pedagogia 

da UNIR em relação à formação proposta, percebemos o déficit de 

conhecimento em relação às bases de pesquisa informacionais. Ainda, 

constatamos a necessidade de que estes professores em formação inicial 

sejam orientados de maneira a poder construir conhecimentos básicos a partir 

do hábito de pesquisa.  

Diante disso, entendemos que os cursos de licenciatura da UNIR devem 

buscar efetivar uma formação para utilização das TIC como meio de 

informação acessível, a fim de modificar a forma de fazer educação, pois 

compreendemos que a necessidade de formação para a utilização das bases 

de pesquisa é uma necessidade premente de todos os cursos da UNIR e não 

somente do curso de Pedagogia. 

Retomando o problema e o objetivo geral da pesquisa, foi possível 

constatar que quando os professores têm uma base para a utilização da 

internet como fonte de informação durante a formação inicial, eles conseguem 

se apropriar dos conhecimentos relativos à realização de busca, seleção e 

qualificação da informação. Isso lhes permite utilizar com competência os 

conteúdos científicos de bases digitais de pesquisa para a transformação dos 

sujeitos em sociedade, considerando que as TIC contribuem para a construção 

da identidade do sujeito em formação.  

Portanto, o curso de formação ofertado aos acadêmicos do curso de 

Pedagogia para utilizar as TIC no contexto educacional possibilitou a produção 

de novos conhecimentos, para que os futuros professores pudessem articular 

de maneira eficaz e de forma lúdica os conteúdos curriculares, subsidiando-os 

com assuntos disponíveis na internet. 
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Os resultados da nossa pesquisa indicaram que conseguimos: a) 

elucidar os conhecimentos acerca das possibilidades de inovações didáticas e 

tecnológicas a partir da pesquisa informacional bibliográfica para a formação 

inicial de professores; b) possibilitar, aos participantes da pesquisa, 

aprendizagens acerca dos sistemas e bases de pesquisas informacionais 

bibliográficas e a aplicação de critérios de qualidade aos conteúdos oferecidos 

pela internet; c) contribuir com a formação inicial dos professores da UNIR. 

Dessa forma, confirmamos a importância do curso de formação para 

pesquisa para todos os cursos de licenciatura da UNIR, uma vez que essa 

formação oportuniza a consulta bibliográfica e a utilização dos recursos 

informacionais para a aquisição de diferentes competências necessárias à 

formação docente e profissional do sujeito. 

Podemos concluir que é necessário haver, durante a formação inicial do 

professor, projetos ou ações formativas que visem à preparação desse 

profissional para o uso das tecnologias como meio de informação acessível. 

Isso é fundamental para construir uma educação com qualidade, com a 

democratização do conhecimento numa sociedade de rápidas transformações, 

a qual exige do professor o desenvolvimento em um novo contexto, com a 

tecnologia existente. 

Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa, a investigação nos 

possibilitou comprovar a necessidade de cursos de formação para a utilização 

das tecnologias da informação durante a formação inicial dos professores da 

educação básica. Isso deve ocorrer para que a formação possa trazer subsídio 

referente ao uso da informação disponível na rede de computadores em sala 

de aula, de forma crítica e reflexiva e de modo a promover a transformação dos 

sujeitos e o seu desenvolvimento social.  

Finalizando com essas proposições, recomendamos que esta pesquisa 

possa ter continuidade para ampliar a discussão referente à formação docente 

e a utilização das tecnologias como fonte de informação na educação, de 

modo a subsidiar os programas de formação continuada de professores. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador Responsável: Rejane Sales de Lima Paula 

Endereço: rua Anápolis, 9198, Jardim Santana 
CEP: 76828.636 – Porto Velho / RO 

Fone: (69) 92055-9895 

E-mail: Paula.rejane23@gmail.com 
 

 Os alunos do primeiro período do curso Pedagogia estão sendo 

convidados (as) como voluntários (as) a participar da pesquisa “A utilização da 

tecnologia na educação como meio de informação científica acessível para a 

formação docente: um estudo no curso de Pedagogia, campus Porto Velho”. 

Neste estudo pretendemos investigar a utilização das TIC na atividade de 

busca de fontes de pesquisas na área de educação, durante a formação inicial 

docente, para desenvolver inovações didáticas e tecnológicas capazes de 

facilitar a consulta bibliográfica, o processo ensino-aprendizagem e a produção 

de conhecimento. 

O motivo que nos leva a estudar a utilização das TIC na educação tem 

como base a incorporação no contexto educacional como uma das ferramentas 

metodológicas pertencente à prática docente e isto tem assumido um papel 

relevante no processo de ensino, ao oportunizar a utilização das contribuições 

dos conhecimentos relativos à realização de busca, seleção, qualificação e 

utilização de conteúdos científicos de bases digitais de pesquisa da área de 

educação para a formação inicial dos professores da educação básica. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

O presente trabalho será fundamentado em pesquisa bibliográfica que 

consistiu numa revisão de literatura sobre a temática abordada neste estudo. 

Além disso, a pesquisa será desenvolvida com base nos procedimentos da 

pesquisa-ação, definida por TRIPP (2005) como “uma forma de investigação-

ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar à ação que se 

decide tomar para melhorar a prática”.  

 A mesma será concebida e realizada em estreita associação com a ação 

dos participantes envolvidos no processo investigado, na qual se estabelecerá 

mailto:Paula.rejane23@gmail.com
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o diagnóstico da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações para 

intervenção e da utilização da pesquisa-ação dentro do contexto estudado 

(THIOLLENT, 2008, p. 52).  

 A pesquisa será de caráter exploratório com abordagem qualitativa 

voltada para a busca de solução coletiva, dentro de um “processo de mudança 

e de intervenção, onde terá a participação efetiva dos atores envolvidos e do 

pesquisador” para a identificação dos fenômenos estudados e das interações 

estimuladas objetivando a qualificação e utilização de conteúdos científicos de 

bases digitais de pesquisa da área de educação (MACKE, 2010, p. 208-209). 

 Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa o processo 

empregado será uma espiral de ciclos que envolvem o planejamento da 

mudança; da ação e da observação do processo de mudança e a reflexão 

sobre o processo de participação da comunidade ou grupo, por meio da 

aplicação de um curso de formação de iniciação à competência informacional, 

com carga de 40 horas aos professores da educação básica em formação, 

explicitando a priori, o conceito, a classificação e tipologia das fontes de 

informação impressa e eletrônica; a técnica de busca e técnica de recuperação 

da informação científica.  

 O referido curso será planejado em conjunto com professores da área de 

educação, que serão convidados a participar desta fase da pesquisa-ação. 

Para participar deste estudo você não terá qualquer custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar o consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 

não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. 

Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

sua permissão. 

O (A) Senhor (a) não será identificado e qualquer publicação que possa 

resultar deste estudo. 
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo 

que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, no Mestrado 

profissional em educação - MEPE e a outra serão fornecidas a você. Caso haja 

danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos 

objetivos do estudo “A utilização da tecnologia na educação como meio de 

informação científica acessível para a formação docente: um estudo no 

curso de Pedagogia, Campus Porto Velho”, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler 

e esclarecer as minhas dúvidas. 

  

Porto Velho, 07 de dezembro de 2015. 

 

Nome Assinatura participante  

Data  
 
Nome Assinatura pesquisador  

Data  
  
Nome Assinatura testemunha  

Data 
  
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UNIR 
Universidade Federal de Rondônia 
Núcleo de Ciências Humanas 

Departamento de Ciências da Educação 
Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - Mestrado 
Profissional 
Campus - BR 364, Km 9,5 - CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO 

 
 
 

 
 

http://mepe.unir.br/menus_arquivos/1651_oorientacoes_do_cep_nusau_unir_aos_pesquisadores.pdf
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APÊNDICE B 
QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário visa coletar dados para subsidiar o Trabalho de 

Conclusão de Curso (Dissertação), do Mestrado Profissional em Educação 
Escolar da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 
 A sua colaboração é valiosa para compreendemos a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) durante a formação inicial 
docente como fonte de pesquisa informacional pode desenvolver inovações 
didáticas e tecnológicas capazes de facilitar a consulta bibliográfica, o processo 

ensino-aprendizagem e a produção de conhecimento durante a formação inicial 
docente. 
 Sua colaboração é fundamental e agradecemos a participação. A 

identificação não é obrigatória! 
 

Sexo 

(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 

Qual o semestre você 

está cursando? 
(   ) 1◦ período  
(   ) 3◦ período 
 

Idade: _________ Anos 

completos. 
 

1.Você tem acesso à internet somente? 
Em casa (   )    

Na universidade (   ) 
Local de trabalho (   ) 
Outro local, especifique qual? 

 
DADOS A SEREM PREENCHIDOS, CONSIDERANDO CONHECIMENTOS 
ANTERIORES AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PESQUISA EM BASES 

ELETRÔNICAS INFORMACIONAIS. 
 
2. Quando acessa a internet você realizava pesquisas para os trabalhos 

acadêmicos? 

 Google  
 

(    ) 

Sempre  

(    ) 

Frequentemente  

(    ) 

Raramente  

(    ) Só 

quando 
solicitado 

(    ) 

Nunca 

Google 
acadêmico 

(    ) 
Sempre  

(    ) 
Frequentemente  

(    ) 
Raramente  

(    ) Só 
quando 
solicitado 

(    ) 
Nunca 

     Bing (    ) 
Sempre  

(    ) 
Frequentemente  

(    ) 
Raramente  

(    ) Só 
quando 

solicitado 

(    ) 
Nunca 

         

Yahoo 

(    ) 

Sempre  

(    ) 

Frequentemente  

(    ) 

Raramente  

(    ) Só 

quando 
solicitado 

(    ) 

Nunca 
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3. Você conhecia as bases digitais de dados científicos antes do início do curso 
de formação pesquisa de informação científica em bases eletrônicas da área 
de educação. 

(    ) Portal de Periódicos da capes 
(    ) Scorpus 
(    ) Banco de teses e dissertações – BDTD 

(    ) Scielo 
(    )Outros, especifique? 
 

4. Antes do curso de pesquisa de informação científica em bases eletrônicas da 
área de educação você sentia alguma dificuldade para realizar pesquisa na 
internet? 

(   ) Às vezes  
(   ) Sim  
(   ) Não 

 
5.Em caso afirmativo na questão anterior, marque três das principais 
dificuldades ao para a realização de sua pesquisa na internet?  

(    
) 

Linguagem    

(    

) 

Acesso   

(    
) 

Configuração das bases    

(    
) 

Termo de busca   

(    

) 

Dificuldade de encontrar a 

informação 

  

(    
) 

Complexidade das fontes    

(    
) 

Diversidade de fontes   

(    

) 

Disponibilidade de tempo   

 
6. Em relação a sua resposta na questão 5 responda: Como você realizava sua 

pesquisa na internet?  
(    ) Só escrevia as palavras  
(    ) Utilizava a ferramenta de busca avançada 

(    ) Utilizava as sugestões do buscador 
(    ) Acessa cada link em sequência  
(    ) Escolhia pela relevância do título do resultado e abre o link  

(    ) Escolhia pela data de publicação e abre o link 
(    ) Outro (especifique) ____________________________________________ 
 

Questões a serem respondidas conforme aprendizado obtido após o 
curso de pesquisa de informação científica em bases eletrônica 
 

7. Em sua opinião, o curso de pesquisa de informação científica em bases 
eletrônicas contribuiu para sua formação docente inicial? 
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(   ) Sim  
(   ) Não 
  

8. Em caso afirmativo enumere em ordem de relevância as contribuições do 
curso de pesquisa de informação científica em bases eletrônicas para sua 
formação docente inicial: 

(   ) Incentivo a utilização das bases eletrônicas confiáveis para pesquisa   
(   ) Contribuiu para a realização dos trabalhos acadêmicos 
(   ) Contribuiu para a construir saberes docentes 

(  )Contribuiu com o desenvolvimento de inovações didáticas a serem aplicadas 
em sala de aula 
(  ) Contribuiu com habilidades de busca e seleção das fontes informacionais 

para trabalhos futuros 
 
9. Após a finalização do curso, indique a frequência com que você utiliza as 

fontes de informação eletrônicas para sua pesquisa acadêmicas.  
 
            

 
                                     

NENHUMA 

 
   

POUCA                             MUITA 

Google  (    ) (    ) (    ) 

Google acadêmico  (    ) (    ) (    ) 

Teses e dissertações  (    ) (    ) (    ) 

Bibliotecas da UNIR (    ) (    ) (    ) 

 SciELO (    ) (    ) (    ) 

Livro impresso  (    ) (    ) (    ) 

Livro eletrônico  (    ) (    ) (    ) 

Periódico eletrônico (    ) (    ) (    ) 

 Portal de Periódicos 

da CAPES  

(    ) (    ) (    ) 

Outros. Especifique (    ) (    ) (    ) 

 
10. O curso de pesquisa em bases eletrônicas proporcionou aprendizado de 

como saber acessar, buscar, selecionar e utilizar a informação de modo a 
desenvolver inovações educativas a serem aplicadas em sala de aula? 
(   ) Sim 

(   ) Não 
 

Agradecemos sua participação! 
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APÊNDICE C 
TERMO DE CONSENTIMENTO DA ENTREVISTA 

 

Esta entrevista visa coletar dados para subsidiar o Trabalho de 

Conclusão de Curso (Dissertação), do Mestrado Profissional em Educação 

Escolar da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

 A sua colaboração é valiosa para compreendemos a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) durante a formação inicial 

docente como fonte de pesquisa informacional pode desenvolver inovações 

didáticas e tecnológicas capazes de facilitar a consulta bibliográfica, o processo 

ensino-aprendizagem e a produção de conhecimento durante a formação inicial 

docente. 

 As entrevistas serão gravadas mediante o consentimento do 

entrevistado. Informamos que o entrevistado tem os seguintes direitos: receber 

do pesquisador esclarecimentos acerca do estudo, não ser identificado e ser 

mantido o caráter confidencial das informações sobre privacidade. 

 Sua colaboração é fundamental e agradecemos a participação.  

 

Porto Velho, ___ de _________de 2016.  

 

Assinatura do Entrevistado: 

 

Eu, Rejane Sales de Lima Paula, declaro que forneci as informações da 
pesquisa ao entrevistado.  
Assinatura do pesquisador: 

Telefone:  
E-mail: 
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APÊNDICE D 
ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

PERGUNTA 1: A formação para pesquisa em bases eletrônicas lhe 

proporcionou o desenvolvimento de saberes necessários à preparação para a 

docência na educação básica a serem utilizados em sala de aula na formação 

inicial e na futura prática docente, como inovações educativas para o processo 

ensino-aprendizagem?  

 

PERGUNTA 2: Quais as contribuições do curso de formação de pesquisas em 

bases eletrônicas para a sua formação inicial docente para a educação básica. 

 

PERGUNTA 3: A formação para pesquisa em bases eletrônicas proporcionou 

uma formação de como lidar com a informação, como exemplo, buscar, 

selecionar e utilizar as bases de dados e as publicações científicas eletrônicas 

disponíveis para o desenvolvimento das pesquisas educacionais que podem 

ser aplicadas à formação inicial docente. Diante disso, comente: Como você 

utilizaria as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) de modo a 

desenvolver inovações educativas contemplando os conteúdos do currículo 

para o ensino e aprendizagem? 

 

PERGUNTA 4: Qual a sua percepção sobre as contribuições da formação para 

o desenvolvimento de inovações didáticas e tecnológicas para a sua formação 

docente? 

 

PERGUNTA 5: Você já utilizou os aprendizados da formação para a pesquisa 

em bases eletrônicas para alguma atividade profissional ou acadêmica? Qual? 

 

PERGUNTA 6: A formação para a realização de pesquisa em bases 

eletrônicas lhe possibilitou uma visão do fazer pedagógico, para melhorar o seu 

desempenho quanto futuro profissional da educação básica?  
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APÊNDICE E 
GUIA DE FONTES DE PESQUISA INFORMACIONAIS 

 

Nome Tipo de base Endereço 

ABNT Normas brasileiras 
de normas técnicas. 

http://www.abnt.org.br/ 

Acervo de 

Recursos 
Educacionais 
em Saúde 

Disponibiliza 

recursos 
educacionais 
desenvolvidos para 

o ensino-
aprendizagem de 
trabalhadores da 

saúde. 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/ 

Acesso à 
informação 

Guias, manuais e 
orientações 

relacionados à Lei 
de Acesso à 
Informação. 

http://www.acessoainformacao.gov.br/ 

Apoio ao 

professor 

É um programa de 

extensão totalmente 
gratuito que tem 
como objetivo a 

difusão de 
conhecimentos para 
a formação 

continuada de 
professores e 
especialistas em 

educação de todo o 
país. 

http://www.apoioaoprofessor.com.br/ 

Biologia 
o estudo  

da vida  
na Terra 

Tudo sobre a 
biologia contém 

jogos, desenhos, 
etc. 

http://www.kidsbiology.com/ 

Banco 
Central do 

Brasil 

Faz referência em 
controle e gestão de 

riscos. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home 

Banco de 
Teses da 

Capes 

Base de resumos de 
teses defendidas 

pelos diversos 
programas de pós-
graduação do país 

desde 1987. 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco
-de-teses 

Banco 
Internacional 
de Objetos 

Educacionais 
 

Repositório de 
recursos digitais 
com cunho 

pedagógico-
educacional. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

http://www.abnt.org.br/
https://ares.unasus.gov.br/acervo/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.apoioaoprofessor.com.br/
http://www.kidsbiology.com/
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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Contempla todos os 
níveis de ensino. 

BDTD - 
Biblioteca 

digital 
brasileira de 
teses e 

dissertações 

Biblioteca digital 
brasileira de teses e 

dissertações. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/ 

Biblioteca 
Digital de 
Teses e 

Dissertações 
da Unicamp 

Biblioteca Digital de 
Teses e 
Dissertações da 

Unicamp. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/d
ocument/list.php?tid=7 

Biblioteca 

Digital de 
Teses e 
Dissertações 

da USP 

Biblioteca Digital de 

Teses e 
Dissertações da 
USP. 

http://www.teses.usp.br/ 

Canva Programa de design 
gráfico, figuras, etc. 

https://www.canva.com/ 

Cathedra - 
Unesp 

Biblioteca digital de 
teses e dissertações 

da UNESP. 

http://www.unesp.br/portal#!/cgb/bibliote
cas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-

teses/ 

Desenhos 
para colorir - 

Edupics.com 

Desenhos para 
colorir de imagens, 

fotografias e 
artesanato. 

https://www.edupics.com/ 

Domínio 
público 

Biblioteca digital 
desenvolvida em 

software livre, que 
permite a coleta, a 
integração, a 

preservação e o 
compartilhamento 
de conhecimentos. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesqui
sa/PesquisaObraForm.jsp 

Dropox Sistema de 

armazenamento de 
informações nas 
nuvens 

https://www.dropbox.com 

E-books da 

UNIR 

E-books disponíveis 

da Springer todas 
as áreas do 
conhecimento. 

http://link.springer.com/search?package

=90011652&facet-end-
year=2012&facet-start-
year=2012&facet-content-

type=%22Book%22 

Educa - 
publicações 

on-line da 
área de 
educação  

Publicações on-line 
da área de 

educação. 

http://educa.fcc.org.br/ 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
https://www.canva.com/
http://www.unesp.br/portal
http://www.unesp.br/portal
http://www.unesp.br/portal#!/cgb/bibliotecas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-teses/
http://www.unesp.br/portal#!/cgb/bibliotecas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-teses/
http://www.unesp.br/portal#!/cgb/bibliotecas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-teses/
https://www.edupics.com/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://www.dropbox.com/
http://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2012&facet-start-year=2012&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2012&facet-start-year=2012&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2012&facet-start-year=2012&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2012&facet-start-year=2012&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=90011652&facet-end-year=2012&facet-start-year=2012&facet-content-type=%22Book%22
http://educa.fcc.org.br/
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Educapedia Sugestões de 
planos de aula. 

http://www.educopedia.com.br/ 

Enciclopédia 
sobre o 

Desenvolvim
ento na 
Primeira 

Infância 
 

Conhecimentos 
científicos mais 

atuais sobre o 
desenvolvimento 
infantil, da 

concepção até os 5 
anos de idade. 

http://www.enciclopedia-crianca.com/ 

Etnologue  Informações sobre 
mapas e idiomas. 

http://etnologue.com/ 

Google Street 
View 
 

Mapa interativo – 
localização. 

http://www.gosur.com/street-view 

Hora do 

Enem 

É um projeto 

pensado para você 
que vai fazer o 
Exame Nacional do 

Ensino Médio. 

http://horadoenem.mec.gov.br/ 

IBGE – teen  Banco de 
informações 
estatísticas e 

geográficas sobre o 
país e a população. 

http://teen.ibge.gov.br/ 

IBGE – 7 a 
12 

Banco de 
informações sobre o 

Brasil e brasileiros. 

http://7a12.ibge.gov.br/sobre-o-ibge/o-
que-e-censo.html 

IBGE – 
Biblioteca 

Permite a 
localização de 

materiais de 
maneira mais 
simples. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

IBGE – Brasil 

em síntese 

Brasil em Síntese 

reúne informações 
que permitem traçar 
um panorama 

nacional sob a 
forma de gráficos e 
tabelas, apresenta 

dados sobre 
território, população, 
educação, trabalho, 

habitação, 
agropecuária 
indústria, comércio, 

serviços e contas 
nacionais. 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/ 

IBGE – 
mapas/atlas 

Banco de 
informações sobre 

http://www.atlasescolar.ibge.gov.br/ 

http://www.educopedia.com.br/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://etnologue.com/
http://www.gosur.com/street-view/?search=Google%20Street%20View&q=search+location+street+view
http://www.gosur.com/street-view/?search=Google%20Street%20View&q=search+location+street+view
http://www.gosur.com/street-view
http://horadoenem.mec.gov.br/
http://teen.ibge.gov.br/
http://7a12.ibge.gov.br/sobre-o-ibge/o-que-e-censo.html
http://7a12.ibge.gov.br/sobre-o-ibge/o-que-e-censo.html
http://biblioteca.ibge.gov.br/
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/
http://www.atlasescolar.ibge.gov.br/
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mapas e atlas do 
País. 

IBGE – 
vamos contar 

Vamos contar é o 
ponto de encontro 

do IBGE com os 
educadores. Este é 
um site pensado 

para oferecer 
informações 
atualizadas sobre o 

Brasil por meio de 
atividades e 
recursos para as 

aulas. 

http://vamoscontar.ibge.gov.br/ 

Instituto 
Brasileiro de 
geografia e 

estatística 
(IBGE) 

Banco de 
informações do 
País. 

http://www.ibge.gov.br/home/ 

Mec - 

legislações 

Legislações e 

normas. 

http://portal.mec.gov.br/conaes-

comissao-nacional-de-avaliacao-da-
educacao-superior/legislacao-e-normas 

Merriam - 
dicionário e 

thesaurus 

Dicionário e 
thesaurus – Jogos. 

https://www.merriam-webster.com/ 

Nasa Responsável pela 
pesquisa e 
desenvolvimento de 

tecnologias e 
programas de 
exploração espacial. 

https://www.nasa.gov/ 

Plataforma 

Lattes 

Bases de dados de 

Currículos, de 
Grupos de pesquisa 
e de Instituições em 

um único Sistema 
de Informações. 

http://lattes.cnpq.br/ 

Portal da 

Transparênci
a 
 

Contém dados 

detalhados sobre a 
execução 
orçamentária e 

financeira do 
governo federal. 

http://transparencia.gov.br/ 

Portal de 
Periódicos da 

Capes 

Oferece acesso aos 
textos completos de 

artigos de revistas 
internacionais, 
nacionais e 

estrangeiras. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

http://vamoscontar.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/legislacao-e-normas
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/legislacao-e-normas
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/legislacao-e-normas
https://www.merriam-webster.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Explora%C3%A7%C3%A3o_espacial
https://www.nasa.gov/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/
http://transparencia.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Portal do 
professor 

Sugestões de 
planos de aula 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/inde
x.html 

Repositório 
Institucional 

da UNIR 

Contém todas as 
produções 

científicas - teses e 
dissertações. 

http://www.ri.unir.br/jspui/ 

Repositório 
Instituto de 

Pesquisa 
Econômica 
Aplicada  

Coleções de dados 
informacionais 

sobre planejamento 
econômico, sociais, 
políticas e 

governamentais.  

http://repositorio.ipea.gov.br/ 

Serviço 
brasileiro de 

respostas 
técnicas 
 
 

Banco de 
Informação formado 

por Respostas e 
Dossiês Técnicos, 
em diversos 

segmentos de 
agronegócios, 
indústria e serviços. 

http://sbrt.ibict.br/ 

Sistema de 

bibliotecas 
universitária 
UFSC 

Registros dos 

materiais em meio 
físico (impressos; 
digitais).  

http://portal.bu.ufsc.br/ 

 

TV Escola É a televisão pública 

do Ministério da 
Educação destinada 
aos professores e 

educadores 
brasileiros, aos 
alunos e a todos. 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/home 

Vlibras Consistem em um 

conjunto de 
ferramentas 
computacionais de 

código aberto, 
responsável por 
traduzir conteúdos 

digitais (texto, áudio 
e vídeo) para a 
Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS. 

http://vlibras.gov.br/ 

Webquest É uma base de 
atividade 

investigativa onde 
as informações 
provêm da internet 

http://webeduc.mec.gov.br/webquest/ind
ex.php 

Wipo Organização 

mundial de 
propriedade 

http://www.wipo.int/portal/en/index.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://www.ri.unir.br/jspui/
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://sbrt.ibict.br/
http://portal.bu.ufsc.br/
http://tvescola.mec.gov.br/tve/home
http://vlibras.gov.br/
http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php
http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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intelectual, política, 
informação e 
cooperação. 

wolframalpha É um mecanismo de 

conhecimento 
computacional. 

https://www.wolframalpha.com/ 

Fonte: Dados da autora (2016). 
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APÊNDICE F 
PROPOSTA DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES 

 
Apresentação do curso: Com a introdução da tecnologia como facilitadora de 

pesquisa na área de educação ficou evidente que uma preparação para 

pesquisa científica tem um papel imprescindível no aprendizado dos futuros 

profissionais de educação básica. Neste curso explicitaremos, a priori, o 

conceito, a classificação e tipologia das fontes de informação impressa e 

eletrônica; a técnica de busca e técnica de recuperação da informação 

científica on-line. Uma proposta dessa amplitude vai potencializar a significação 

do conhecimento dos sujeitos acerca das possibilidades de inovações didáticas 

e tecnológicas a partir do desenvolvimento da pesquisa informacional 

bibliográfica para a formação inicial de professores da educação básica. 

Caracterização da proposta: Os recursos tecnológicos utilizados como 

suportes para o ensino e aprendizagem precisam ser selecionados e 

organizados de maneira a ampliar as competências e habilidades de buscas, já 

que as fontes de informação envolvem os diversos tipos de ferramentas e 

possibilidades de acesso físico e remoto, e os sujeitos precisam ser 

alfabetizados informacionalmente para que sejam capazes de localizar, avaliar 

e usar a informação necessária de forma eficaz e eficiente na formação. É com 

base nestas perspectivas que se vê a necessidade de investigar como os 

futuros profissionais de educação básica, na formação inicial, constroem o 

conhecimento, a partir das fontes informacionais disponíveis na internet de 

modo a melhorar a qualificação profissional e práxis docente. 

Nome do curso de extensão: Pesquisa de informação científica em bases 

eletrônicas da área de Educação 

Público-Alvo: Acadêmicos do curso de licenciatura do curso de Pedagogia do 

3º e 5º período  

Total de vagas: 20 

Carga horária: 40 

Objetivo Geral: utilizar as TIC na atividade de busca de fontes de pesquisas 

na área de educação, para facilitar a consulta bibliográfica, o processo ensino-

aprendizagem e a produção de conhecimento.  

Objetivos específicos:  
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1.Identificar as principais bases digitais de dados científicos na área de 

educação;  

2. Realizar e contribuir com os conhecimentos relativos à realização de busca, 

seleção, qualificação e utilização de conteúdos científicos de bases digitais de 

pesquisa da área de educação.  

Conteúdos programáticos: 

Conceitos de Fontes de informação; 

Sistemas de buscas de informação; 

Técnicas de buscas e recuperação de informação;  

Critérios e qualificação da informação on-line; 

Fontes de informação em educação on-line para área de educação; 

Bases de dados acadêmicas; 

Fontes de informação on-line – Google acadêmico, 

Fontes de informação on-line – Portal da CAPES; 

Fontes de informação on-line – (E-Books) da Springer  

Revistas eletrônicas e repositórios. 

Proposta metodológica do curso: 

Aula Expositiva e participativa; 

Aula prática com realização de pesquisas nas bases de dados  

Debates acerca dos conteúdos programáticos 

Recursos Humanos e físicos 

Professores do departamento de biblioteconomia; 

Laboratório de informática – LABMÍDIA (Computadores, mesa, cadeira, 

datashow e internet) 

Certificação: PROCEA 

Fonte: Dados da autora (2016). 
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ANEXOS A 
 COMPROVANTE CEP 
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ANEXO B 
 TERMO DE RESPONSABILIDADE PESQUISADOR 
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ANEXO C 

 PARECER CEP 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO C 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO C 
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ANEXO D  

DIVULGAÇÃO CURSO DE EXTENSÃO SITE 

UNIR
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ANEXO E  
 DIVULGAÇÃO CURSO DE EXTENSÃO SITE BC 

 

Fonte: Biblioteca Central (2016). 

 


