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apresentado predominância de uma das situações identificadas, as características das 
outras situações também aparecem, por vezes, em seus trabalhos. 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E INFOGRÁFICOS: APRENDER 
PARA INCORPORAR NO ENSINO 

Marinho, Simão Pedro. PUC Minas, Brasil 
 
Resumen 
O estudo se refere ao uso de infográficos na disciplina Tecnologia e Práticas Educativas 
em um curso que forma professores de Ciências e Biologia. A disciplina tem como um 
objetivo fazer com que os estudantes se posicionem, de forma crítica, em relação às 
implicações da incorporação curricular das tecnologias digitais de informação e 
comunicação na escola Educação Básica contemporânea, no contexto de internet e de 
mídias sociais, considerando, inclusive, o acesso cada vez mais amplo aos dispositivos 
móveis. Para que possam construir competência para a crítica os estudantes criam 
produtos e elaboram estratégias de uso das TDIC em contextos de ensino de Ciências e 
Biologia. Na experiência sob análise, os estudantes foram solicitados a elaborar um 
survey, junto a contatos de suas redes sociais, sobre um recorte do tema do meio 
ambiente. Para isso criaram um questionário disponível on-line, utilizando o Typeform, 
cujo link encaminharam para os seus contatos nas redes sociais e, ainda, pelo 
WhatsApp. Dados coletados, os estudantes analisaram os resultados e os publicaram 
na forma de infográficos, gerados, principalmente, no Infogr.am e no Venngage. Os 
infográficos foram inseridos no blog da disciplina, como estratégia de 
compartilhamento. Os resultados da experiência apontam indicadores importantes, da 
usabilidade dos recursos da internet até considerações sobre a atividade enquanto 
proposta de inovação pedagógica com a incorporação das tecnologias digitais.  
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NOS 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
EXATAS E DA TERRA: CONSTRUTOS PEDAGÓGICOS E 

CURRICULARES 

Rivas, Noeli Prestes Padilha. USP, Brasil 
 
Resumen 
O texto contempla resultados de pesquisa, balizada nos estudos de Cunha, Pimenta, 
Lopes e Bernstein, cujo objetivo é refletir acerca da formação pedagógica do professor 
universitário, nos programas de pós-graduação stricto sensu em uma Universidade 
pública brasileira, na área de Ciências Exatas e da Terra. A problemática desta 
investigação justifica-se face aos atuais desafios para a Educação Superior no que 
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concerne às influências da queda das fronteiras do conhecimento, da democratização e 
ampliação desse nível de ensino e ênfase dos cursos de pós-graduação na formação do 
pesquisador. O corpus é constituído pelos programas de ensino de disciplinas de pós-
graduação da área de Ciências Exatas e da Terra do Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino. Esses programas foram submetidos à análise documental e análise de 
conteúdo, tendo como aporte teórico a teoria dos campos de recontextualização, 
entendidos como campos de contestação, e se materializam no currículo, no 
deslocamento de questões acerca do ensino e aprendizagem, na tradição e história das 
disciplinas de referência acadêmica. Os dados revelam currículos em que há 
predominância de conteúdos centrados em metodologias e estratégias de ensino, na 
perspectiva das didáticas especiais relacionadas aos campos das respectivas ciências. 
Nesse âmbito, a preparação didática para a docência superior apresenta enfoque 
tecnocrático com abordagem nas dimensões propositiva, normativa e instrumental, 
secundarizando os pressupostos teóricos e epistemológicos da prática docente e as 
dimensões profissional e pessoal do professor. Observa-se ainda que os processos de 
negociação e conflito do conhecimento técnico-cientifico extrapolam a territorialidade 
da Instituição e envolvem os sujeitos e os grupos sociais de referência, sua produção de 
conhecimento, seu lugar social e institucional, seus valores e crenças, revelando a 
valorização do sujeito pesquisador em detrimento do sujeito professor. 
 
 

Conclusiones 
As pesquisas apresentadas apontaram diferenças nas perspectivas da didática 
universitária. Por um lado, alguns dados mostram que a preparação didática para a 
docência superior, ainda acontece com ênfase no enfoque tecnocrático e com 
abordagem nas dimensões propositiva, normativa e instrumental. Tal preparação 
utiliza os pressupostos teóricos e epistemológicos da prática docente e as dimensões 
profissional e pessoal de cada professor.  Por outro lado, as pesquisas revelam a 
existência de novas possibilidades didáticas da docência no ensino superior. Assim, 
essas possibilidades podem representar uma alternativa contra-hegemônica no ensino 
e na aprendizagem. Desse modo, elas são traduzidas, dentre outras consequências 
positivas, em alguns importantes parâmetros. Alguns exemplos: valorização da 
consciência dos estudantes sobre o seu processo de aprendizagem, promoção de 
práticas educativas não seletivas e não discriminatórias e o uso adequado das TDIC a 
serviço das aprendizagens. Tudo isso, corrobora com as concepções das propostas 
epistemológicas apontadas por Anthony Giddens e Boaventura Souza Santos.  
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