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RESUMO

Este estudo apresenta uma análise sobre o desenvolvimento profissional dos
egressos da Licenciatura em Computação (LC) no Brasil. Compreende-se que é
pertinente apresentar indicativos sobre o desenvolvimento profissional desse egresso
que apresenta em seu perfil profissiográfico a competência em desenvolver o ensino
de Computação, para além das máquinas e promover uma ação humano-computador
reflexiva e propositiva. Ao longo do processo investigativo, buscou-se alcançar os
seguintes objetivos: analisar o desenvolvimento profissional dos egressos da LC no
Brasil; identificar possíveis desafios e potencialidades da inserção profissional desse
professor; analisar e indicar esquemas de autocompreensão profissional dos
egressos, a fim de apresentar características da identidade profissional docente;
identificar Conhecimentos Pedagógicos de Conteúdo (Pedagogical Content
Knowledge-PCK) do licenciado em Computação. O enquadramento teórico está
estruturado a partir de três conceitos basilares: formação docente; desenvolvimento
profissional docente; e, Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do professor. A
metodologia deste trabalho está fundamentada na pesquisa do Método Misto (qualiquanti) com ênfase na abordagem qualitativa. A perspectiva de análise que
fundamentou o tratamento dos dados está pautada na Análise de Conteúdo (BARDIN,
2016). Para a recolha de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: pesquisa
documental; inquérito por questionário semiaberto online, aplicado a 60 (sessenta)
egressos de LC, além de entrevista semiestruturada, desenvolvida com 11 (onze)
egressos. Os sujeitos envolvidos na recolha de dados são egressos de LC oriundos
de instituições localizadas nas regiões: Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul
do Brasil. A partir da análise dos dados conclui-se que a formação do licenciado em
Computação é oportuna ao contexto atual da educação brasileira. Observa-se que
esse profissional poderá contribuir enormemente para a promoção do Pensamento
Computacional desde a Educação Básica. Constatou-se que o desenvolvimento
profissional do egresso de Computação é satisfatório sob os termos da inserção
profissional e da formação continuada. Este estudo também apresenta referências da
autoimagem profissional deste professor e indica que a base do PCK do professor de
Computação é amparada nos seguintes atributos: autonomia, transposição didática,
contextualização, Pensamento Computacional, mediação, interdisciplinaridade e
planejamento.
Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional Docente. Formação de Professores.
Licenciatura em Computação. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do Professor
(PCK). Identidade Profissional.
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ABSTRACT

The present study presents the results of a doctoral research whose main objective
was to analyze the professional development of the graduates of the training course
of Computer Teachers in Brazil. It is understood that it is pertinent to draw indications
on the professional development of this egress who presents in his professional profile
the competence to develop the teaching of computation, in addition to the machines
and to promote a reflexive and purposeful human-computer action. Throughout the
investigative process the following specific objectives were sought: to identify possible
challenges and potentialities of the professional insertion of this teacher; analyze and
indicate professional self-understanding schemes of the graduates, in order to present
characteristics of the professional teaching identity; Identify Pedagogical Content
Knowledge (PCK) of the licenciado in Computing. The theoretical framework is
structured around three basic concepts: teacher training; professional teacher
development; and, Knowledge of the Pedagogical Content of the teacher (PCK). The
methodology of this work is based on the research of the mixed method (quali-quanti)
with emphasis on the qualitative approach. The analysis perspective that based the
data treatment is based on Content Analysis (BARDIN, 2016). The instruments of data
collection that were used are: documentary research; semi-open online questionnaire
survey, applied to 60 (sixty) people; and, semi-structured interview, developed with 11
(eleven) people. The subjects involved in the data collection are graduates of the
training course of computer teachers from institutions located in the North, Northeast,
Midwest, Southeast and South regions of Brazil. Through the analysis of the data it is
concluded that the training of the Computing teacher is timely to the current context of
Brazilian education. It is observed that this professional can contribute enormously to
the promotion of Computational Thinking since Basic Education. It was found that the
professional development of the computer egress is satisfactory under the terms of
professional insertion and continuous training. This study also presents references of
the professional self-image of the computer teacher and indicates that the pedagogical
content knowledge base (PCK) of the computer teacher is supported by the following
codes: autonomy, didactic transposition, contextualization, thinking / computational
reasoning, mediation, interdisciplinarity and planning.

Keywords: Professional Development Teacher. Teacher training. Teacher Training in
Computer Science. Pedagogical Content Knowledge of Teacher (PCK). Professional
Identity.

TEIXEIRA, L. P. S. Développement professionnel de la croissance de la formation
des professeurs d’informatique au Brésil: identité, défis et potentialités. Programme
d'études supérieures en éducation et contemporanéité (PPGEduC). Département
d'éducation. Université de l'État de Bahia (UNEB). Salvador, 2019. 328 p.

RÉSUMÉ

La présente étude présente les résultats d'une recherche doctorale dont l'objectif
principal était d'analyser le développement professionnel des diplômés de la formation
de professeurs d'informatique au Brésil. Il est entendu qu’il est pertinent de tirer des
indications sur le développement professionnel de cette sortie qui présente dans son
profil professionnel la compétence de développer l’enseignement du calcul, en plus
des machines, et de promouvoir une action homme-machine réflexive et utile. Tout au
long du processus d’enquête, les objectifs spécifiques suivants ont été recherchés:
identifier les défis et les potentialités de l’insertion professionnelle de cet enseignant;
analyser et indiquer les schémas de compréhension professionnelle des diplômés afin
de présenter les caractéristiques de l'identité de l'enseignement professionnel;
Identifier la connaissance du contenu pédagogique (PCK) du licenciado en
informatique. Le cadre théorique est structuré autour de trois concepts de base: la
formation des enseignants; perfectionnement professionnel des enseignants; et,
Connaissance du contenu pédagogique de l'enseignant (PCK). La méthodologie de
ce travail est basée sur la recherche de la méthode mixte (quali-quanti) en mettant
l'accent sur l'approche qualitative. La perspective d'analyse qui a fondé le traitement
des données est basée sur l'analyse de contenu (BARDIN, 2016). Les instruments de
collecte de données utilisés sont les suivants: recherche documentaire; questionnaire
en ligne semi-ouvert, appliqué à 60 (soixante) personnes; et entretien semi-structuré,
développé avec 11 (onze) personnes. Les sujets concernés par la collecte de données
sont les diplômés du cours de formation d'enseignants en informatique d'institutions
situées dans les régions du Nord, du Nord-Est, du Midwest, du Sud-Est et du Sud du
Brésil. L'analyse des données a permis de conclure que la formation de l'enseignant
en informatique est adaptée au contexte actuel de l'éducation brésilienne. On constate
que ce professionnel peut contribuer énormément à la promotion de la pensée
numérique depuis l’éducation de base. Il a été constaté que le développement
professionnel de la sortie informatique est satisfaisant en termes d’insertion
professionnelle et de formation continue. Cette étude présente également des
références à l'image de soi professionnelle du professeur d'informatique et indique que
la base de connaissances sur le contenu pédagogique (PCK) du professeur
d'informatique est étayée par les codes suivants: autonomie, transposition didactique,
contextualisation, raisonnement informatique / raisonnement computationnel,
médiation , interdisciplinarité et planification.

Mots-clés: Professeur de développement professionnel. Formation des enseignants.
Formation des enseignants en informatique. Contenu pédagogique Connaissance de
l'enseignant (PCK). Identité professionnelle.
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INTRODUÇÃO:
Contextualização, inquietações e dialogicidade com o estudo

___________________________________________________________________

O ensino, da forma que o conhecemos,
Não cabe mais no mundo em que vivemos.
Edward L. Davis III
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Qual será o contexto para o trabalho docente nas próximas décadas?
Pensar no professor e no seu futuro profissiográfico1 implica pensar
primeiramente quais parâmetros regerão a educação formal nas próximas décadas.
A busca do “ser” professor nos dias atuais é marcada por mudanças
tecnológicas que invadem o cotidiano, ao mesmo tempo em que, nas escolas veemse “velhas” práticas se repetirem num contexto em que as relações humanas estão
diretamente influenciadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação.
Porém, mesmo diante da urgência da sociedade digital é necessário convir que o
trabalho docente é primeiramente humano.
As tecnologias digitais e toda a amplitude das redes abertas de comunicação e
interação social provocam nos estudiosos da educação reflexões sobre as grandes
mudanças que afetam e afetarão os moldes tradicionais da educação formal nos
próximos anos e, por conseguinte, o trabalho docente nesse contexto.
À medida que a sociedade digital avança, surgem novos desafios para o ensino
e a aprendizagem na sociedade do conhecimento em rede. A construção do
conhecimento tem se tornado cada vez mais colaborativa, diante do grande volume
de informações que estão a circular nos dispositivos tecnológicos digitais; faz-se
necessário que os sujeitos desenvolvam habilidades para utilização e avaliação da
informação digital, que assumam uma postura ativa diante das novas tecnologias
digitais.
Nesse contexto, há um importante elemento a ser considerado na educação
dos sujeitos no momento atual e das décadas vindouras. É a necessidade do
desenvolvimento de habilidades computacionais presentes em todas as áreas do
conhecimento. Esse elemento conduz a área de formação específica do curso de
formação de professores escolhido como base empírica para a proposição deste
trabalho de pesquisa.
A criação da Licenciatura em Computação (LC) no Brasil apresenta-se como
uma das respostas à necessidade de se contemplar dentre os cursos de formação de
professores uma Licenciatura que apresente uma formação docente voltada às

1

Perfil histórico-laboral do profissional.
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tecnologias digitais de informação e comunicação, propondo uma mediação
pedagógica e uma transposição didática específicas.
Trata-se de um curso que pode promover uma formação que relaciona
reflexivamente as mídias, a tecnologia e a educação numa perspectiva crítica,
produtiva e criadora.
A presente pesquisa de doutorado apresenta um estudo a respeito do
desenvolvimento

profissional

de

egressos

de

cursos

de

Licenciatura

em

Computação2, assim como a compreensão sobre os conhecimentos pedagógicos do
conteúdo da docência em computação.
A criação de cursos na área de formação de professores para a área de
Computação e informática no Brasil vem ocorrendo desde o final da década de 1990.
Registra-se que o primeiro curso de LC do país surgiu na Universidade de Brasília em
1997. Os cursos mais antigos traziam a nomenclatura Licenciatura em informática,
porém, o curso de LC passou a apresentar uma organização curricular e uma
finalidade diferente do curso de Licenciatura em informática. Essas mudanças devemse também à distinção que se estabeleceu no significado de informática e
Computação na língua portuguesa brasileira. De acordo com Nunes (2010), “A palavra
informática é usada em referência ao processo de aplicação das tecnologias de
Computação aos processos de automação. Assim, é frequente dizer-se que uma
organização está sendo informatizada” (s/p). Já o termo Computação apresenta uma
significação mais ampla, e próxima das descrições matemáticas.
O censo da educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Anísio Teixeira (BRASIL, 2017) apresenta dados estatísticos que revelam como estão
distribuídos os cursos na área de Computação do Brasil, baseado último censo
realizado em 2016 e publicado em novembro de 2017. Todos os cursos de formação
de professores para a área de Computação estão reunidos no termo Licenciatura em
Computação, nos dados referentes ao censo dos cursos de Computação, visto que a
maioria dos cursos atualmente apresentam essa nomenclatura.

2

Ressalta-se que neste estudo optou-se por utilizar o termo Licenciatura em Computação para referir
a todos os cursos de formação de professores para a área de computação, informática e tecnologias
digitais da informação e comunicação. Essa opção se deu pelo fato do termo “Licenciatura em
Computação” ser o termo predominante no censo 2016 dos cursos superiores, no censo promovido
pelo INEP/MEC, com resultados publicados em 2017.
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Através da figura 1 se pode observar que a Licenciatura em Computação
apresenta o terceiro menor índice no quantitativo de cursos por modalidade de cursos
de Computação existentes no país. Esse índice colabora para a compreensão de que
ainda há poucos cursos de LC, e que sua expansão na área da Computação é
gradativa. O curso começou a ser ofertado com maior expressividade nos últimos dez
anos.

Ciência da
Outros Cursos Computação
1%
15%
Cursos de
Tecnologia
45%

Engenharia de
Software
1%

Figura 1

Engenharia da
Computação
9%
Sistemas de
Informação
25%
Licenciatura em
Computação
4%

Distribuição de cursos de Computação no Brasil 2016

Fonte: relatório SBC (2017).

Ao compilar os dados de censos de anos anteriores, a Sociedade Brasileira de
Computação (SBC) apresenta em sua base de dados índices estatísticos dos cursos
na área de Computação no Brasil, do período de 2001 a 2016.
Nota-se que em 2016 há uma queda considerável nos índices, principalmente
no que se refere ao curso de Licenciatura em Computação. Em 2015, havia no país
103 (cento e três) cursos de LC, já em 2016 contabilizam-se apenas 89 (oitenta e
nove) cursos, ou seja, o número de extinção de cursos nessa modalidade foi maior
que o número de criação de novos cursos, um dado preocupante quanto ao futuro do
curso, pois, para que haja a consolidação do desenvolvimento do profissional egresso,
é necessário que o curso tenha uma expansão equilibrada nas Instituições de ensino
superior no país.
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É interessante observar que o curso de engenharia de software teve o maior
crescimento nos últimos 2 (dois) anos, cresceu 18,18 %, conforme dados da tabela 1.

Tabela 1

Número de cursos existentes no Brasil na área de Computação

Modalidades de Cursos

Ano 2015

Ano 2016

Evolução (%)

Ciência da Computação

362

372

2,76%

Engenharia

da

187

205

9,63%

Sistemas de Informação

591

596

0,85%

Licenciatura

em

103

89

- 13,59%

Engenharia de Software

22

26

18,18%

1091

1068

- 2,11%

31

34

9,68%

2387

2390

0,13%

Computação

Computação

Cursos de Tecnologia
Outros Cursos
Total

Fonte: SBC (2017).

Ao analisar a tabela 1, constata-se que a área da Computação é ampla, os
cursos podem ser classificados primeiramente em cinco grandes modalidades,
também os cursos de tecnologias e ainda, outros com especificações mais restritas.
Observa-se também uma escassez de cursos na área de engenharia de software,
mesmo o referido curso tendo apresentado certo crescimento, quando comparado ao
índice do ano anterior, na distribuição geral de cursos. Vale ressaltar que o baixo
índice de cursos na área de Engenharia de Software se deve ao fato de esse curso
ter sido criado recentemente, e se originar de cursos de Sistemas de Informação e de
cursos de Ciência da Computação.
Os dados apresentados colaboram para a contextualização da área do curso
que engloba o objeto de estudo deste trabalho, porém interessa com maior precisão
conhecer os dados concernentes ao curso de LC. O gráfico da Figura 2 mostra o
crescimento da Licenciatura em Computação por região do país ao longo dos últimos
19 (dezenove) anos.
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Figura 2

Número de cursos de Licenciatura em Computação por região

no Brasil de 1997 a 2016
Fonte: SBC (2017).

Os cursos de LC atualmente estão mais concentrados na região Nordeste,
onde se pode contabilizar um número de 26 (vinte e seis) cursos; em segundo lugar
está a região Norte, na qual estão registrados 19 (dezenove) cursos existentes; em
terceiro lugar encontra-se a região Centro-Oeste, que apresenta 16 (dezesseis)
cursos de LC em atividade; em quarto lugar está a região Sul, com 15 (quinze) cursos,
e em último lugar a região Sudeste que oferta apenas 13 (treze) cursos de Licenciatura
em Computação.
Ao confrontar esses dados com os dados populacionais do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), denota-se uma grande disparidade. A região
Sudeste é a mais populosa do país, mas é nessa região onde se oferece o menor
número de cursos de LC, porém, ao buscar dados referentes aos cursos de
bacharelado em Computação, ocorre que o maior índice de cursos é ofertado na
referida região.
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É válido ressaltar que em 10 (dez) anos o número de cursos de LC no Brasil
cresceu 296 %. Em 2006, havia 30 (trinta) cursos em todo o país, em 2016 esse
número chegou a 86 (oitenta e seis) cursos, embora haja um fator que indica uma
estagnação no crescimento do curso de 2014 a 2016.
Observa-se que houve um crescimento considerável na oferta do curso de LC
entre os anos de 2008 a 2010. Em 2008, havia 36 (trinta e seis) cursos, e em 2010
esse número quase que dobrou, com a oferta de 62 (sessenta e dois) cursos. Esse
evento deve-se em grande parte à criação de programas do governo federal.
Esse crescimento na oferta de cursos de LC no período de 2008 a 2010 está
relacionado ao surgimento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo decreto nº 6.096, de
24 d abril de 2007, esse programa representa uma das ações que integram o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE) e impulsionou a oferta de cursos de
Licenciatura, principalmente na área de Ciências Exatas e Ciências da Natureza.
A partir de 2009, também houve o aumento na oferta de cursos superiores nos
Institutos Federais de Educação3 e, de acordo com dados do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (Sinaes/INEP), a oferta de cursos superiores da Rede Federal de Educação
Tecnológica foi a que teve maior crescimento de percentual anual de número de
matrícula, sendo que a maior parte das matrículas estava concentrada em cursos de
Licenciatura. O índice de matrícula em cursos superiores da Rede Federal de ensino
cresceu de 698.319 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e dezenove) em 2008
para 938.656 (novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis) em 2010
(BRASIL, 2011, p. 08).
Uma característica a ser observada na oferta de cursos de Licenciatura nos
Institutos Federais (IF) é que a maioria está concentrada na área de Ciências Exatas.
Quanto aos ingressantes e concluintes do curso de LC os dados são um tanto
contraditórios. Nos últimos 2 (dois) anos do censo do ensino superior o número de
ingressantes cresceu, mas, o número de concluintes diminuiu, conforme a tabela 2:

3

Em 2008, o Ministério da Educação cria os Institutos Federais, através da Lei Nº 11.892 de
29/12/2008, unificando os antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e as antigas
Escolas Agrotécnicas Federais, numa só rede de ensino, ampliando os níveis e modalidades de
atuação dessas instituições e inserindo dentre os objetivos dos Institutos a oferta de cursos de
licenciatura, conforme se observa o artigo 7º, inciso VI, alínea b.
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Tabela 2

Ingressantes e concluintes por curso em 2015 e 2016

Modalidade

2015

2016

Evolução

de Cursos

Ingressantes

Concluintes

Ingressantes

Concluintes

Ingressantes

Concluintes

Ciência da

18788

5691

22643

6470

20,53%

13,69%

6861

1730

11707

2114

70,63%

22,20%

19399

10131

25990

10286

33,98%

1,52%

779

1476

2690

1127

245,31%

- 23,64%

30448

21806

66663

21387

118,94%

- 1,92%

46

106

1518

144

3300,00%

35,85%

565

485

1900

484

236,28%

-0,21

76886

41425

133111

42012

73,13%

1,42

Computação
Engenharia
de
Computação
Sistemas de
Informação
Licenciatura
em
Computação
Cursos de
Tecnologia
Engenharia
de Software
Outros
Cursos
Total

Fonte: SBC (2017).

Há um crescimento considerável no número de ingressantes de 2015 para
2016. Esse número mais que dobrou, porém o número de concluintes teve uma queda
apresentando um percentual negativo. Há inúmeros fatores que podem ser a razão
dessa queda acentuada no índice de concluintes: há o problema do fracasso dos
estudantes nas disciplinas da área de exatas do curso que, por isso, acabam por
evadir-se; há também um possível desencanto com a atuação profissional na
Educação Básica, visto que na maioria das redes de ensino não há componente
curricular na área de Computação; há ainda possíveis dificuldades para atuação no
campo profissional, principalmente no interior dos estados brasileiros. Enfim, esses e
outros possíveis motivos serão discutidos nos capítulos 5 e 6 desta tese.
Portanto, os dados apresentados nesse momento introdutório do trabalho têm
a intencionalidade de contextualizar e justificar a necessidade urgente de se investigar
os campos de atuação e as concepções desse profissional que é considerado ainda
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recente tanto para a área da docência quanto para a área da Computação, porquanto
o objeto de estudo, no relatório de pesquisa aqui apresentado, trata do
desenvolvimento profissional dos egressos da Licenciatura em Computação.
São 89 (oitenta e nove) cursos espalhados pelo Brasil que formam novos
profissionais a cada ano, o que justifica ser de grande pertinência para o meio
acadêmico um trabalho dessa natureza que apresenta uma devolutiva sobre como
tem sido a inserção profissional desses novos educadores na área da Computação
no contexto educacional brasileiro e qual é o conteúdo de conhecimento pedagógico
que esse profissional apresenta, bem como o modo com o qual se delineia a sua
autoimagem profissional.
No intuito de realizar o levantamento para o estado da arte, ou seja, de levantar
produções acadêmicas que também abordem problemas voltados para os conceitos
principais da pesquisa aqui apresentada, fez-se uma busca de produções que
tivessem no cerne de sua discussão dois conceitos que estão inseridos nesta proposta
de pesquisa. Inicialmente, foram levantados trabalhos através dos conceitos:
Licenciatura em Computação, Desenvolvimento Profissional Docente e Identidade
Docente.
Esse levantamento foi realizado em dois momentos diferentes, o primeiro
momento no período de fevereiro a abril de 2015 e, posteriormente, de abril a outubro
de 2017, paralelamente ao desenvolvimento de atividades da pesquisa empírica, em
andamento também em 2017.
O primeiro levantamento de 2015 tomou-se como referência o banco virtual de
dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).
Os trabalhos foram pesquisados através de busca pré-definida por palavrachave, inicialmente utilizou-se o termo “Licenciatura em Computação”, porém nenhum
trabalho foi disponibilizado entre as dissertações e teses do banco; posteriormente
utilizou-se o termo “informática e identidade docente”, ainda assim não se obteve
sucesso, somente quando se utilizou como palavra-chave apenas o termo
“informática” foram disponibilizados 251(duzentos e cinquenta e um) trabalhos de
dissertações de mestrado e teses de doutorado.
Mediante análise dos resumos dos trabalhos, foram selecionados apenas 55
(cinquenta e cinco) que demonstravam ter relação direta com a área de educação.
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Dentre os trabalhos analisados foi possível fazer a seguinte classificação dos temas
apresentados nos trabalhos:
Categorias dos trabalhos do banco de dissertações e teses/CAPES –

Tabela 3

estado da arte em 2015

Categorias de temas encontrados através do

Número de trabalhos

termo pré-definido INFORMÁTICA
Estudos sobre Educação à Distância

01 trabalho

Estudos sobre Tecnologias Assistivas na

05 trabalhos

Educação
Estudos

sobre

Inclusão

sobre

Formação

Digital

na

08 trabalhos

e

12 trabalhos

Estudos sobre Tecnologias da Informação

29 trabalhos

Educação
Estudos

Docente

Informática

e Comunicação na Educação

Fonte: dados extraídos a partir dos resumos do banco de dissertações e teses da CAPES.

No deecorrer da análise, constatou-se que em nenhum desses trabalhos foi
possível encontrar um estudo específico a respeito do desenvolvimento profissional
docente de egressos da LC, ou ainda de conceitos afins, como identidade docente e
formação docente na Licenciatura em Computação.
A princípio, constata-se que esta tese poderá trazer um estudo inédito, em
âmbito nacional, no que se refere ao aspecto da análise da trajetória dos egressos de
LC.
No ano de 2017, no período de março a junho, participei4 de um intercâmbio na
Universidade de Lisboa, através da concessão de Bolsa do Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES). Nesse intercâmbio foi possível ampliar ainda
mais a revisão bibliográfica e a construção sistemática do estado da arte.

4

A partir deste ponto, nesta seção, farei o uso do pronome em 1ª pessoa do singular para que o leitor
compreenda melhor minha relação com o objeto em estudo.
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Na Universidade de Lisboa, tive acesso a aulas do Programme Technology
Enhanced Learning & Societal Challenges (PhD TELSC), a Seminários de
Investigação do Doutoramento em Educação, e, a workshops oferecidos através do
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa (SIBUL). Por meio
dessas experiências, foi possível conhecer um amplo acervo, incorporar novos
conceitos à minha tese e ainda fazer o aprofundamento e uma melhor delimitação do
percurso metodológico que escolhi para a execução da pesquisa (pesquisa de método
misto), bem como o acesso a softwares de análise qualitativa e quantitativa.
Através do acesso à plataforma virtual SIBUL foi possível ampliar a busca por
trabalhos com temáticas afins à temática da minha tese. Os trabalhos mais
importantes que selecionei no acesso aos acervos da biblioteca da Universidade de
Lisboa (UL) foram os seguintes:

Quadro 1

Levantamento de produções voltados ao objeto de estudo na
Universidade de Lisboa

Modalidade
de Trabalho
Dissertação

Dissertação

Artigo

Artigo

Autor

Título

Ano

PROENÇA, Nuno Manoel O Conhecimento Profissional do 2012
García Tavares.
Professor de Informática em
Formação Inicial
ESPÍRITO SANTO, Laura Competências Profissionais dos 2010
Maria Gaspar.
Professores
dos
Cursos
da
Educação e Formação: a construção
de uma nova identidade docente
KELCHTERMANS, Geert.
Who I am in how I teach is the 2009
message:
self-understanding,
vulnerability and reflection
HUBWIESER, Peter et al.
Towards a Conceptualization of 2013
Pedagogical Content Knowledge for
Computer

Fonte: criação da autora.

Quando do retorno ao Brasil, deu-se continuidade ao levantamento de
produções para análise do estado da arte para fins de atualização. Foi realizada uma
busca avançada no Portal de Periódicos CAPES, por assunto, inicialmente com o
termo “Licenciatura em Computação” e com o termo “Docência”. Foram localizados
74 (setenta e quatro) trabalhos classificados na tabela 4.
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Tabela 4

Categorias dos trabalhos do portal de periódicos CAPES –
Estado da Arte 2017

Categorias de temas encontrados através dos

Número de trabalhos

termos LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
E DOCÊNCIA
Estudos sobre Educação à Distância

02 trabalhos

Estudos sobre Formação em LC

04 trabalhos

Estudos sobre o PIBID em LC

03 trabalhos

Estudos sobre Formação Docente Geral

15 trabalhos

Estudos sobre Tecnologias da Informação

12 trabalhos

e Comunicação na Educação
Outros temas diversos

38 trabalhos

Fonte: dados extraídos a partir dos resumos do banco de dissertações e teses da CAPES.

Realizei também uma busca avançada na plataforma da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT). Utilizou-se o termo “Licenciatura em Computação e
Desenvolvimento Profissional” com o uso do filtro, título, ou seja, a fim de localizar
somente trabalhos que apresentassem os termos no título do trabalho, também foi
utilizado o filtro, assunto. Após a busca foi localizado 1(um) trabalho, de Cambraia
(2017) que apresenta o título “Desenvolvimento profissional docente em rede na
recriação da prática curricular num curso de Licenciatura em Computação”.
O referido trabalho traz o termo Desenvolvimento Profissional Docente (DPD)
em seu título, porém, o enfoque é totalmente diferente da pesquisa aqui apresentada,
pois na sua tese Cambraia (2017) problematiza sobre o desenvolvimento profissional
dos professores que atuam como docentes na Licenciatura em Computação de uma
determinada

instituição,

ou

seja,

os

sujeitos

da

sua

pesquisa

são

professores/formadores que atuam na docência em cursos de LC. Sua problemática
está voltada para compreender o DPD em rede através de um programa de recriação
da prática curricular na LC.
Após a análise dessa última busca, compreende-se, a pesquisa de tese que
aqui apresento traz uma problemática inédita, com resultados de uma amostra que
contempla o cenário nacional do DPD do egresso da LC, mas que se ampara em
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conceitos teóricos sólidos já desenvolvidos em outros trabalhos na área de formação
docente.
As inquietações que deram origem a essa pesquisa se iniciam a partir de
minhas experiências no exercício da docência na Licenciatura em Computação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano- Campus Senhor do
Bonfim, e ainda através da atividade de coordenação de área com o Programa de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES)5 – desenvolvido no mesmo curso.
A primeira turma do curso de LC no IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim,
ingressou no semestre 2010.1. Logo nos primeiros momentos do curso alunos e
professores apresentaram inquietações quanto ao perfil profissiográfico que o curso
deveria produzir e quanto aos possíveis espaços de atuação desse novo profissional
da docência, pois ainda não há obrigatoriedade, ou ao menos normatização para a
inserção de componentes curriculares na Educação Básica que demandem a
formação docente específica para a Computação, principalmente no Ensino
Fundamental.
Grande parte dos alunos de LC ao ingressarem não tem clareza do que significa
um curso de Licenciatura. No Brasil, o termo “Licenciatura” é utilizado somente para
cursos de graduação de formação de professores, porém muitos estudantes
desconhecem essa informação. Muitos estudantes mostram-se surpresos ao
compreenderem que a função precípua do curso é formar professores para a área de
Computação.
No curso de LC no IF Baiano- Campus Senhor do Bonfim o componente
curricular, Pesquisa e Prática Pedagógica I, é o primeiro componente curricular da
área pedagógica cursado pelos alunos da Licenciatura. Através desse componente,
ministrado por mim, busco provocar as primeiras aproximações dos estudantes de LC
com o campo da docência e da educação. A ementa apresenta conteúdos voltados
para o contexto da educação contemporânea e para o objeto, identidade docente.

5

O PIBID é um programa financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) que tem como objetivo maior promover a iniciação à docência dos licenciandos em
escolas da Educação Básica desde o início da formação. Os licenciandos recebem uma bolsa mensal
para desenvolver atividades de cunho pedagógico na sua área de formação nas escolas da educação
básica, sob a coordenação de um docente da instituição de Ensino Superior, que no caso aqui apontado
a autora desempenhou esse papel no projeto.
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No primeiro dia de aula da referida disciplina costumo dirigir aos licenciandos
o seguinte questionamento: Qual a motivação pela escolha do curso? Geralmente as
respostas revelam que os alunos optam pela Licenciatura por não alcançarem êxito
na primeira opção de escolha de curso no Sistema de Seleção Unificada (SISU/MEC).
Diante deste contexto, observa-se que o desafio está posto no sentido de que
a trajetória formativa do curso possa contribuir para que os alunos compreendam a
profissão docente e a complexidade do quadro educacional brasileiro, e ainda a ampla
necessidade de profissionais da educação que colaborarão para a inserção efetiva
das “Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)” na educação, assim
como, para a formação técnico-profissionalizante em cursos técnicos na área de
Computação.
O contexto atual do lento processo de inserção das TDIC nas escolas
brasileiras revela que a atuação do licenciado em Computação não se reduzirá
unicamente ao ensino da Computação e/ou informática em sala de aula. Porém,
somente após a formação é que inicia-se efetivamente a socialização profissional
desse novo licenciando.
A partir da experiência como coordenadora do PIBID/CAPES, no curso de LC,
com o subprojeto intitulado: “(Re) Significando a Prática Pedagógica através das
Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação:

por

uma

formação

docente

contextualizada”, observei nas práticas desenvolvidas pelos licenciandos nas escolas
da Educação Básica ao longo dos três anos de trabalho com o projeto, que além dos
aspectos instrumentais, os aspectos da interdisciplinaridade e da formação humana,
da formação crítica para a cidadania estão intrinsecamente ligados ao trabalho do
professor de Computação, pois nesta atuação docente pode-se observar, que é
possível não só ensinar com, sobre e através dos meios, mas nas experiências do
PIBID-LC foi possível contribuir para a formação de crianças e adolescentes
espectadores/autores/produtores críticos que interagem com as mídias mediados pelo
contexto cultural local.
Nas experiências com o PIBID-LC, que ocorreram nas escolas da rede pública
municipal e estadual da cidade de Senhor do Bonfim-Ba, os licenciandos
desenvolveram diversas atividades: prestaram assistência aos alunos da Educação
Básica nos laboratórios de informática; ofereceram oficinas de alfabetização digital,
de segurança na internet, e, de criação de games em ambientes digitais;
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desenvolveram projetos na área de aplicativos para construção e edição de vídeos e
áudio, construção de slides show, a partir de softwares livres; enfim, à medida que
uma atividade se esgotava em cada escola, estabelecíamos novas atividades a serem
trabalhadas a partir do contexto específico do alunado.
Nessas atividades, os licenciandos acabavam por interagir com professores de
diversas áreas do conhecimento, eles também participaram das reuniões de
planejamento nessas escolas, contribuindo com professores de Língua Portuguesa,
Matemática, Língua Inglesa, Geografia, Ciências da Natureza, História e demais
componentes, através da preparação de aulas que utilizavam recursos digitais como
instrumentos complementares ao ensino.
O que se observa no âmbito geral de atuação dos bolsistas no
PIBID/Computação é que a prática cotidiana nas escolas provocou nos licenciandos
momentos ricos de reflexão e de análise dos conteúdos estudados no curso de LC
com o contexto das práticas pedagógicas das diversas áreas do conhecimento que se
processam na Educação Básica, o que se configura numa situação de transposição
didática de acordo com os estudos de Silva (2008).
Embora saibamos que o saber científico e o saber escolarizado são distintos
mas, de certa forma, não estão totalmente desvinculados, somos conscientes de que
é no processo de transposição do saber científico para o saber escolarizado que o
licenciando em Computação estabelece suas maiores aprendizagens e seu vínculo
com a docência, de modo que sua postura pedagógica será de fundamental
importância para que o saber escolarizado de sua área seja acessível e compreendido
pelo discente das séries finais do Ensino Fundamental. Afinal, ter domínio do conteúdo
é importantíssimo, porém não se pode prescindir do domínio metodológico e dos
mecanismos de mediação, pois a ação interventivo-mediadora é um elemento ímpar
na construção de “pontes” entre o sujeito aprendente e o novo conhecimento.
Mediante a atuação no PIBID/LC os licenciandos desenvolveram sentimentos
de pertença ao grupo profissional docente, rompendo com a lógica fragmentada da
formação que distancia teoria e prática. Conforme Pimenta (2007, p.19), “uma
identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da
revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições”.
Também pude observar que, a princípio, o licenciando está na busca para
tornar-se membro de um grupo profissional que ora é o grupo da docência, ora é o
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grupo da formação tecnológica da Computação, pois alguns estudantes, ainda em
fase inicial de socialização profissional no curso, resistem à docência, apegando-se
ao aspecto técnico específico da formação em Computação.
Tornar-se membro é filiar-se a um grupo ou instituição, o que requer um
domínio progressivo da linguagem institucional comum. Essa filiação apoiase na particularidade de cada um, sua maneira singular de se ‘debater com o
mundo, de ‘estar no mundo’ nas instituições sociais da vida cotidiana
(COULON, 1995, p. 159).

Uma vez filiados a um grupo, os membros conhecem o implícito de suas
condutas que passam a ser regimentadas por rotinas inscritas em suas práticas
sociais.
A Licenciatura em Computação é um curso relativamente novo, possui um
grupo de egressos que ainda está na fase inicial do ciclo de vida profissional. O
delineamento da identidade destes profissionais se consolidará à medida que estes
estejam imersos no espaço profissional ainda nas fases iniciais do seu processo de
formação, nesse aspecto as experiências dos licenciandos com o PIBID e também
com os estágios curriculares da formação são fundamentais para a construção dos
saberes docentes.
Porém, há uma questão importante a ser analisada no que se refere à inserção
profissional do licenciado em Computação, trata-se da não obrigatoriedade do ensino
de Computação na Educação Básica. Como constituir-se-á a identidade profissional
do professor de Computação visto que seu perfil profissiográfico apresenta a atuação
na Educação Básica, mas não há espaço assegurado no currículo escolar para o
ensino de Computação?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei de nº
9394/1996, apresenta a área de formação tecnológica apenas como elemento
transdisciplinar a partir do Ensino Fundamental. O Plano Nacional de Educação 20142024 no que se refere à área de Computação apresenta somente indicativos para
maior informatização das escolas da Educação Básica, assim como propõe que se
triplique a relação aluno/computador nas escolas.
Desse modo, o que se pode perceber é que não há amparo legal na educação
brasileira que assegure o ensino de Computação desde a Educação Básica, porém
há diretrizes que normatizam a oferta de um curso de formação de professores para
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o ensino de Computação desde a Educação Básica, trata-se da Resolução nº 05, de
16/11/2016, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação em Computação (DCN-DGCOM), na qual há uma seção específica onde
se encontram as diretrizes para a Licenciatura em Computação.
Enfim, essa situação configura-se numa contradição no contexto de um país
que cria e promove um curso de formação de professores para o ensino de
Computação desde a Educação Básica, porém não assegura a inserção da
Computação na estrutura curricular da Educação Básica. No item 3.2 do capítulo 3
deste trabalho, apresentar-se-á maiores argumentos que reforçam a proposta de
inserção da Computação na Educação Básica.
Ao retomar a ideia da construção da identidade profissional docente,
compreende-se que o licenciando em Computação, mesmo estando em processo de
formação, apresenta conhecimentos prévios sobre os saberes docentes que foram
construídos ao longo de sua vida escolar nos seus primeiros processos de
socialização6. Nessa perspectiva, os conhecimentos prévios que os licenciandos
apresentam podem ser bruscamente modificados ao longo do processo de
socialização na formação e do desenvolvimento profissional após a conclusão dessa
formação, embora entendamos que o sujeito esteja em constante processo formativo.
Foi a partir de toda essa experiência que surgiram as primeiras inquietações a
respeito do desenvolvimento profissional dos egressos desse curso. Assim, algumas
questões passaram a ocupar lugar central na problemática aduzida neste trabalho, a
saber:
•

Em que termos constitui-se o Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) dos
egressos da Licenciatura em Computação no Brasil?

•

Quais são os obstáculos e/ou potencialidades que os professores de
Computação encontram na inserção/atuação profissional?

•

Que referenciais de autocompreensão profissional os egressos apresentam
sobre si?

•

Como as dimensões formativas da Licenciatura em Computação se relacionam
na identidade profissional dos sujeitos?

6

A socialização se torna um processo de construção, desconstrução e reconstrução de identidades
ligadas às diversas esferas de atividade (principalmente profissional) que cada um encontra durante
sua vida e das quais deve aprender a tornar-se ator. (DUBAR, 2005, p. XVII, grifo do autor).
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•

Como se caracteriza o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do professor
de Computação?

A partir dessas questões, alargou-se o problema de estudo e traçou-se
objetivos que nortearam os caminhos percorridos ao longo da pesquisa. Os objetivos
propostos foram:
Objetivo geral:
Analisar o desenvolvimento profissional docente dos egressos da
Licenciatura em Computação.
Objetivos específicos:
1. Identificar desafios e potencialidades da inserção e atuação profissional
dos egressos da Licenciatura em Computação;
2. Analisar e indicar esquemas de autocompreensão profissional dos
egressos, a fim de apresentar características da identidade profissional
do docente de Computação;
3. Identificar Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK) dos egressos
da Licenciatura em Computação;

O estudo que proponho nessa tese não se reduz a uma análise unicamente
sobre a formação dos docentes para as TDIC ou ainda para a educação
profissionalizante, mas à formação de um profissional que poderá contribuir
sobremaneira para a ampliação dos recursos digitais para a educação, não só no que
se refere à produção de objetos digitais de aprendizagem7, mas na potencialização do
desenvolvimento cognitivo, de habilidades do Pensamento Computacional dos alunos
das escolas brasileiras.
Vejo minha identidade profissional envolvida com esse objeto que me instiga a
fazer uma “leitura” da minha própria identidade e do meu desenvolvimento
profissional. Pois, a cada momento que me aproximo da formação na Licenciatura em
Computação, me deparo com a necessidade de buscar novos conhecimentos e
imergir no variado leque de possibilidades que a sociedade em rede oferece. Desse
modo, percebo que esse profissional tem papel fundamental para a transformação da
Compreende-se objetos digitais de aprendizagem como sendo “qualquer recurso digital que possa
ser reutilizado para o suporte ao ensino.” (WILEY, 2000, p. 3)
7
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escola contemporânea num espaço cada vez mais próximo da realidade digital ubíqua
dos nossos alunos e, por conseguinte, acabo por perceber que estou intrinsecamente
envolvida nesse processo.
Ao observar a educação dos meus filhos que hoje são crianças de 11 e 06
anos de idade, atentando para a identificação que eles estabelecem com os tablets,
os games digitais, as tecnologias touch screen8, as redes sociais, dentre outros,
compreendo que a escola precisa também ser um espaço que contemple essas
habilidades que, sob a lógica do tempo cronológico, são “novas”, mas que sob a lógica
da vertiginosa modernidade líquida (BAUMAN, 2005), já não podem ser consideradas
novas habilidades.
A escola atual ainda não adaptou seu ambiente físico e humano a essa
demanda de crianças e jovens que pensam de forma acelerada e ubíqua, altamente
influenciadas por tecnologia tangíveis e intangíveis, que adquiriram um poder de
interatividade com a máquina quase que “natural”, são os nativos digitais (PRENSKY,
2001).
Essa é a minha relação com este objeto, ela se traduz nesse desejo de
contribuir para que enxerguemos o profissional docente da Computação como um
professor que possa apresentar não somente mais uma peça ao complexo organismo
escolar, como já afirmava Almeida e Valente (2011), mas que sejam profissionais que
irão promover de forma efetiva e concreta o uso das TDIC para a melhoria da
educação.
A

escolha

pelo

Programa

de

Pós-graduação

em

Educação

e

Contemporaneidade (PPGEduc) na UNEB para o desenvolvimento desta pesquisa
não se traduz somente pela forte identificação com minha “instituição-mãe”, no que se
refere à dimensão da minha formação intelectual, pois foi na mesma que ingressei na
graduação em Pedagogia, no ano de 1997, vindo a concluir o curso no ano de 2001.
Em 2006, retornei a esta casa na condição de professora do mesmo curso, foi
a partir da rica experiência da docência no Ensino Superior na UNEB, como professora
substituta, que os caminhos da vida me conduziram a uma forte identificação com a
área de formação de professores. No ano de 2010, assumi, na condição de servidora

8

Tecnologia Touch screen é uma tecnologia que está presente em uma tela sensível à pressão,
dispensando assim a necessidade de outro tipo de entrada de dados, como por exemplo, o teclado
físico.
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do quadro efetivo, o cargo de docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano, desde então, a formação de professores para a área de
Computação instiga-me e inquieta-me a compreender a importância da atuação deste
profissional para os novos contextos da contemporaneidade.
Escolhi o PPDEduC também por ser um programa que apresenta no seio de
suas bases teórico-metodológicas a perspectiva da contemporaneidade. Esse
conceito tem um forte vínculo com o meu objeto, pois, ao tratar do desenvolvimento
profissional de professores de Computação, estarei tratando de um profissional que
traz em sua identidade os conflitos da incompletude do homem contemporâneo e, ao
mesmo tempo a inovação da educação do futuro.
Esta pesquisa de tese está organizada em 6 capítulos, além da seção das
considerações finais.
O quadro teórico deste trabalho foi dividido em três capítulos, conforme a
ilustração apresentada na figura 3 a seguir.

Delimitação do estudo teórico

Figura 3

Esquema de delimitação do estudo teórico

Fonte: criação da autora.
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O primeiro capítulo trata do conceito de formação profissional docente. Este
conceito requer que se estabeleça ligação com outros conceitos intimamente
relacionados a essa problemática. Logo, apresenta-se também neste capítulo
conceitos relacionados à formação docente, são eles: socialização profissional e
identidade profissional docente.
O segundo capítulo apresenta o conceito de desenvolvimento profissional
docente, abordado a partir dos estudos basilares de formação continuada, indução
profissional docente, ciclo de vida de professores e autocompreensão de si. É válido
ressaltar que, dentre esses temas, perpassa a perspectiva da identidade profissional
em constante movimento, pois identidade é um conceito que circunda toda a
discussão em torno de formação e desenvolvimento profissional.
O terceiro capítulo refere-se ao conceito de Pedagogical Content Knowledge Conhecimento Pedagógico do Conteúdo - do professor, a partir dos estudos de Lee
Shulman (1986; 1987;2014), apresenta-se também contribuições de estudos
posteriores de outros autores que também tomam por base os estudos de Shulman.
Destarte, a revisão de literatura apresentada foi construída a partir de três
conceitos centrais: formação de professores, desenvolvimento profissional docente, e
o conceito Pedagogical Content Knowledge (PCK).
O capítulo 4 apresenta todo o percurso metodológico, o qual se pauta na
abordagem de método misto (quali-quanti), bem como faz um aprofundamento
epistemológico e cronológico do método, da perspectiva da análise e da aplicação de
instrumentos, técnicas no desenvolvimento da pesquisa de campo, tudo isso tendo
por lentes de análise a técnica de Análise de Conteúdo, de Lawrence Bardin (2016).
O capítulo 5 apresenta os dados quantitativos, no qual demonstra-se a
sistematização através da estatística descritiva, onde estão expressos o perfil dos
egressos e alguns aspectos que contribuem para a compreensão a respeito do
desenvolvimento profissional dos egressos.
O capítulo 6 apresenta os dados qualitativos, problematizando tais dados a
partir de categorias e códigos de unidades de sentido, como bem indica a Análise de
Conteúdo.
Por fim, aduz-se as considerações finais, espaço no qual, apresenta-se os
resultados obtidos a partir da análise e interpretação dos dados. Nesta seção
elencam-se 12 (doze) premissas que apresentam uma espécie de síntese das
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argumentações inerentes à “defesa da tese”, e ainda, as minhas reflexões finais a
respeito de todo o percurso do desenvolvimento da pesquisa e seus resultados.
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Fonte: Criação Lilian Teixeira e C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 1
FORMAÇÃO DOCENTE: construção da identidade profissional
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Nos três primeiros capítulos, apresenta-se o quadro teórico que serviu de
embasamento para o estudo desenvolvido. Ao dispor-se a um estudo que permeia o
desenvolvimento profissional docente do licenciado em Computação, faz-se
necessário o aprofundamento teórico de alguns conceitos que balizam e direcionam
uma exploração criteriosa e de acurada delimitação das possíveis respostas à
problemática apresentada.

1.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONCEPÇÕES E PARADIGMAS

O conceito de formação inicial de professores está ligado ao conceito central
dessa tese - desenvolvimento profissional. A intenção em apresentá-lo anteriormente
ao conceito central é justamente para indicar a natureza cronológica da formação
inicial em relação ao desenvolvimento profissional, porém a formação profissional
ocorre ao longo de toda a carreira docente, conforme apresenta-se a seguir.
Segundo Carlos Marcelo García (1999), diante das exigências formativas dos
dias atuais, a formação de professores tem se transformado numa importante e
complexa área de investigação, mas, por outro lado, também é perceptível que há
uma escassez de quadro teórico e conceitual que direcionem essa vertente que é
considerada por parte da academia como área ainda recente. André (2010) declara
que “tornaram-se mais frequentes as discussões sobre o professor, seja nos eventos
científicos, seja na grande mídia” (p.175).

1.1.1 As bases do conceito formação

Investigar as bases do conceito de formação voltado para a área de educação
remete a uma das fontes originárias a respeito do tema. À obra de Kant (1996), em
que o mesmo apresenta um modelo de educação para a constituição da autonomia
do homem, pois “o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela
educação” (KANT, 1996, p. 15). Nessa obra, o autor apresenta a relação da formação
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como condição de possibilidade do conhecimento autônomo da humanização do
homem.
Impulsionado pelo pensamento iluminista, Kant, em sua obra apresenta um
grande objetivo - o esclarecimento sobre a educação (formação) como instrumento da
razão autônoma. “O homem tem a necessidade de cuidados e de formação” (KANT,
1996, p.14). Essa necessidade de formação desde a instauração da modernidade
aparece como recurso para que o sujeito tenha acesso à cultura, ao conhecimento e,
por conseguinte, ao trabalho que promove sua subsistência.
Segundo García (1999), há concepções que se contrapõem no que diz respeito
ao conceito de formação. Há posições que postulam o conceito a partir de princípios
ideológicos, performáticos de reprodução, há posições que abordam esse conceito de
forma muito ampla, extrapolando o campo profissional.
Ferry (1990) considera que há muitos equívocos nos significados que têm sido
atribuídos ao conceito de formação, ele chama atenção para a dimensão individual e
pessoal da formação.
Através do livro: “El trayeco de la formación: los enseñantes entre la teoria y
la practica” de Gilles Ferry (1990), e o livro Formação de Professores: para uma
mudança educativa do Pesquisador da Universidade de Sevilha, Carlos Marcelo
García (1999) tem-se a oportunidade de aproximar-se de uma possível estrutura
conceitual do termos: Formação e Formação de Professores.
Há dois estudos anteriores a estes que contribuíram para que o conceito de
formação viesse ocupar o status de teoria, que são os estudos de Honoré (1980) e
Menze (1980). Estes autores apontaram a necessidade de se desenvolver uma teoria
para estudar os problemas da formação, e mais especificamente da ação formativa.
Nos estudos de Menze (1980) são identificadas quatro teorias da formação:
teoria da formação formal – nessa teoria a formação destina-se ao desenvolvimento
intelectual

do

sujeito;

teoria

da

formação

categorial

que

compreende

a

disciplinarização do conhecimento, é a formação que confere ao sujeito
conhecimentos e linguagem específica de uma determinada disciplina; teoria
dialogística da formação, que proporciona a auto realização pessoal do indivíduo; e
teoria da formação técnica, é a formação que direciona o sujeito ao conhecimento
técnico continuado (GARCÍA, 1999).
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Já nos estudos de Honoré (1980) a formação é compreendida como uma ação
que se desenvolve num contexto específico, e para que a formação venha a produzir
mudanças faz-se necessário que haja a participação consciente do formando. “É a
Inter experiência do contexto humano o que constitui o solo, o centro de gravidade da
formação, qualquer que seja a sua forma” (HONORÉ, 1980, p. 26).
Para Gilles Ferry a formação é um processo individual, que provoca mudanças
de dimensão pessoal, e que conduz o sujeito ao reconhecimento profissional na
sociedade onde está inserido.
La formación, que implica un trabajo del ser humano sobre él mismo, sobre
sus representaciones y sus conductas, viene a evocarse como el
advenimiento ineludible de un orden de cosas. No ya como una acción de la
que convendría apropiarse, apropíandose además de sus objetivos, sus
modalidades y los médios em función de las intenciones y los deseos, sino
más bien como una ley natural que debe satisfacerse para lograr ser
reconocido profesional y socialmente (FERRY, 1990, p. 45).

Diante de tais estudos, compreende-se que formação é um conceito “caro” às
ciências humanas, na sua gênese está diretamente relacionado à produção do
conhecimento, mas pode ser explicado a partir de uma estrutura conceitual e de
dimensões que perpassam o individual, o coletivo e o institucional.
Em primeiro lugar, a formação como realidade conceitual, não se identifica
nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, tais como
educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o conceito de formação
inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é
preciso ter face a outras concepções eminentemente técnicas. Em terceiro
lugar o conceito formação tem a ver com a capacidade de formação, assim
como com a vontade de formação (GARCÍA, 1999, p. 22).

Desse modo, utilizar-se-á nesta produção a concepção de formação associada
à formação profissional, como um campo interdisciplinar que perpassa a dimensão
individual do sujeito, sua história, e integra seus aspectos cognitivos, afetivos e
culturais. A formação pode ainda ser compreendida como um processo em que o
indivíduo (re) significa sua identidade. “Formar-se nada mais é senão um trabalho
sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através dos
meios que são oferecidos ou que o próprio procura” (FERRY, 1991, p. 43 apud
GARCÍA, 1999, p. 20).
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1.2 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

A formação inicial de professores é um momento importante da construção da
identidade profissional do indivíduo. Na formação, espera-se que o indivíduo
desenvolva as competências que lhe assegurem o domínio desejado para exercer
com propriedade determinada profissão e, na profissão docente almeja-se o mesmo
do futuro professor.
De acordo com Ferry (1990), a formação de professores diferencia-se de todas
as outras atividades de formação em três aspectos. Primeiro, é uma formação dual,
pois tem de se combinar o aspecto pedagógico com o acadêmico. No caso dos cursos
de formação para professores de Computação há mais uma dimensão, a tecnológica,
o que a torna mais complexa.
Um segundo aspecto que a diferencia é que trata-se de uma formação
geradora de profissionais sem um status profissional definido claramente.
Desde el punto de vista de la competência, Jean Piaget hacía notar, y por su
parte deploraba, que “el maestro de escuela no es considerado por los otros,
ni, lo que es peor, por él mismo, como un especialista desde el doble punto
de vista de las técnicas y de la creación científica, sino como el simple
transmisor del saber em el nível de cada uno.” Em efecto, el acto de
enseñanza aparece como un acto banal que se efectúa dentro de la
continuidad de uma actividad especulativa o práctica (FERRY, 1990, p. 58).

Esse aspecto tem ocasionado o abandono de cursos de formação de
professores, a exemplo de jovens que ao adentrarem na formação em LC começam
a conhecer de forma mais próxima aspectos da desvalorização profissional da
profissão docente e isto causa certo “desencanto” com a profissão para aqueles que
ainda não estabeleceram uma identificação significativa com a mesma.
E o terceiro aspecto trata-se de uma formação de formadores. A formação de
professores traz no ensino da didática um dos diferenciais das demais, visto que, o
profissional é capacitado para também tornar-se um formador. “En efecto, existe una
analogia estructural entre el lugar físico de la formanción y el lugar físico de la práctica
profesional hacia la cual conduce esta formación, es decir, un isomorfismo” (FERRY,
1990, p. 61).
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García (1999) apresenta duas vertentes interpretativas da formação de
professores. Uma, aponta tal formação como um instrumento de produção de
melhorias para os sistemas educacionais. Ou seja, pode ser interpretada como
instrumento de políticas governamentais.
Essa perspectiva pode ser ilustrada no contexto da pesquisa aqui desenvolvida,
nos dados apresentados na introdução deste trabalho, quando apontou-se que entre
os anos de 2008 a 2010 no Brasil houve um crescimento acentuado na oferta de
cursos de Licenciatura com a criação do REUNI e a ampliação da rede dos Institutos
Federais.
De acordo com a Lei Federal Nº 11.892, de 29/12/2008 (BRASIL, 2008), nos
referidos Institutos, a oferta de cursos de Licenciatura deveria ser de no mínimo 20%
das vagas dos novos cursos a serem ofertados. Essa ação deve-se a um déficit de
professores na Educação Básica para o ensino de algumas disciplinas, principalmente
na área de exatas e de Ciência da Natureza. Diante disso, houve a criação acentuada
de novos cursos de Licenciatura em Computação. Constata-se nessa situação o que
já afirmava García (1999) sobre a concepção da formação de professores como
política governamental.
Outra vertente apresentada, com a qual coaduna-se nesta produção, também
aduzida por Marcelo García (1999), é referente ao trabalho apresentado nos estudos
de Medina e Dominguez (1989) apud García (1999), que apontam a formação de
professores como meio de preparação e de emancipação profissional do docente.
Esses autores imprimem uma perspectiva de que a formação de professores deve ser
um processo crítico e reflexivo, promotor da formação de um profissional inovador e
com habilidades para trabalhar em equipe com seus pares.
“A formação de professores procura desenvolver nos docentes um estilo de
ensino próprio e assumido reflectidamente, de modo a produzir nos alunos uma
aprendizagem significativa” (GARCÍA, 1999, p. 23).
Seguindo essa mesma perspectiva, Moita (2007) afirma que a formação
profissional é um processo importante para a construção da identidade profissional,
pois é nesse momento que se estabelecem relações e interações sincrônicas e
diacrônicas que contribuem para a transformação da identidade. “O processo de
formação pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a
identidade de uma pessoa” (MOITA, 2007, p. 115).
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Porém, é válido considerar que a formação de professores, enquanto curso de
formação profissional, não está dissociada das concepções epistemológicas que
regem os currículos dos cursos de formação de professores, dos modelos
acadêmicos, assim como existem inúmeros outros fatores que podem intervir na
concepção que irá nortear essa formação.
Segundo Nóvoa (1999) “Ao longo da história, a formação de professores tem
oscilado entre modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos
‘fundamentais’, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos aplicados”
(p. 26).
O autor salienta ainda, tomando como referência os estudos de Elliott (1991)
apud Nóvoa (1999), que a formação de professores deve integrar diversos aspectos
tais como: contexto ocupacional; natureza do papel profissional; competência
profissional; saber profissional; natureza da aprendizagem profissional; currículo e
pedagogia.

Mas, para que isso ocorra, as instituições formadoras devem estar

articuladas aos futuros espaços de atuação dos professores - as escolas.
Todas essas questões revelam o quanto é complexa a área de estudos da
formação docente, portanto, é de grande valia uma visão ampla sobre o conceito a fim
de se conhecer princípios e teorias que permeiam a área.

1.2.1 Princípios conceituais da formação de professores

A partir da análise de diferentes tendências e perspectivas, García (1999)
apresenta um conceito de formação de professores embasado em sete princípios
fundamentais da área. O conceito envolve grande parte da discussão elencada até
aqui:
A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de
propostas teóricas e prácticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos
recebem (GARCÍA, 1999, p. 26).
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Os princípios apresentados pelo autor que fundamentam o conceito acima são
os seguintes:
1.

A formação de professores como um contínuo, alguns princípios da
formação são os mesmos ao longo de toda vida profissional do
sujeito, e estão presentes em todas as fases formativas da vida do
sujeito.

2.

O segundo princípio consiste “na necessidade de integrar a formação
de

professores

em

processos

de

mudança,

inovação

e

desenvolvimento curricular” (p. 27). Ou seja, uma crença de que a
mudança do ensino nas escolas só acontece se houver mudanças na
formação dos futuros docentes.
3.

O terceiro princípio está relacionado à necessidade de que os
processos de formação dos professores estejam relacionados com o
desenvolvimento organizacional da escola.

4.

O quarto princípio diz respeito à “necessária articulação, integração
entre a formação de professores em relação aos conteúdos
propriamente acadêmicos e disciplinares, e a formação pedagógica
dos professores” (p. 27); este princípio diz respeito à teoria de Lee
Shulman Pedagogical Content Knowledge (PCK), discorrer-se-á mais
profundamente sobre esse conceito na terceira sessão deste
capítulo.

5.

Em quinto lugar o autor aponta a necessidade de integração teoriaprática na formação de professores; é uma perspectiva de formação
reflexiva do professor.

6.

O sexto princípio diz respeito à “necessidade de procurar isomorfismo
entre a formação recebida pelo professor e o tipo de educação que
posteriormente lhe será pedido que desenvolva;” (p. 28) princípios da
transposição didática.

7.

E o sétimo e último princípio trata-se da “individualização como
elemento integrante de qualquer programa de formação de
professores” (p. 29). Não se trata de um processo homogêneo para
todos. Esses sete princípios foram parafraseados dos estudos de
García (1999).
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É válido ressaltar que esses 7 (sete) princípios não são definitivos, tampouco
suficientes para esgotar as abordagens em torno da área de estudos sobre formação
de professores. Há orientações conceituais diversas que colaboram para o
entendimento de distintos modelos e tradições na formação de professores.
Não obstante, há também de se considerar que os conceitos e princípios
norteadores da formação de professores vão sendo reconfigurados na ordem
cronológica histórica, conforme os estudos de Nóvoa (1999) e Imbernón (2010), os
quais apresentam o retrospecto histórico da formação de professores, bem como da
profissionalização docente, nas últimas décadas, e em séculos anteriores. A cada
período, pode-se perceber a predominância de uma abordagem diferente.

1.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

O termo socialização profissional dos professores, de acordo com os estudos
de Zeichner e Gore (1990), pode ser considerado um campo de estudos que procura
compreender o processo pelo qual o sujeito torna-se membro do corpo profissional
docente. É um conceito explorado pela Sociologia, Antropologia e pela Psicologia.
De acordo com Zeichner e Gore (1990), as pesquisas sobre a socialização dos
professores podem ser classificadas em 3 (três) abordagens: funcionalistas,
interpretativas e críticas.
Sob a visão de Dubar (2005):
As abordagens culturais e funcionais da socialização enfatizam uma
característica essencial da formação dos indivíduos: ela constitui uma
incorporação das maneiras de ser (de sentir, de pensar e de agir) de um
grupo, de sua visão de mundo e de sua relação com o futuro, de suas
posturas corporais e de suas crenças íntimas (p. 97).

A abordagem funcionalista é a mais antiga e surge do positivismo sociológico
francês, tem uma visão que considera a sociedade ontologicamente anterior ao
homem, conforme Zeichner e Gore (1990). É uma linha de investigação explicativa e
objetiva. As primeiras pesquisas sobre socialização profissional surgiram dessa
abordagem, em que “escolas são vistas como determinantes das orientações dos
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professores alunos – os professores alunos são vistos como indivíduos passivos”
(ZEICHNER; GORE, 1990, p. 331).
Em seguida, o autor apresenta a abordagem interpretativa. Esta surge em
oposição à abordagem funcionalista, para ilustrar suas falhas nas pesquisas. Nessa
perspectiva há uma valorização da subjetividade dos participantes e da ação
autônoma dos indivíduos, que podem provocar mudanças sociais a partir de suas
escolhas. Ou seja, o sujeito não mais é interpretado como um ser passivo, mas um
ser ativo a quem é possível escolher.
Em terceiro lugar, o autor apresenta a abordagem crítica que “engloba várias
escolas de pensamento, incluindo aquelas que derivam do Marxismo e da Escola de
Frankfurt” (p. 333).
O principal foco na abordagem crítica é a transformação social, a realidade é
produzida socialmente. Zeichner e Gore (1990) afirma que há uma certa resistência
por parte dos intelectuais dessa abordagem em explorar o termo socialização, visto
que é um termo cunhado em bases positivistas, assim há uma certa rejeição e
escassez de estudos empíricos sobre a socialização de professores dentro do
paradigma crítico.
Centrou-se o estudo sobre socialização profissional de professores conforme a
inspiração do paradigma interpretativo, a partir das contribuições de Dubar (2005) e
Berger e Luckmann (2004).
A formação de professores é compreendida por Dubar (2005) e Berger e
Luckmann (2004) como espaço importante de socialização secundária na trajetória de
vida do indivíduo. Essa perspectiva considera que há uma distinção entre a
socialização primária e a socialização secundária.
Na socialização primária, ocorre a incorporação do “saber básico”, trata-se da
imersão inicial dos sujeitos no mundo vivido, pois o “indivíduo não nasce membro da
sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 173). Desse modo, a socialização é
concernente de um processo complexo de interiorização do mundo e do outro.
Somente depois de ter realizado este grau de interiorização é que o indivíduo
se torna membro da sociedade. O processo ontogenético pelo qual isto se
realiza é a socialização, que pode assim ser definida como a ampla e
consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade
ou de um setor dela. A socialização primária é a primeira socialização que o
indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro da
sociedade (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 175).
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Na socialização secundária, há mudanças identitárias que podem ou não
promover rupturas com a socialização primária, assim, a primeira formação
profissional é compreendida como um processo de socialização secundário que se
desenvolve desde a sua formação inicial, e que também irá de certo modo articularse à sua socialização primária.
Destarte, nesta sessão, ater-se-á a uma discussão teórica que versa sobre a
socialização secundária na formação profissional, mais especificamente na formação
de professores.
Salienta-se que os processos de socialização não são estáticos e nunca estão
conclusos totalmente. Porém, para que ocorra a socialização secundária é preciso
que o indivíduo tenha passado pela socialização primária.
Dubar (2005) enfatiza que o movimento sociológico americano conhecido como
a “Escola de Chicago” contribuiu efetivamente na área da Sociologia das profissões
para a compreensão do grande estreitamento que há do universo do trabalho com os
mecanismos de socialização secundária.
Definindo-o como um drama social (social drama of work), Hughes enfatizava
o fato essencial de que o “mundo vivido do trabalho” não podia ser reduzido
a uma simples transação econômica (a utilização da força de trabalho em
troca de um salário): ele mobiliza a personalidade individual e a identidade
social do sujeito, cristaliza suas esperanças e sua imagem de si, engaja sua
definição e seu reconhecimentos sociais (DUBAR, 2005, p. 187).

Portanto, é preciso consagrar um lugar importante à socialização secundária,
provisoriamente definida como “interiorização de subdivisões de mundos institucionais
especializados” e “aquisição de saberes específicos e de papéis direta ou
indiretamente arraigados na divisão do trabalho”. Trata-se, antes de tudo, da
incorporação de saberes especializados – que chamaremos de saberes profissionais
– que constituem um novo gênero de saberes” (DUBAR, 2005, p. 122).
Dubar (2005) compreende a socialização como um processo biográfico, que é
construída não somente com a incorporação das interações sociais com a família e
com a classe de origem, mas esse processo envolve também todos os sistemas de
ação atravessados pelo indivíduo ao longo de toda a sua trajetória de vida.
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1.3.1 Identidade e socialização profissional

Em continuidade ao ponto de vista sociológico da construção da socialização
profissional, observa-se que o termo identidade está imbricado neste contexto. “Se as
identidades sociais são produzidas pela história dos indivíduos, elas também são
produtoras de sua história futura” (DUBAR, 2005, p. 94).
A identidade profissional não está desvinculada da identidade pessoal,
segundo Moita (1999), “a identidade pessoal é um sistema de múltiplas identidades e
encontra a sua riqueza na organização dinâmica dessa diversidade” (p. 115).
As identidades resultam, pois, do encontro entre trajetórias socialmente
condicionadas e campos socialmente estruturados. Mas esses dois
elementos não são necessariamente homogêneos, e as categorias
significativas das trajetórias não são necessariamente as mesmas que
estruturam os campos da prática social. Essa defasagem abre espaços de
liberdade irredutíveis que tornam possíveis e às vezes, necessárias
conversões identitárias que engendram rupturas nas trajetórias e
modificações possíveis das regras do jogo nos campos sociais (DUBAR,
2005, p. 94).

O termo identidade foi tomado neste estudo a partir do prisma dos estudos
culturais, que postulam uma compreensão de identidade e sua relação com a
diferença, conforme Hall (2006), Tadeu-Silva (2008), e, Melucci (2004).
No âmbito da modernidade e da possível pós-modernidade o termo identidade
pode ser compreendido enquanto processo incompleto, inacabado e contínuo, que se
processa numa teia de relações cada vez mais ampla.
Segundo Melucci (2004) o sistema social contemporâneo se constitui no âmbito
de uma rede de relações estruturadas autonomamente, no reconhecimento das
diferenças, na fragmentação atomizada como consequência das rupturas das
estruturas sociais.
De acordo com os estudos de Hall (2006), o termo identidade é
demasiadamente complexo, é um conceito ainda pouco desenvolvido diante da
pertinência do tema no contexto do mundo social na modernidade tardia. Ele
apresenta em sua obra três momentos para explicar as mudanças no enfoque da
concepção de identidade a partir da compreensão do sujeito do Iluminismo, do sujeito
sociológico e do sujeito pós-moderno.
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O indivíduo sociológico, para Hall (2006), é constituído pela mediação de
valores, sentidos e símbolos nas relações sociais. Dois eventos da modernidade são
marcantes para a concepção social de sujeito e, por conseguinte, do termo identidade,
quais sejam: primeiro a biologia darwiniana, que colocou uma base física na natureza
do fundamento da razão, e no desenvolvimento físico do cérebro humano; o segundo,
foi o surgimento das novas ciências sociais. E é através dessas ciências que surge a
clássica compreensão sociológica sobre a construção da identidade como um
processo que se dá a partir da interação entre o “eu e a sociedade”.
Já o indivíduo pós-moderno vem sofrendo mudanças estruturais das
sociedades nestes dois últimos séculos. Essas mudanças geraram o fenômeno da
“descentração” dos indivíduos, evidenciada pela fragmentação das identidades, antes
estáveis e que agora se diversificam em paisagens culturais de classe, gênero,
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, configurando uma “crise de identidade”.
Ao concluir sua análise histórica da pós-modernidade, Hall (2007) aborda outro
aspecto importante sobre os impactos nas novas configurações da identidade cultural,
é o processo sócio-econômico-cultural conhecido como globalização. Esse processo
vem deslocando as identidades culturais nacionais desde o fim do século XX. É um
fenômeno denominado como “um complexo de processos e forças de mudança”
(HALL: 2006).
Essa crise identitária pode ser observada no meio do professorado como uma
espécie de reflexo das condições impostas pelo mundo “globalizado”. Os docentes
sentem-se cada vez menos capazes de responderem às aceleradas e múltiplas
demandas do fenômeno da “globalização” na contemporaneidade. A criação do curso
de Licenciatura em Computação é também reflexo das demandas do processo de
globalização, face às exigências requeridas pela sociedade atual, no que tange a
presença desse profissional na adequação do espaço físico e virtual escolar face aos
avanços das tecnologias.
Já nos estudos de Tomaz Tadeu da Silva (2008), obtém-se uma abordagem de
identidade que perpassa pelo conceito de multiculturalidade, pautado no paradigma
crítico, o autor afirma que a categoria diferença está diretamente relacionada ao termo
identidade. “Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da
identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis” (TADEU-SILVA, 2008, p.
75).
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Essa visão apresentada por Tadeu-Silva (2008) aproxima-se de nossa
discussão sobre o conceito de identidade dentro do campo da socialização
profissional, visto que esse processo se dá na dimensão coletiva, mas também na
dimensão individual, em que cada sujeito dentro do seu campo de diferenças constrói
e reconstrói a sua identidade mediante as influências externas e ao seu movimento
ativo interno.
Assim, é útil também buscar referenciais teóricos sobre a identidade
profissional docente, visto que trata-se aqui do desenvolvimento profissional de um
docente ainda muito recente no contexto educacional brasileiro - o docente da
Computação.
Segundo García (2009) “é preciso entender o conceito de identidade docente
como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente”
(p. 112). Por tratar-se de um fenômeno no campo das relações, o processo de
construção identitária sob a dimensão individual é um processo carregado de
subjetividades e intersubjetividades. É um processo gradual e contínuo, à medida que
o professor torna-se mais experiente, confronta-se com realidades diferenciadas e sua
identidade passa por transformações.
De acordo com um importante estudo de revisão de pesquisas sobre identidade
docente dos autores Holandeses Beijaard, Meijer, e Verloop (2004), a identidade
profissional dos professores emergiu como uma área de pesquisa separada, no
período do final da década de 1990.
Os autores pesquisaram 22 trabalhos relevantes publicados no período de
1988 – 2000 na Web of Science, os quais relatam que encontraram vários significados
para o conceito de identidade, mas que todos eles têm algo em comum: a ideia de
que identidade não é algo fixo, mas tem a ver com a dinamicidade das relações.
“Nesse contexto, então, a identidade também pode ser vista como uma resposta à
pergunta recorrente: Quem sou eu neste momento?” (BEIJAARD, MEIJER e
VERLOOP, 2004, p. 108, tradução da autora).
De acordo com a pesquisa dos autores citados, os estudos sobre identidade
profissional docente podem ser divididos em três categorias: 1. Estudos que o foco
recai sobre a formação da identidade profissional docente; 2. Estudos em que o foco
é delimitar características da identidade profissional dos professores; 3. E, estudos
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nos quais a identidade profissional docente é (re) apresentada através das histórias
de vida dos professores.
Os autores chamam atenção para o fato de que na maioria dos estudos
analisados por eles, havia escassez de pesquisas nas quais houvesse uma relação
entre o conhecimento prático dos professores e a identidade profissional. Segundo
Beijaard, Meijer, & Verloop (2004), em alguns trabalhos, relatava-se sobre o
conhecimento prático dos professores, porém, não se apresentava a relação desse
conhecimento com a identidade profissional dos mesmos.
Outro problema relatado pelos autores, é o fato de os estudos por eles
analisados apresentarem uma variedade muito grande na “identificação de
características da identidade profissional dos professores”. Desse modo, os autores
afirmam que ainda não há estudos que permitam indicar com clareza quais são as
características específicas que moldam particularmente a identidade dos professores.
Porém, Beijaard, Meijer, & Verloop (2004) apresentam suas próprias
concepções na tentativa de definir quatro principais características da construção da
identidade profissional dos professores:

A identidade profissional é um processo contínuo de interpretação e
reinterpretação de experiências (Kerby, 1991), uma noção que corresponde
à ideia de que o desenvolvimento do professor nunca termina e pode ser
melhor compreendido como um processo de aprendizagem ao longo da vida
[por exemplo, Day, 1999]. Do ponto de vista do desenvolvimento profissional,
portanto, a formação da identidade profissional é, a nosso ver, não apenas
uma resposta à questão “Quem sou eu neste momento?”, Que colocamos na
introdução deste artigo, mas também uma resposta para a pergunta: "Quem
eu quero ser?", o que está de acordo com o que Conway (2001) chamou de
função de reflexão antecipatória. Ver a identidade profissional como um
processo contínuo implica que ela é dinâmica, não estável ou fixa.

A identidade profissional implica tanto a dimensão pessoal como o
contexto. A identidade profissional de um professor não é totalmente
individual. Espera-se que os professores pensem e se comportem
profissionalmente, mas não simplesmente adotando características
profissionais, incluindo conhecimentos e atitudes prescritas. Os professores
diferem na maneira como lidam com essas características, dependendo do
valor que atribuem a eles. Feiman-Nemser e Floden (1986), por exemplo,
escreveram que não existe uma única cultura de ensino em uma escola e que
cada professor, embora limitado pelo contexto, pode até certo ponto
desenvolver sua própria cultura de ensino.

A identidade profissional de um professor consiste em sub-identidades
que mais ou menos se harmonizam. A noção de sub-identidades relacionase com os diferentes contextos e relacionamentos dos professores. Algumas
dessas sub-identidades podem estar amplamente ligadas e podem ser vistas
como o núcleo da identidade profissional dos professores, enquanto outras
podem ser mais periféricas. Parece ser essencial para um professor que
essas sub-identidades não entrem em conflito, ou seja, que sejam bem
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equilibradas. Durante a formação inicial de professores, os professoresalunos geralmente enfrentam esse tipo de conflito (por exemplo, Volkmann &
Anderson, 1998). Professores experientes podem experimentar tais conflitos
em casos de mudança educacional ou mudança em seu ambiente de trabalho
imediato (por exemplo, Connelly & Clandinin, 1999). Quanto mais central é
uma sub-identidade, mais custoso é mudar ou perder essa identidade.

A atuação é um elemento importante da identidade profissional, o que
significa que os professores devem estar ativos no processo de
desenvolvimento profissional (Coldron & Smith, 1999). Esse elemento da
formação da identidade profissional está alinhado com uma visão
construtivista da aprendizagem, o que significa que a aprendizagem - tanto
individualmente quanto na colaboração - ocorre por meio da atividade do
aprendiz. Existem várias maneiras pelas quais os professores podem exercer
sua atividade, dependendo das metas que buscam e das fontes disponíveis
para alcançar seus objetivos. Além disso, pode-se argumentar que a
identidade profissional não é algo que os professores têm, mas algo que eles
usam para dar sentido a si mesmos como professores (BEIJAARD, MEIJER;
VERLOOP, 2004, p. 122-123, tradução da autora).

Assim, compreende-se que a identidade profissional dos professores é
influenciada por aspectos sociais, cognitivos, históricos e pessoais. Cada sujeito
passa por situações e processos próprios, a fim de se constituir enquanto profissional
docente, que detém o conhecimento específico que sua área formativa lhe confere. O
contexto atual de transformações tanto no âmbito social quanto no âmbito tecnológico
impulsionam novas investigações que apresentam pistas sobre as identidades
docentes deste novo século.

1.4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ÁREA DE COMPUTAÇÃO

A fim de concatenar as ideias conclusivas deste capítulo, é imprescindível
estabelecer um elo da discussão anterior9 com as especificidades normativas e
operacionais da formação de professores para o ensino de Computação.
Segundo Nunes (2008), o primeiro curso de formação de professores da área
de Computação foi criado em 1997 na Universidade Federal de Brasília. Até meados
de 2007, a oferta de cursos de LC era muito reduzida no país, pois, havia somente

9

Que envolveu toda a complexidade conceitual da área de formação de professores que tem relações
intrínsecas com o conceito de socialização, que por conseguinte está relacionado à construção da
identidade.
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31(trinta e um) cursos em todo o território nacional, mas, a partir dos anos 2008 a
2010, esse número de oferta subiu mais de 100%.
Embora os cursos de LC estejam em pleno funcionamento desde 1997,
somente em 2016 é que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação em Computação (DCN-GC) foram instituídas oficialmente, através da
Resolução de Nº 5, de 16 de novembro de 2016, pela Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2016). Nesse documento, encontramse diretrizes específicas para o curso de Licenciatura em Computação.
Torna-se relevante apresentar o perfil profissional de atuação que atenda a
domínios diversificados e as vocações institucionais para os egressos do referido
curso, que consta na Resolução Nº 5, de 16/11/2016:
I - possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e
Educação visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da
Educação Básica e Técnico e suas modalidades e a formação de usuários da
infraestrutura de software dos Computadores, nas organizações;
II - adquiram capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir
conceitos pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais,
produzindo uma interação humano-computador inteligente, visando ao
ensino e à aprendizagem assistidos por computador, incluindo a Educação a
Distância;
III - desenvolvam capacidade de atuar como docentes, estimulando a atitude
investigativa com visão crítica e reflexiva;
IV - sejam capazes de atuar no desenvolvimento de processos de orientação,
motivação e estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas
computacionais adequadas às necessidades das organizações (BRASIL,
2016).

Vale ressaltar que além do perfil acima apresentado, esses egressos devem
também atender ao perfil geral previsto para egressos dos cursos de formação de
professores para a Educação Básica, estabelecidas através da Resolução CNE/CP nº
2/2015 (BRASIL, 2015).
O perfil do egresso apresentado nas DCN-GC direciona a atuação do licenciado
em várias modalidades e segmentos do espaço educacional desde a Educação
Básica à educação técnico-profissionalizante, em cursos presenciais e de educação
a distância.
Observa-se um amplo leque de atuação desse profissional, sua atividade pode
transcender ao espaço da “sala de aula”, tal profissional poderá desenvolver
tecnologias educacionais, atuar em grupos interdisciplinares ligados à educação, e
ainda atuar em processos de gestão de plataformas educacionais.
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O perfil de egresso apresentado nas DCN-GC, não limita a atuação desse
profissional apenas aos espaços de educação formal. Há uma ampla possibilidade de
atuação, visto que o uso da Computação está presente em diversas áreas
profissionais e o caráter pedagógico do licenciado trará um diferencial na sua atuação
mesmo em espaços não formais de educação, pois a formação pedagógica lhe
possibilita maior competência para o trabalho colaborativo e interdisciplinar.
Os cursos de Licenciatura em Computação diferem um pouco dos demais
cursos de Licenciatura, uma vez que os licenciados adquirem habilidades
para atuarem, também, fora do espaço escolar. O conhecimento de
computação, aliado aos conhecimentos pedagógicos, faz do professor de
computação único para o desenvolvimento de tecnologias da educação
(NUNES, 2008, s/p).

As constantes transformações no campo educacional e da sociedade em rede
podem promover espaços de atuação para esses licenciados ainda não previstos nas
diretrizes, pois diante da evolução vertiginosa do conhecimento científico-tecnológico,
sobretudo, aplicados ou direcionados aos processos formativos, esses profissionais
poderão atuar em modalidades e ambientes ainda em construção.
As DCN-GC também direcionam as habilidades e competências que a
formação profissional em Licenciatura em Computação deve desenvolver no futuro
professor, ou seja, são competências e habilidades desse profissional:
I - especificar os requisitos pedagógicos na interação humano-computador;
II - especificar e avaliar softwares e equipamentos para aplicação
educacionais e de Educação a Distância;
III - projetar e desenvolver softwares e hardwares educacionais e de
Educação a Distância em equipes interdisciplinares;
IV - atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis da Educação Básica
e Técnico e suas modalidades e demais organizações no uso efetivo e
adequado das tecnologias da educação;
V - produzir materiais didáticos com a utilização de recursos computacionais,
propiciando inovações nos produtos, processos e metodologias de ensinoaprendizagem;
VI - administrar laboratórios de informática para fins educacionais;
VII - atuar como agentes integradores promovendo a acessibilidade digital;
VIII - atuar como docente com a visão de avaliação crítica e reflexiva;
IX - propor, coordenar e avaliar, projetos de ensino-aprendizagem assistidos
por computador que propiciem a pesquisa (BRASIL, 2016, s/p).

De acordo com Matos (2017), as competências previstas nas DCN-GC para o
licenciado em Computação indicam que a formação desse profissional vem para suprir
a demanda de profissionais dotados de competências para desenvolver tecnologias
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contemporâneas para apoiar a educação. “Nesse contexto, os egressos dos cursos
de Licenciatura em Computação apresentam um diferencial e poderão tornar a
Computação mais acessível para uma maior gama de profissionais que cada vez mais
precisam lidar com esses recursos” (MATOS, 2017, p. 85).
Em 2017 a Câmara de Educação da Sociedade Brasileira de Computação
publicou os Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em
Computação, nesse documento há um capítulo reservado aos referenciais de
formação para a Licenciatura em Computação.
Segundo Lemos (2013), há uma especificidade na Licenciatura em
Computação que a diferencia das Licenciaturas mais tradicionais: ela não está filiada
a uma disciplina tradicional do currículo escolar. Essa questão também pode interferir
na construção da identidade docente desse professor, que se encontra num curso que
ainda é recente na área de formação de professores, mas que também está ligada a
uma área de grande relevância para o contexto contemporâneo: a área das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).
Embora haja uma normatização já consolidada para a formação de professores
da área de Computação no Brasil, e haja um perfil de atuação previsto nos
documentos para esse profissional, ainda são muitas as questões que inquietam
professores e alunos que atuam na LC, e uma das questões que mais tem provocado
instabilidade para os cursos de LC volta-se à contradição de que o licenciado em LC
é formado e preparado para atuar na Educação Básica, porém não há na Base
Curricular Nacional Comum, espaço claro e definido para o ensino de Computação na
Educação Básica.
Há nas DCN-GC da Resolução Nº 5/2016, no artigo 5º, parágrafo 5º, inciso IV,
assim como no art. 6º parágrafo 3º indicações claras de que a formação do licenciado
em Computação deverá prepará-lo para atuar também na Educação Básica, porém
esse espaço de atuação não está garantido normativamente.
Diversos estudiosos do tema têm apresentado questões sobre a formação de
professores para a área de Computação (CASTRO & VILARIM, 2013; CRUZ &
HAETINGER, 2013; GENTIL & MILHOMEM, 2013; GUIMARÃES & SENA, 2014;
LEMOS, 2013; MARTINS JÚNIOR & LIMA, 2016; MATOS, 2013, 2017; NUNES, 2008,
2011; PAIVA, 2017; QUIM, 2014).
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Há questionamentos: sobre o perfil identitário do professor licenciado em
Computação; sobre quais serão os conhecimentos computacionais que deverão
passar a transposição do conteúdo científico para o conteúdo escolarizado; sobre o
distanciamento entre o que está proposto nas Diretrizes Oficiais para essa formação
e o currículo que opera no cotidiano das instituições formadoras; há questões sobre o
caráter interdisciplinar da formação em LC; se a Computação se firmará como uma
disciplina do currículo regular da Educação Básica, ou será apenas disciplina em
cursos profissionalizantes; e, sobre a profissionalidade do egresso. Enfim, essas são
as questões mais frequentes nos trabalhos recentes que têm a formação de
professores na LC como foco principal de análise.
São questões que frequentemente sobrevêm mediante a instauração de uma
nova área formativa, assim como à construção de uma nova identidade profissional
coletiva que se configura à medida que esses profissionais são lançados ao mundo
do trabalho. Porém, diante da gama de questionamentos colocados acima, faz-se
necessário que as instituições de ensino superior, principalmente as universidades
mais tradicionais direcionem pesquisas de cunho epistemológico e também
interventivas sobre a formação de professores para a área de Computação no
contexto da contemporaneidade.
Em vista do exposto, compreende-se que esse estudo também trará
importantes contribuições à área de formação e desenvolvimento do licenciado em
Computação. A formação profissional é um importante espaço de socialização
profissional, mas é apenas o alicerce da identidade profissional que se configurará ao
longo da atuação desse profissional, portanto os estudos sobre as bases teóricas do
conceito de desenvolvimento profissional docente são salutares para um melhor
entendimento sobre a problemática lançada na introdução deste estudo.
A seguir discorre-se sobre a fundamentação do conceito de desenvolvimento
profissional docente.
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Fonte: https://rove.me/to/rome/vatican-museums, adaptações C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 2

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE:
Um caminho em constante movimento
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O termo Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) apresenta uma grande
diversidade conceitual. Diante dos atuais problemas educacionais, esse conceito tem
surgido com maior frequência nos estudos que tratam de formação inicial e contínua,
e de identidade docente, sobretudo em relatórios de organismos internacionais que
avaliam o quadro educacional em diversos países (LEONE; LEITE, 2011; MESQUITAPIRES, 2010; GARCÍA, 2009a; 2009b).
De acordo com os estudos de Evans (2002), há uma imprecisão conceitual
quando se tenta definir Desenvolvimento Profissional Docente. Assim é necessário
que haja uma compreensão das várias definições, a fim de que possamos nortear
qualquer estudo que se proponha analisar o DPD. É importante buscar definições que
apresentem a clareza necessária, observando-se as divergências epistemológicas,
visto que não é possível e também não é interessante que haja na área de educação
unanimidade na definição de conceitos, mas que nas diversas concepções haja uma
clareza conceitual, com vistas a nortear o percurso investigativo dos pesquisadores,
no caso em questão da área de DPD.
Na concepção de Evans (2002), as discordâncias e as diferentes perspectivas
são importantes para estimular variadas discussões e trocas “a partir das quais
poderão emanar análises conceituais significativas e aprofundadas” (p. 130). Por meio
de tais análises conceituais se pode encontrar a clareza necessária à delimitação do
conceito que se pretende usar para, a partir de então, até formular uma nova teoria.
Definir ou, no mínimo, formular interpretações claras de conceitos-chave é
uma característica importante de todo estudo, uma vez que permite a
identificação de parâmetros, dimensões, constituintes e características
conceituais, o que, por sua vez, facilita o reconhecimento do que constitui, e
portanto, representa o conceito em estudo (EVANS, 2002, p. 127, tradução
da autora).

É um conceito de crescente complexidade, pois, de certo modo, vem sendo
usado com a aplicabilidade de sentido como condição precípua para melhoria da
qualidade na educação, isto é, nessa concepção o professor é responsabilizado pelo
sucesso ou fracasso de todo um sistema. É válido ressaltar que, neste estudo, não se
atribui unicamente ao docente a responsabilidade pelo seu DPD.
Segundo García (2009b), ser professor no século XXI requer uma apropriação
de conhecimentos numa velocidade e num aprofundamento maior que em outros
tempos históricos.
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De acordo com Schwab (2016) apud Almeida (2018), estamos passando por
um momento de transformação radical nos modelos de produção e de vida social,
produzido por tecnologias que articulam os domínios físicos, digitais e biológicos da
vida humana. O autor nos diz que esse momento já é nomeado de 4ª Revolução
Industrial, sendo pois caracterizado pela difusão da internet móvel, pelo surgimento
de sensores menores, mais poderosos e mais baratos, e pela inteligência artificial e
pelo aprendizado de máquina.
No contexto atual, a formação inicial docente não é garantia para um bom
desempenho profissional, ou seja, a formação profissional deve ser contínua. Após a
formação inicial, o professor estará apto a desenvolver maiores habilidades que
promoverão maior aproximação com a identidade profissional docente e, assim, dar
continuidade à sua formação.
Embora o processo de transição do “ser estudante” para o “ser professor” já
tenha se iniciado durante a formação inicial por meio da realização de
atividades de estágio e de prática de ensino, alguns autores defendem que,
neste período, a relação que os alunos dos cursos de Licenciatura mantêm
com o campo profissional da docência é de caráter exógeno, visto que eles
ainda não se constituíram efetivamente como profissionais. É somente no
período de sua inserção profissional na docência que esses novos
professores enfrentarão, pela primeira vez, a realidade cotidiana de uma
atividade de trabalho na qualidade de professores plenamente qualificados
(LEONE; LEITE, 2011, p. 240).

Inicialmente, o termo DPD foi usado como sinônimo de formação em serviço,
desenvolvimento de recursos humanos, cursos de capacitação, e aprendizagem ao
longo da vida. No entanto, o conceito “Desenvolvimento” apresenta uma conotação
de ascensão e continuidade, assim supera-se a visão anterior (GARCÍA, 2009a, p. 9).
Encontramos nos estudos de Mesquita-Pires (2010) três abordagens para o
conceito de desenvolvimento profissional (DPD), em que a autora recorre à produção
de Hargreaves e Fullan (1992) apud Mesquita-Pires (2010). A primeira abordagem é
voltada ao desenvolvimento psicológico dos professores, ao decurso individual do
sujeito sobre si mesmo, e centra-se nos aspectos cognitivos e emocionais do
professor. Uma segunda abordagem de DPD está voltada ao desenvolvimento de
conhecimentos, competências e técnicas exclusivas da área dos conteúdos de sua
formação.

Há ainda uma abordagem que conceitua o DPD como um processo
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experiencial, a partir da pesquisa-ação, valorizando-se a capacidade auto reflexiva e
auto interventiva do professor.
No intuito de fundamentar o conceito de desenvolvimento profissional docente
(DPD) no contexto mais próximo do nosso estudo, apresentamos como referências os
estudos de Day (2001), García (1999; 2009a; 2009b) e Evans (2002).
Day (2001) apresenta o DPD sob o prisma da continuidade, assim como um
processo que inclui diferentes tipos de aprendizagens:
A natureza do ensino exige que os professores se empenhem num processo
de desenvolvimento profissional contínuo, ao longo de toda a carreira, mas
as circunstâncias, as suas histórias pessoais e profissionais e as disposições
do momento irão condicionar as suas necessidades particulares e a forma
como estas poderão ser identificadas. O crescimento implica aprendizagem
que, umas vezes é natural e evolutiva, outras vezes, esporádica, outras,
ainda, o resultado de um planejamento (p. 16).

Mesmo que o sujeito estabeleça um planejamento pessoal para o seu DPD, há
fatores externos de ordem histórica e social que poderão interferir diretamente no seu
desenvolvimento, seja positivamente promovendo uma evolução, seja estagnando-o.
A concepção de Day (2001) apresenta uma compreensão ampla, atentando
para o fato de que o DPD pode ocorrer através de ações e circunstâncias sistemáticas
e assistemáticas, planejadas e não planejadas, em situações de coletividade e de
isolamento. Evans (2002) também refere-se à uma descrição multidimensional do
desenvolvimento de professores.
Há uma aproximação dessa concepção com os estudos de García (2009a). O
autor afirma que o período que compreende o final da década de 1990 e o início da
década de 2010, o termo DPD passou a ser considerado um “processo a longo prazo,”
que envolve diversas oportunidades, sejam elas planejadas pelos sistemas
educacionais, sejam elas provocadas pelo próprio indivíduo.
Nesse enquadramento, esse autor apresenta uma perspectiva de DPD
fundamentada em 7 (sete) características, a saber:
1. O professor é interpretado como sujeito que aprende de forma ativa, essa ideia
baseia-se no construtivismo.
2. Concebe-se que os professores aprendem ao longo do tempo, as experiências
precisam estar relacionadas aos conhecimentos construídos na formação
inicial.
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3. Os processos formação contínua do DPD devem estar relacionados à prática
cotidiana

dos

professores.

“As

experiências

mais

eficazes

para

o

desenvolvimento profissional docente são aquelas que se baseiam na escola e
que se relacionam com as atividades diárias realizadas” (p.11).
4. As reformas educacionais interferem diretamente no DPD.
5. O professor constrói novas teorias e novas práticas pedagógicas mediante
suas experiências com atividades de DPD.
6. “O desenvolvimento profissional é concebido como um processo colaborativo”,
mesmo compreendendo que há espaço para o trabalho isolado;
7. O desenvolvimento profissional (DPD) não pode ser visto como algo a se
constituir como modelo único, haja vista cada escola possuir características
muito específicas, necessidades, crenças e práticas culturais que a fazem uma
realidade peculiar e, somente a partir dessa análise contextual se pode optar
por um modelo de DPD que tenha a ver diretamente com as necessidades
formativas dos professores e do contexto educacional mais amplo.
Nesta produção busca-se assumir uma definição conceitual de DPD que atenda
à perspectiva da problemática aqui levantada, voltada a uma análise sobre o
desenvolvimento profissional de professores licenciados em Computação, mais
precisamente no período inicial da trajetória profissional.
Essa formação de professores é considerada recente no Brasil, desse modo,a
inserção desse professor na Educação Básica encontra-se em fase de estruturação,
é relevante observar o DPD a partir da perspectiva multidimensional apresentada por
Day (2001), García (1999; 2009a; 2009b), Evans (2002), Fiorentini e Crecci (2013),
Carvalho (2014), em que pode ser analisado a partir de um processo que está em
andamento na vida profissional dos professores em atividade funcional, o qual pode
ser compreendido a partir da ótica dos próprios professores, de suas histórias, dos
seus “selves” (eu’s/egos).
O desenvolvimento do professor é, em primeira instância, um processo
individual, acontece de modo particular a cada um, por exemplo, um professor pode
desenvolver mudanças substanciais em sua prática a partir do conhecimento
adquirido em um curso de formação continuada, mas, outro professor pode
permanecer indiferente ao mesmo curso, ou, este mesmo professor pode apresentar
mudanças em sua prática mediante diálogos estabelecidos fora da sala de aula,
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discussões com um colega de trabalho. E ainda, professores podem ter suas práticas
alteradas até mesmo depois de refletir sobre avaliações ou indagações dos seus
alunos (EVANS, 2002).
Day (2001), chama atenção para a necessidade de que os estudos sobre DPD
venham a estabelecer um foco maior nas “aprendizagens do professor”. Segundo o
autor, há observações interessantes que surgiram a partir de pesquisas sobre as fases
da vida profissional docente, que revelam um “lugar perigoso” da aprendizagem na
vida dos professores iniciantes, a partir dos significados positivos ou negativos das
primeiras experiências profissionais.
O autor afirma haver indicativos de que, no início da carreira, os professores
preocupam-se desesperadamente em aprender o seu ofício, portanto há aqui uma
curva crescente da aprendizagem do professor, isso ocorre nos primeiros três a quatro
anos de trabalho. Depois essa curva de aprendizagem torna-se plana, o trabalho do
professor cai na rotina. Assim, há cerca de dez anos os professores tornam-se
resistentes à aprendizagem. Há certa acomodação e um esgotamento desse sujeito
frente ao seu ofício. Então, a curva da aprendizagem começa a descer. Após vinte e
cinco anos de trabalho, “a curva da aprendizagem já não existe... Parece que a vida
na escola é tóxica para a aprendizagem do professor” (DAY, 2001, p. 86).
Destarte, se pode inferir que ao longo da carreira muitos professores rareiam
seus ideais de aprendizagem profissional, há uma possível frustração gradativa com
a profissão devido a fatores externos e internos, porém essa condição é relativa,
existem inúmeras circunstâncias que podem inverter essa lógica de DPD.
Apesar de muitos professores iniciarem a sua carreira “com a ideia de que o
seu trabalho é socialmente significativo e gratificante”, esta perspectiva
desvanece-se à medida que “as dificuldades inevitáveis do ensino...
interagem com os assuntos pessoais e com a vulnerabilidade, bem como com
a pressão social e outros valores, resultando num sentimento de frustração e
conduzindo a uma reavaliação das possibilidades da profissão e do
investimento que nela se intenciona fazer (FABER apud DAY, 2001, p. 86).

Outro fator interessante a pontuar é que as formações relâmpago ao longo da
carreira, na maioria das vezes, não suprem as necessidades intelectuais e de
intervenção pedagógica dos professores, isto é, não atendem às reais necessidades
dos mesmos.
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Dessa forma, Day (2001) propõe que os estudos, assim como as atividades
voltadas ao DPD devem valorizar as questões psicológicas, sociais que encorajam a
aprendizagem assim como também as histórias de vida dos professores. Segundo
esse autor, as intervenções nas vidas profissionais dos professores ao longo da
carreira devem basear-se na compreensão de três aspectos, os quais considera
essenciais para esse trabalho: “1. O saber-fazer e as experiências dos professores; 2.
O conhecimento, a competência e a capacidade profissional; 3. As fases de
desenvolvimento dos professores” (DAY, 2001, p. 87).
Para Linda Evans (2002), pesquisadora britânica, o DPD é um processo
objetivo e subjetivo, que pode ser interno e externo (pode partir da busca interna do
próprio sujeito que pode provocar mudanças em sua identidade profissional, como
também pode ocorrer mediante agências formativas externas ao indivíduo). A autora
apresenta dois aspectos distintos relacionados ao DPD - profissionalismo e
profissionalidade. O profissionalismo estaria relacionado ao “status do trabalho dos
professores”, e à profissionalidade relacionada à “postura ideológica, atitudinal,
intelectual e epistemológica” do professor.

2.1 OS PROCESSOS DE MUDANÇA NA IDENTIDADE PROFISSIONAL E O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE

Ao longo da carreira, os processos de DPD podem provocar mudanças de
atitudes e de concepções, porém ressalta-se que essas mudanças ocorrem em níveis
e áreas diferentes para cada indivíduo, e que os programas de capacitação e
formação continuada não são os principais ou os únicos meios para que as mudanças
identitárias profissionais ocorram na carreira docente.
Beijaard, Meijer e Verloop (2004) indicam em sua pesquisa que a volição
interna de cada sujeito é um fator importante nas mudanças e transformações na
identidade profissional, pois todo desenvolvimento profissional docente está pautado
nas respostas às seguintes perguntas “Quem sou eu neste momento?” e, “Quem eu
quero ser?”.
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Para García (2009a) DPD e processos de mudança são variáveis intrínsecas.
O autor indica que o DPD provoca mudanças nos conhecimentos e crenças que os
professores trazem desde a formação inicial. E, consequentemente, tais mudanças
provocam transformações possivelmente provocarão mudanças também nas práticas
docentes em sala de aula e, por sua vez, uma possível melhoria na qualidade da
aprendizagem dos alunos (Ver figura 4).

Figura 4

Modelo de mudança no DPD, conforme García (2009)

Fonte: García (2009, p. 16).

Essa perspectiva de processo de mudança relaciona-se com o DPD que é
promovido por cursos de formação continuada ou cursos pós-formação inicial. São
perspectivas de mudanças que se originam de fatores externos e sistêmicos. É válido
ressaltar que, considerando o aspecto interno de cada indivíduo, esse processo de
mudança é uma expectativa, a qual pode ou não ser alcançada levando-se em conta
a dimensão do “querer” e das necessidades individuais e pessoais de cada indivíduo.
Nos estudos de Evans (2002), a perspectiva do processo de mudança está
relacionada a duas dimensões do DPD, à dimensão do “desenvolvimento atitudinal”,
(que envolve dois focos de mudança, intelectual e motivacional), e o “desenvolvimento
funcional” (envolve os focos de mudança, processuais e produtivos).
No “desenvolvimento atitudinal”, as mudanças ocorrem a partir da reflexividade
analítica do professor sobre a sua própria prática, sobre o seu trabalho. Também
quando as mudanças ocorrem em relação ao interesse e envolvimento do professor
pelo seu trabalho que se torna altamente motivado.
O “desenvolvimento funcional” refere-se à mudança dos professores em
relação aos procedimentos que utilizam quando produzem o seu trabalho específico,
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e quando passam a produzir mais recursos no seu ambiente de trabalho (EVANS,
2001).
Day (2001) apresenta três princípios sobre o desenvolvimento e a mudança, os
quais considera importantes e devem ser observados quando se trata de processos
de mudança no desenvolvimento profissional dos professores:

O desenvolvimento profissional não é algo que se possa impor, porque
é o professor que se desenvolve (activamente) e não é desenvolvido
(passivamente).

A mudança que não é interiorizada será provavelmente cosmética,
‘simbólica’ e temporária.

A mudança, a um nível mais profundo e contínuo, envolve modificação
ou transformação de valores, atitudes, emoções e percepções que informam
a prática e é improvável que estes ocorram, a não ser haja participação e
sentido de posse nos processos de tomada de decisões sobre a mudança
(DAY, 2001, p. 153).

Portanto, compreende-se que os processos de mudança perpassam pelo
campo da subjetividade e da intersubjetividade da construção da identidade
profissional docente. Após a formação inicial espera-se que mudanças aconteçam,
porém essas mudanças fazem parte de um processo longo e contínuo, que
inicialmente nasce no campo da subjetividade do indivíduo para então ser percebido
no campo concreto de sua atuação profissional.
É nesse sentido que, ao se reportar ao processo de formação docente, Nóvoa
(1995) entende que formar-se requer um investimento pessoal, cuja tessitura exige
liberdade e criatividade desse trabalho, ensejando marcas de autoria sobre trajetórias
e projetos, marcas essas que se voltam para a construção de uma identidade tanto
pessoal como profissional.

2.2.

INICIAÇÃO

À

DOCÊNCIA

E

INDUÇÃO

PROFISSIONAL

DE

PROFESSORES

O início da carreira é uma etapa fundamental no processo formativo do
profissional docente, “repleta de tensões e de intensas aprendizagens que
contribuem, de maneira essencial, para a construção da identidade docente e a
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estruturação da prática profissional” (LEONE; LEITE, 2011, p. 240). A iniciação à
docência é considerada como uma importante fase do processo de DPD, que pode
durar entre 1 a 3 anos (GARCÍA,1999).
Segundo Alarcão e Roldão (2014), os estudos sobre iniciação à docência têm
sua gênese nos Estados Unidos da América e, progressivamente, foram estendendose a outros países. Só recentemente esses estudos têm ganhado força na área de
formação de professores e desenvolvimento profissional.
De acordo com Papi e Martins (2010), os primeiros anos de exercício na
profissão são substanciais para o futuro profissional e para a permanência ou não do
professor iniciante na profissão. Esse período pode tornar-se mais difícil para uns que
para outros, isto dependerá das circunstâncias referentes ao local de trabalho, às
relações que serão estabelecidas neste ambiente, enfim, ao contexto particular que
cada um vivencia e que influenciará positivamente ou não no seu desenvolvimento
profissional.
“É no período de iniciação profissional que o professor se defrontará com a
realidade que está posta e com contradições que nem sempre estará apto a superar”
(PAPI e MARTINS, 2010, p. 44). Portanto, a fase de iniciação profissional de
professores é permeada por fatores de ordem pessoal e profissional.
Por meio de estudos já realizados anteriormente, constatou-se que os
problemas e dificuldades dos professores em início de carreira são de origem variada.
Alarcão e Roldão (2014) indicam que essas dificuldades podem ser de ordem:
“científico-pedagógica” (problemas com a aprendizagem dos alunos, gestão do
ensino); podem ser de ordem “burocrática” (domínio da legislação educacional,
normas escolares); de ordem “emocional” (autoconfiança, autoestima, isolamento,
administração das dimensões pessoal e profissional); e de ordem “social”
(relacionamento com os colegas, identificação profissional, relacionamento com os
gestores educacionais).
Nesse estudo, Alarcão e Roldão (2014) apresentam algumas metáforas
interessantes usadas pelos professores iniciantes, que revelam a configuração dos
sentimentos percepções dos professores na entrada da carreira: “cair nas feras”, “cair
numa escola”, “bicho de sete cabeças”, “ser atirado para a selva”, “desbravar o
terreno”, “desenrascar”, “andar às aranhas”, “encontrar-se perdido”, não ter para quem
recorrer” (p. 112). Diante de tais sentimentos, alguns professores assumem sua
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identidade com desejo de superação e de auto realização, porém outros podem
tornar-se inibidos e entregarem-se à rotina, ou ainda abandonarem a profissão
(ALARCÃO; ROLDÃO, 2014).
Contreras (1987, apud GARCÍA,1999a), define a iniciação à docência como
momento de transição que o professor passa da condição de estudante para a
condição de professor, e que vive um momento no qual busca adquirir competência
profissional, porém, num curto espaço de tempo, a fim de auto afirmar-se no ambiente
profissional.
De acordo com García (1999a), a escola é um espaço que desempenha um
importante papel na iniciação à docência. Salienta que a escola promova uma
assistência sistematizada aos professores iniciantes, que haja dentro do espaço
escolar programas especificamente voltados para a indução dos novos professores.
O referido autor, coordenou uma pesquisa realizada na Espanha, por meio da
qual conseguiu delinear as principais características dos professores principiantes, a
saber:
Os professores principiantes são pessoas que se preocupam com o seu
aperfeiçoamento como docentes, mas com consciência de que a sua
formação é incompleta. Constatamos que os primeiros anos de ensino são
anos difíceis, quer pessoal, quer profissionalmente, especialmente no caso
atípico dos professores interinos. Verificamos também que os professores
principiantes se diferenciam entre si em função dos contextos em que
ensinam (GARCÍA, 1999, p. 113).

Portanto, os professores principiantes vivenciam a experiência de entrada na
profissão em circunstâncias que os diferenciam entre si, mas a condição de
“iniciantes” e a necessidade de auto afirmar-se no seu novo papel, o de professor
habilitado, é comum a todos que passam por esta fase na sua vida profissional.
De acordo com Roldão, Reis e Costa (2012) os estudos sobre iniciação à
docência usam termos diferentes para se referirem ao período de entrada na carreira
docente, alguns estudos utilizam o termo “período probatório,” outros “indução
profissional”, e ainda iniciação à docência. O primeiro termo traz uma configuração do
contexto administrativo dos programas existentes nos sistemas educacionais para
integração dos novos professores.
Os autores apontam para o cuidado de não se considerar a indução de
professores de forma isolada, como um momento estanque da vida profissional.
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Segundo eles, “mais recentemente, a indução passou a ser entendida como parte de
um contínuo desenvolvimento profissional, ou seja, a extensão lógica da formação
inicial” (ROLDÃO, REIS e COSTA, 2012, p. 443). A indução é um processo de
socialização de professores que pode ocorrer em duas direções, na situação de
inserção de professores recém chegados numa comunidade escolar específica, ou na
socialização de sujeitos que estão entrando na cultura profissional docente ainda na
formação.
Roldão, Reis e Costa (2012) afirmam que a socialização de professores é
apresentada sob duas abordagens diferentes. Na primeira abordagem, é vista como
um processo passivo de aprendizagem e interação, através do qual os professores
são “induzidos” nos domínios de sua área. Na segunda abordagem, a indução é
percebida como um processo dinâmico, de contínuo desenvolvimento.
Destarte, a socialização de professores na iniciação à docência, ou indução,
pode resultar de processos informais que se desenvolvem mediante vivências,
aprendizagens e interações do cotidiano de atuação desses profissionais. No início
da carreira as aprendizagens do professor se dão com maior intensidade no plano de
comunidades de prática.
De acordo com Papi e Martins (2010), os estudos e também os programas de
indução profissional de professores são mais frequentes na Europa e demonstram
maiores avanços que no contexto brasileiro. Observa-se em documentos e na própria
produção bibliográfica que, nos países europeus onde há programas específicos para
“acolher” de forma diferenciada o professor iniciante, esse processo se dá através de
apoio didático e acompanhamento sistematizado dentro das escolas onde estes estão
inseridos.
Nos estudos de García (1999a), os programas de indução, nos países que já
possuem essa atividade sistematizada, apresentam as seguintes atividades: materiais
escritos com as normas escolares e as condições de trabalho; realização de reuniões
e visitas prévias com esses professores; momentos de observação do professor em
ação didático-pedagógica; devolutivas ou feedback de aulas, bem como a condução
dos docentes a observarem aulas de outros colegas; tutoria na qual o professor
iniciante opera junto com professores mais experientes;

promoção de reuniões

específicas para professores principiantes; disponibilidade de cursos específicos para
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esse público em parceria com as universidades; e disponibilidade de publicações
específicas para os professores iniciantes.
Faz-se necessário considerar que, recentemente houve a criação no sistema
educacional brasileiro de dois programas na área de iniciação à docência, porém são
programas que ocorrem ainda na formação inicial desses professores.
O primeiro programa trata-se do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), criado em 2007, normatizado através do Decreto nº 7.219, de 24
de junho de 2010. Um dos principais objetivos do PIBID está no Art. 3º inciso III:
Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010, s./p.).

Através da atuação no PIBID, os futuros professores desenvolvem habilidades
que são inerentes à inserção profissional no ambiente escolar, embora ainda estejam
em fase de formação inicial, porém as vivências e experiências oportunizadas pelo
PIBID podem promover o desenvolvimento profissional desses professores que, ao
concluírem a formação inicial, já possuem vivências concretas e de maior
profundidade com o espaço escolar.
De acordo com Almeida e Clementino de Souza (2016), o PIBID se caracteriza
como um programa que apresenta contexto fecundo para o exercício da prática
profissional em situações didáticas significativas.
Vivenciar a prática profissional, visitando a escola, entrevistando profissionais
mais experientes e observando o fazer dos docentes que já estão na carreira,
pode oferecer subsídios muito relevantes para a construção de impressões
acerca das possibilidades e limites a superar no âmbito da escola (ALMEIDA;
CLEMENTINO DE SOUZA, 2016, p. 61).

A experiência no PIBID transcende as experiências de estágio supervisionado
que são parte integrante da matriz curricular dos cursos de formação de professores,
visto que ao longo do período de atuação no PIBID, o “professor iniciante ainda em
formação” recebe a tutoria sistemática de professores mais experientes que atuam na
mesma área de formação dos bolsistas, e ainda interagem de forma interdisciplinar
com professores de outras áreas.
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Pode-se afirmar que o PIBID promove a socialização dos futuros professores
com a “cultura escolar”, pois nessa atividade a “iniciação ao ensino” representa um
momento de transmissão da cultura docente, dos conhecimentos, dos valores, dos
símbolos da profissão que estão presentes na rotina escolar (GARCÍA, 1999).
O segundo e mais recente programa trata-se do Programa de Residência
Pedagógica, criado em 28 de fevereiro de 2018, através da Portaria nº 38, do Gabinete
da Presidência da CAPES (BRASIL, 2018). Neste programa, o público-alvo são os
estudantes de cursos de formação de professores que já tenham cursado mais de
50% da Licenciatura.
Um dos principais objetivos deste programa é potencializar, inovar e ampliar o
tempo de permanência do professor estagiário em sua futura instituição de atuação
profissional - a escola.
Dessa forma, a Residência Pedagógica no contexto da formação de
professores no território brasileiro promoverá a inserção do professor iniciante de
forma mais coerente, evitando-se que este profissional depare-se com a entrada
repentina e abrupta ao “universo” da sala de aula. Na Residência Pedagógica, o futuro
professor começa a assumir as mesmas responsabilidades que um professor
experiente. De acordo com Flores (1999), a iniciação dos professores neófitos “tratase, efetivamente, de um período rico em termos de novas aprendizagens e de
experiências pedagógicas, durante o qual se confrontam expectativas e realidade” (p.
196).
Assim, utiliza-se o termo iniciação à docência, tanto para uma referência à fase
de inserção inicial do docente que já passou pela formação inicial, e é principiante no
ambiente de trabalho. Mas também refere-se à iniciação à docência que pode ocorrer
desde o período da formação inicial, antes mesmo que o sujeito tenha concluído sua
formação acadêmica, visto que muitos egressos da Licenciatura em Computação
vivenciaram a iniciação à docência ainda na formação através do PIBID.
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2.2.1 Fases e ciclos de vida docente

Para compreender melhor o comportamento e o desenvolvimento profissional
de professores faz-se necessário conhecer os percursos profissionais desses
professores, quais marcas são comuns a determinadas fases e como se dão os
“pontos de viragem” ou pontos de mudança. Há traços que são comuns a
determinadas fases, momentos, ciclos ou etapas da carreira docente (GONÇALVES,
2009; HUBERMAN, 2007; KELCHTERMANS, 1995; 2009).
A maneira de ser professor varia ao longo da carreira, conforme já citado
anteriormente, trata-se de um processo evolutivo, e, conforme já comprovado em
diversos estudos (GONÇALVES, 2009; HUBERMAN, 2007; GARCÍA, 1999;
CANDAU, 1997; FLORES, 1999;), é possível identificar momentos ou fases
específicos, marcados por diferenças de comportamento e sentimentos relativos à
profissão.
Toma-se como referência para a compreensão das fases de desenvolvimento
do ciclo de vida do professor, os estudos de Huberman (2007) e Gonçalves (2009),
pois estes estudos têm servido de referência para a maioria dos trabalhos que
abordam essa temática.
Segundo Hurbeman (2007), é possível delimitar “sequências” ou “maxiciclos”
que perpassam as carreiras de indivíduos diferentes dentro de uma mesma profissão,
porém o autor chama atenção para o fato de que esses ciclos ou fases não são fixos,
tampouco acontecem na mesma ordem para todas as pessoas.
As experiências que serão vivenciadas no início da carreira são importantes e
contribuirão para uma estabilização, ou para uma desestabilização nas fases
posteriores. “Os estudos empíricos mostram de forma suficientemente clara que uma
tal sequência se reporta a um grande número, por vezes, mesmo à maioria dos
elementos de uma população estudada, mas nunca à totalidade da população”
(HUBERMAN, 2007, p. 37).
Esse processo não é linear, porém haverá momentos de mudança, “pontos de
viragem”, são incidentes críticos que podem provocar significativas mudanças do
comportamento profissional. Essas noções são importantes “enquanto ferramentas
heurísticas para explorar histórias de carreira” (KELCHTERMANS, 1995, p. 8).
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Hurberman (2007) afirma em seu estudo que o “ciclo de vida” dos professores
poderá se desenvolver mediante as seguintes fases ou sequências: “entrada na
carreira”; “fase de estabilização”; “fase de diversificação”; “pôr-se em questão”;
“serenidade

e

distanciamento

afetivo”;

“conservantismo

e

lamentações”;

“desinvestimento”.
A primeira fase “entrada na carreira”, conforme já discutimos anteriormente, é
um estágio de sobrevivência e descoberta. Nesse momento inicial da carreira, o
docente passa pelo aspecto da sobrevivência ao confrontar-se com a complexidade
da situação da profissão docente, é nessa sequência que se processam as possíveis
distâncias entre os ideais e a realidade cotidiana da sala de aula.
O autor entende a “fase de estabilização”, como um momento de
comprometimento

definitivo

com

a

profissão.

De

acordo

com

tendências

psicanalíticas, é a etapa decisiva na definição da escolha profissional, uma afirmação
do “eu” profissional. “No caso do ensino, a estabilização tem outros significados,
como, por exemplo, a pertença a um corpo profissional e a independência. Um grande
número de professores fala mesmo de ‘libertação’ ou de ‘emancipação” (HUBERMAN,
2007, p. 40).
Na “fase de diversificação”, há uma segurança maior na atividade docente, os
professores diversificam suas metodologias, seus modos de avaliação, se veem em
condições de posicionarem-se contra as imposições arbitrárias do sistema. É uma
fase em que o professor busca novos desafios. “Os professores, nesta fase das suas
carreiras, seriam, assim, os mais motivados, os mais dinâmicos, os mais empenhados
nas equipes pedagógicas ou nas comissões de reforma que surgem em várias
escolas” (HUBERMAN, 2007, p. 42).
Posteriormente, há uma tendência em que o sujeito faz um balanço de sua
vida profissional, é o momento de “pôr-se em questão”, nesse momento pode haver
uma crise de percurso profissional. O autor aponta que não há um momento prédeterminado para essa fase, que é muito subjetiva de ser analisada, mas de acordo
com outros estudos, esse período pode situar-se entre o 15º e o 25º anos de ensino.
Logo depois, o autor apresenta a fase “serenidade e distanciamento afetivo”.
Nessa fase, os professores,
“[...] apresentam-se menos sensíveis, ou menos vulneráveis à avaliação dos
outros, [...] as pessoas nada mais têm a provar, aos outros ou a si próprias,
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reduzem a distância que separa os objetivos do início da carreira daquilo que
for possível conseguir até ao momento” (HUBERMAN, 2007, p. 44).

O autor indica que, de acordo com estudos empíricos, essa sequência
evidencia-se entre os 45-55 anos de idade entre os professores, embora o mesmo
esclareça que a idade cronológica não determina condutas psicológicas ou sociais,
não é um fator de causalidade.
Há ainda uma fase denominada “conservantismo e lamentações”, geralmente
a fase de conservantismo, de acordo com amostra de Peterson citada na obra de
Hubermann (2007), está na faixa etária de 50-60 anos de idade. Nas investigações
psicológicas clássicas sublinham-se, nessa fase uma maior rigidez e dogmatismo,
uma prudência acentuada, uma resistência maior às inovações, e constata-se ainda
uma nostalgia do passado para uma mudança de ótica geral em relação ao futuro.
Huberman (2007) apresenta aquela, que na sua concepção, seria a última fase
do ciclo de vida dos professores “o desinvestimento”, embora esclareça que ainda não
há estudos empíricos que levem a cabo a investigação dessa fase. Esse momento de
final de carreira seria caracterizado pelo fenômeno do recuo e de interiorização. É uma
fase de desprendimento “[...] as pessoas libertam-se, progressivamente, sem o
lamentar, do investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias, aos
interesses exteriores à escola e a uma vida social de maior reflexão, digamos mesmo
de maior carga filosófica” (HUBERMAN, 2007, p.46).
Ao analisarmos o estudo de Huberman (2007) é válido ressaltar que inúmeros
fatores podem interferir no desenvolvimento profissional de cada docente, as
condições sociais, como também o contexto cultural e histórico em que cada sujeito
está inserido. Com efeito, a história pessoal bem como a história do meio se move e
dinamizam o ciclo de vida de cada sujeito. Este estudo é válido, mas nos serve apenas
de referência para a compreensão sobre traços gerais que são comuns numa leitura
mais ampla sobre o desenvolvimento de professores.
Há nessa área outro importante estudo que tem referências nos estudos de
Huberman (2007) - o trabalho de análise sobre o percurso profissional de 42 (quarenta
e duas) professoras, numa cidade do interior de Portugal, de autoria do professor e
pesquisador José Alberto Gonçalves (2009).
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Nesse estudo, o autor delineou, através de um quadro, as fases e etapas da
trajetória profissional de professoras, mediante sucessivos processos de comparação
e triangulação dos dados colhidos.

Figura 5

Etapas da Carreira Docente, Conforme Gonçalves (2009)

Fonte: Gonçalves (2009, p. 25).

O quadro apresentado na figura 5, não deve ser considerado como uma
referência universal, pois inúmeras questões devem ser ponderadas ao estudarmos a
carreira dos professores, como por exemplo, as condições sociais, e os fatores
históricos, haja vista a carreira docente de cada indivíduo ser influenciada pelas
variáveis que circundam sua trajetória.
Assim, propõe-se aqui compreender o desenvolvimento profissional do egresso
da Licenciatura em Computação levando em conta também aspectos que são
amparados pelos estudos do ciclo de vida profissional docente.
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2.3 AUTOCOMPREENSÃO PROFISSIONAL

Explora-se ainda nesta seção um importante conceito que está implícito na
questão norteadora desta pesquisa - o conceito de “autocompreensão profissional”
sob a perspectiva de Geert Kelchtermans (1995; 2009), um pesquisador da área de
educação que tem sua atuação principal na Universidade de Leuven, na Bélgica,
porém atua também como professor visitante em outros países da Europa e da
Oceania. Seu primeiro estudo nessa área ocorreu em 1993 com uma pesquisa
narrativa-biográfica sobre o desenvolvimento profissional de professores.
No seu estudo sobre DPD, estão envolvidas as dimensões técnica, instrumental
e, principalmente, a dimensão “valorativa”, emocional e política do desenvolvimento
do docente, partindo sempre da “voz” autobiográfica desse sujeito.
O conceito de “autocompreensão” profissional tem grande relevância para a
análise e discussão da problemática dessa pesquisa, visto que pretende-se esmiuçar
o Desenvolvimento Profissional Docente dos egressos de um novo curso de formação
de professores, que estão a atuar no ensino de Computação, nos mais diversos
espaços escolares. Consequentemente, esse estudo envolverá os selves (eus)
profissionais desses professores.
Dentre as questões centrais do estudo realizado pelo referido autor, há uma
questão que coaduna perfeitamente com os objetivos da presente pesquisa: “Como é
que os professores se veem a si próprios enquanto professores? A resposta a esta
questão não é uma resposta estática, evolui ao longo do tempo” (KELCHTERMANS,
1995, p. 10).
Sob essa perspectiva, visando a uma aproximação do plano do indivíduo que
sofre a ação de fatores externos e internos de sua inserção na carreira docente, é
necessário “mergulhar” nas histórias de vida desses sujeitos, conhecer o “eu
profissional” do sujeito com suas subjetividades, bem como com as questões objetivas
que emanam das narrativas de tais sujeitos.
Kelchtermans (2009) indica que, ao teorizar sobre o “eu profissional dos
professores”, esse aspecto não invalida a concepção de que o ensino é um esforço
interpessoal e relacional. Assim como compreende que o ensino envolve outros
elementos também importantes a serem considerados, que são o aluno e o currículo.
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Na introdução para construção dos domínios da estrutura interpretativa pessoal
dos professores, o autor aponta um fator interessante a ser observado, que faz parte
da construção da imagem que o professor faz de si próprio, pois, “a maneira como os
professores se veem profissionalmente é, em grande parte, influenciada pela forma
como os outros o veem, ou o que os outros dizem sobre ele como professor”
(KELCHTERMANS, 2009, p. 260, tradução da autora).
Ao longo da carreira, os professores desenvolvem uma “estrutura interpretativa
pessoal” que, segundo Kelchtermans (2009), é composta por “um conjunto de
cognições, de representações mentais que operam como lentes, através das quais os
professores olham para seu trabalho, dão sentido a ele e agem sobre ele” (p. 260,
tradução da autora). Portanto, essa estrutura orienta interpretações e ações dos
professores em atitudes particulares, mas ao mesmo tempo essa estrutura também é
modificada pelas interações significativas que os professores estabelecem no seu
contexto de atuação.
Assim, Kelchtermans (1995; 2009) postula que a “autocompreensão
profissional” é o primeiro de dois domínios que estão no quadro interpretativo pessoal
dos professores. O segundo domínio é “a teoria educacional subjetiva”, porém, nesta
seção, atem-se à explanação do primeiro domínio. O termo “autocompreensão
profissional” refere-se:
[...] tanto à compreensão que se tem do próprio ‘eu’ em um determinado
momento (produto), quanto ao fato que este produto resulta de um processo
contínuo de tomada de consciência das experiências e do impacto delas
sobre o indivíduo (auto) (KELCHTERMANS, 2009, p. 261, tradução da
autora).

Com base na análises de histórias de carreiras profissionais, o autor identificou
cinco componentes que estão intrinsecamente relacionados à “autocompreensão” dos
professores, são eles: autoimagem, autoestima, motivação para o trabalho (motivação
profissional), percepção de tarefas (ou percepção da atividade) e perspectivas futuras.
Na figura 6, apresenta-se uma figura baseada no modelo do “quadro interpretativo
pessoal dos professores” de Kelchtermans (2009).
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Figura 6 Quadro interpretativo pessoal dos professores, adaptado de
Kelchtermans (2009)
Fonte: criação da autora.

A “autoimagem” é um componente descritivo, é a imagem que o sujeito
apresenta de si como professor; essa descrição é fortemente influenciada pela
maneira como a pessoa é percebida pelos outros que estão à sua volta.
A “autoestima” refere-se à apreciação que o professor faz do seu trabalho. Mais
uma vez, Kelchtermans (2009) afirma que o feedback das outras pessoas influencia
também na autoestima dos professores. “Para a maioria dos professores, os alunos
são a primeira e mais importante fonte de feedback, já que são a razão de ser da
profissão dos professores e de seus ensinamentos” (p. 263, tradução da autora).
Isso comprova que nos estudos sobre a identidade e o DPD as emoções devem
ser consideradas, o indivíduo na sua atuação profissional não está carregado apenas
do aspecto racional, pois o campo afetivo contribui de forma decisiva para que este
venha a sentir-se à vontade no seu trabalho.
Há outro componente indicado no quadro interpretativo, é a “percepção da
atividade”, esse componente diz respeito à concepção do professor sobre sua ação
profissional, suas atividades e deveres para realizar um bom trabalho. “A percepção
da tarefa reflete o fato de que ensinar e ser professor não é um esforço neutro. Implica
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escolhas carregadas de valor, considerações morais [...] envolve crenças profundas
sobre o que constitui uma boa prática educacional” (KELCHTERMANS, 2009, p. 263,
tradução da autora).
Quanto à “motivação profissional”, refere-se aos motivos que impulsionam a
escolha do “ser professor”, de permanecer na atividade de ensino ou desistir de outra
carreira para tornar-se professor. “É importante notar, no entanto, que os motivos para
trabalhar como professor podem se desenvolver com o tempo” (p. 264).
Por fim, a autocompreensão também está imbuída da “perspectiva de futuro”,
este componente refere-se ao caráter dinâmico da autocompreensão, pois a
construção da identidade profissional se dá num processo contínuo e interativo. As
ações do indivíduo no presente são influenciadas por experiências significativas no
passado e por expectativas sobre o futuro.
A pessoa do professor é sempre alguém em algum momento particular da
sua vida, com um passado e futuro em particular. Essa “historicidade”
caracteriza profundamente todo ser humano e deve, portanto, ser incluída em
nossa concepção de autocompreensão (KELCHTERMANS, 2009, p. 264).

Além da autocompreensão, Kelchtermans (1995; 2009) também apresenta em
seu estudo sobre “o eu profissional do professor”, o domínio da “teoria educacional
subjetiva” do professor, que se refere ao sistema pessoal de conhecimentos e crenças
sobre a educação utilizadas pelos docentes quando estão em atividade.
Logo, a “teoria educacional do professor” reúne os conhecimentos formais da
profissão com os conhecimentos tácitos, construídos através das experiências e
trocas informais com os colegas de profissão, assim como a partir das vivências
estabelecidas no espaço de trabalho.
O conhecimento e as crenças estão interligados na teoria educacional que cada
professor expressa, é um conteúdo idiossincrático, baseado nas experiências
pessoais e no conhecimento formal.
Para Kelchtermans (2009), o conhecimento profissional não pode ser estudado
de forma desvinculada do conhecimento tácito do professor, a idiossincrasia da
identidade docente deve ser valorizada nos estudos sobre desenvolvimento
profissional.
No capítulo 3, aprofunda-se o estudo sobre o conhecimento pedagógico do
conteúdo do professor, sob a perspectiva de Lee Shulman (1986; 1987; 2014), a fim
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de estreitar-se essa reflexão a respeito das especificidades do fazer pedagógico, do
professor na sua relação com o ensino.
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Fonte: Criação Lilian Teixeira e C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 3
PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK)/ CONHECIMENTO
PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO
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Os estudos sobre Pedagogical Content Knowledge (PCK), que em língua
portuguesa pode ser traduzido por conhecimento pedagógico do conteúdo do
professor, estão inseridos no âmbito dos estudos sobre Saberes Docentes ou
Conhecimento Profissional Docente.
Há princípio, acreditava-se que, para fazer um bom trabalho, o professor
precisava dominar os conteúdos da área com a qual iria trabalhar e de algum
conhecimento pedagógico. Nos anos de 1960, nos Estados Unidos da América,
surgem programas de investigação sobre o ensino, em virtude dos índices
insatisfatórios dos alunos da Educação Básica. A partir desses programas, surgem os
estudos sobre a formação de professores, sobre os diversos modelos de formação
docente e, nesse período, deu-se também a construção do campo a ser chamado de
campo dos estudos sobre “o conhecimento profissional do professor” (PROENÇA,
2012; MARCON, 2013).
Segundo Proença (2012), o conceito de conhecimento profissional dos
professores, bem como a determinação da sua natureza e características específicas,
estão diretamente relacionados com a valorização da profissionalização docente.
As investigações em torno do conhecimento profissional do professor se
originam em diversas correntes de investigação. Ponte (1998) distingue três grandes
vertentes. A primeira vertente está relacionada à didática do professor, à sua prática
docente; a segunda está voltada para a vertente organizacional, em que o professor
é investigado quanto à sua participação no espaço escolar. A terceira vertente está
relacionada à dimensão pessoal, ao modo como o professor conduz o seu próprio
desenvolvimento profissional.
Roldão (2007) apresenta duas vertentes que investigam o conhecimento
profissional do professor. Numa primeira abordagem o conhecimento profissional do
professor é interpretado a partir de uma “discursividade humanista abrangente, que
não permite aprofundar a especificidade da função nem do saber” (p. 97) do docente.
A segunda abordagem apresentada pela autora está voltada a uma especificação
operativa do conhecimento profissional do professor, “associada à redução do ensino
a ações práticas que se esgotam na sua realização, em que o saber é mínimo e a
reflexão dispensável” (p. 97).
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Nos estudos de Mizukami (2004), também apresentam-se vertentes de estudos
no campo do conhecimento profissional do professor. A autora identifica três tipos de
estudos classificados da seguinte forma:
1.

Estudos que se fundamentam nas compreensões dos professores,
estabelecendo relações entre os conhecimentos construídos na vida
profissional com os conhecimentos adquiridos em cursos de
formação inicial e cursos de formação continuada.

2.

Estudos que têm o seu foco nos processos cognitivos envolvidos na
proposição e no desenvolvimento de atividades planejadas pelo
professor.

3.

Estudos que consideram o conhecimento do professor, tendo como
foco os conteúdos do pensamento do professor, “o conhecimento
que o professor tem do aluno, do currículo, de teorias pedagógicas,
de fins e metas educacionais etc” (p. 34). A autora apresenta os
estudos de Shulman (1987) e Tardif (2007) como pertencentes a
esse grupo, embora ressalte que há de se considerar sutilezas
idiossincráticas nesses estudos.

Essas diversas abordagens sobre o conhecimento profissional do professor,
revelam a complexidade, e as dificuldades em especificar o conhecimento profissional
docente. “A formalização do conhecimento profissional ligado ao ato de ensinar
implica a consideração de uma constelação de saberes de vários tipos, passíveis de
diversas formalizações teóricas” (ROLDÃO, 2007).
A produção de Montero (2005), apresenta duas grandes linhas distintas à
teorização acerca do conhecimento profissional docente, numa lógica um tanto
diferenciada dos demais autores aqui apresentadas. A autora relaciona uma linha à
corrente teórica do “pensamento do professor”, sob a influência da perspectiva da
epistemologia da prática, embasada em estudos desenvolvidos na década de 1980.
Segundo a autora, essa linha centra-se na ideia de que o conhecimento profissional
do professor é um processo de elaboração reflexiva a partir da prática do profissional
em ação; ela a designa por “processo-produto”.
A outra linha apresentada por Montero (2005), centra-se na proposta do PCK,
que também volta-se ao “pensamento do professor”, porém a autora aponta que os
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estudos de Shulman (1986) apresentam uma abordagem analítica sobre o
conhecimento do professor, designada como linha interpretativa.
Segundo Proença (2012), os estudos de Lee Shulman, impulsionaram uma
verdadeira mudança de paradigma no foco de investigação sobre o conhecimento
profissional do professor, quando Shulman passa a indicar a existência de um
conhecimento especializado e distintivo dos professores.
O termo PCK, foi inicialmente apresentado por Lee Shulman (1986; 2014),
durante o movimento reformista que aconteceu no Canadá e nos Estados Unidos, na
segunda metade da década de 1980, em que reivindicava-se o status profissional para
os profissionais da educação (MARCON, 2013).
No Brasil, ainda há poucos estudos que exploram a ideia central da teoria PCK,
mas já é possível encontrar trabalhos consistentes na área, como os de Marcon
(2013); Mizukami (2004); Gaia, Cesário e Tancredi (2007); e, Cibotto e Oliveira (2013).

3.1 O QUE DIZ SHULMAN SOBRE O PCK?

Shulman (1986) defende em sua proposta que os professores são detentores
de um conhecimento especializado do conteúdo. Esse estudo teve um grande
impacto, originando um campo específico de investigação que focaliza o
“conhecimento específico do professor”.
O autor argumenta que os estudos sobre o conhecimento do professor na
maioria das vezes apresentam o seu foco nos aspectos pedagógicos da gestão da
aula, porém ignora-se que há também um aspecto interessante a ser observado o
conteúdo disciplinar do professor, denominado no original por “subject matter”. Esse
conteúdo altamente personalizado e envolvido de autoria e subjetividade seria uma
análise referente ao produto da transposição do conteúdo disciplinar que transformase no momento do ensino, refere-se ao produto do conteúdo disciplinar, que passa
por transformações no momento em que é ensinado por cada professor.
A pesquisa de Shulman (1986, 1987) foi desenvolvida através da observação
e análise do trabalho de professores experientes e também com professores neófitos.
Nessas observações e análises, o autor e sua equipe perceberam que, além do
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domínio dos conteúdos específicos da área de formação e dos conteúdos de cunho
pedagógico aprendidos ainda na formação, também existem certos conhecimentos
específicos de conhecimento de conteúdo e de estratégias pedagógicas que
interagem na mente dos professores. Esses conhecimentos são fruto dos processos
de raciocínio e da própria ação pedagógica dos professores.
Para compreender melhor o pensamento do professor nessa perspectiva,
Shulman (2014) apresenta uma “base de conhecimento para o ensino”. Essa base
seria “um agregado codificado e codificável de conhecimentos, habilidades,
compreensão e tecnologias” (p. 200). Shulman (1987) especifica o caráter desse
conhecimento, indicando as possíveis categorias dessa base. Ele classificou essas
categorias em sete diferentes integrantes:
1. Conhecimento do conteúdo;
2. Conhecimento pedagógico geral;
3. Conhecimento do currículo;
4. Conhecimento sobre os alunos e suas características;
5. Conhecimento do contexto educacional;
6. Conhecimento dos fins educacionais, propósitos e valores;
7. Conhecimento pedagógico do conteúdo.
Essas categorias traduzem aspectos fundamentais do ensino que, muitas
vezes, são ignorados nos estudos sobre a prática docente. Todas essas fontes estão
organizadas no pensamento do professor e nos seus respectivos processos de
ensino, passam por processos de evolução e transformação ao longo da carreira.
Observa-se também nessa perspectiva que há um aspecto que se relaciona à
psicologia cognitiva na compreensão do pensamento do professor, aliado a uma
dimensão interpretativa do conhecimento profissional do professor.
Há um estudo mais recente - de Hubwieser et al. (2013) (realizado com
docentes de Computação de três universidades alemãs) - que compilou todas as
outras categorias da dimensão “ensino” presentes no pensamento do professor
relacionadas às essas primeiras sete categorias propostas por Shulman (1986), e
também relacionadas ao “ensino de Computação”, visto que a pesquisa dos referidos
autores

tem

no

seu

informática/Computação.

objeto

de

estudo

o

PCK

dos

professores

de
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Os autores encontraram 15 (quinze) categorias as quais consideraram
relevantes. Essas categorias foram pesquisadas em trabalhos e estudos realizados
nos últimos anos, pautados no PCK. Coincidentemente, todas essas categorias
também foram encontradas nas narrativas dos professores de Computação que foram
entrevistados na pesquisa de Hubwieser et al. (2013). As 15 (quinze) categorias
encontradas estão descritas na listagem a seguir:
1. Conteúdo de aprendizagem;
2. Sujeito/conteúdo;
3. Currículos e padrões;
4. Objetivos das aulas;
5. Atividades extracurriculares;
6. Ciência da Computação como disciplina;
7. Métodos de ensino;
8. Conceito de ensino específico da Computação;
9. Elementos de ensino específico;
10. Mídia e material didático;
11. Respeito à diversidade no contexto da aprendizagem (singularidade do
sujeito);
12. Cognição do aluno;
13. Perspectiva dos professores;
14. Desenvolvimento escolar;
15. Sistema educacional;
Destarte, explorando as sete categorias iniciais, Shulmam (1987) esclarece que
seu maior interesse está na categoria “conhecimento pedagógico do conteúdo”, haja
vista essa categoria distinguir a especificidade do conhecimento pedagógico próprio
do professor de determinada área, e diferenciá-la do conteúdo pedagógico
generalizado.
Para Shulman (1987), as categorias da base de conhecimento para o ensino,
ou do conhecimento profissional do professor, são oriundas de quatro grandes fontes:
1. Formação acadêmica na área do conhecimento ou disciplina. É o
conhecimento pautado nas fundações bibliográficas e nos estudos acumulados pela
produção acadêmica da respectiva área;
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2. Estruturas e materiais educacionais. Trata-se do entorno do processo
educacional, como por exemplo currículos, materiais didáticos, organização e
financiamento educacional;
3. Formação acadêmica formal em educação. Aspectos normativos e teóricos
do conhecimento sobre ensino, os fundamentos filosóficos e éticos da educação;
4. A sabedoria da prática. A menos estudada até o final da década 1980. “É a
própria sabedoria adquirida com a prática, as máximas que guiam (ou provêm
racionalização reflexiva para) as práticas de professores competentes.” (p. 211)
Provavelmente, a fonte da “sabedoria da prática” não tenha sido muito
explorada por estudiosos do conhecimento profissional docente anteriores à Shulman,
devido à predominância do paradigma positivista que promovia um rigor científico não
ajustável à perspectiva da subjetividade do pensamento do professor.
É nessa quarta fonte que reside o aprofundamento do estudo de Shulman
(1986; 2014), o Pedagogical Content Knowledge (PCK).
Convém ressaltar que há uma similaridade entre essas fontes apontadas por
Shulman (1987) com trabalho de Tardif (2007) sobre as fontes dos saberes docentes.
Afinal, Tardif (2007) define o saber profissional docente também em quatro fontes, tais
como:
1. Saberes da formação profissional. “Os saberes transmitidos pelas
instituições de formação de professores” (p. 38). Os saberes pedagógicos e das
ciências da educação também estão envolvidos nessa fonte;
2. Saberes disciplinares. Saberes específicos dos campos do conhecimento
que emergem da tradição cultural;
3. Saberes curriculares. Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos,
conteúdos e métodos implícitos nos programas escolares;
4. Saberes Experienciais. São saberes específicos da prática dos professores,
originários do seu trabalho cotidiano. Segundo Tardif (2007), eles incorporam-se à
experiência individual e coletiva.
Sob esse prisma, os professores constroem suas práticas a partir de uma gama
de saberes que contribuem para o seu conhecimento profissional. No caso deste
estudo, o professor licenciado em Computação; também ampara seu trabalho nesse
rol de saberes, porém os resultados e análises deste estudo estarão empreendendo
esforços para apresentar as possíveis especificidades do conteúdo pedagógico do
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professor de Computação, que advêm dos saberes experienciais externados em suas
narrativas.
Em continuidade à exploração dos estudos de Lee Shulman (1986), observase no seu primeiro artigo, o qual exerce grande impacto sobre o Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo, a existência de três categorias que compõem essa fonte
(saberes da experiência): conhecimento do conteúdo disciplinar; conhecimento
didático do conteúdo; conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK).
De acordo com Mishra e Koehler (2006), pode-se representar a contribuição de
Shulman de forma ilustrativa conectando duas circunferências, de modo que sua
interseção represente o PCK como interação entre o conhecimento disciplinar e o
conhecimento

pedagógico,

através

das

contextualizações

das

estratégias

pedagógicas utilizadas no exercício do ensino.

Figura 7

Modelo da teoria de Shulman (1986) adaptado por Mishra e

Koehler (2006)
Fonte: Mishra e Koehler (2006).

Esse modelo indica que, na tentativa de desenvolver um trabalho exitoso em
sala de aula, os professores pensam sobre as questões do conteúdo específico da
disciplina e sobre as formas pedagógicas aplicáveis, ou seja, pensam a melhor forma
de tornar o conteúdo compreensível pelos alunos. A interseção acima expressa a
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produção do conhecimento do professor no sentido de incorporar a sua aula os
aspectos do conteúdo mais pertinentes à sua capacidade de ensino. No “coração” do
PCK está a maneira pela qual o conteúdo da disciplina é transformado para o ensino
(MISHRA; KOEHLER, 2006).
Para Shulman (1986, apud Mishra e Koehler, 2006), a maior ênfase do PCK é
o reconhecimento de que:
O conhecimento pedagógico de conteúdo é de especial interesse porque
identifica os corpos distintos de conhecimento para o ensino. Representa a
junção de conteúdo e pedagogia em uma compreensão de como
determinados tópicos, problemas ou questões são organizados,
representados e adaptados aos diversos interesses e habilidades dos alunos
e apresentados para a instrução (p. 8).

Essa perspectiva apresentada por Shulman (1986) vem contribuindo tanto
historicamente para o campo do conhecimento profissional do professor, quanto para
as pesquisas em torno do desenvolvimento profissional docente. São estudos que
influenciaram a concepção do caráter interativo da formação e da atuação do
professor

articuladas

aos

conhecimentos

pedagógicos,

aos

conhecimentos

disciplinares e às vivências do cotidiano da sala de aula, pois, em muitos estudos
anteriores, esses domínios estavam sendo tratados de forma isolada ou tratados de
forma exclusivista, separadamente. A consequência desse distanciamento foi a
criação de cursos de formação de professores nos quais ora se predominava o foco
no conteúdo disciplinar, ora predominava o foco na dimensão pedagógica.
Assim, o estudo de Shulman torna-se valioso para o presente objeto de
pesquisa, visto que trata-se de um curso de formação de professores para a área de
tecnologia, no qual há três dimensões formativas: a pedagógica, a tecnológica
(conteúdo), e a dimensão científica (produção de conhecimento). O curso de LC não
tem tradição dentre os demais cursos de formação de professores, interessa aqui
analisar, através da própria interpretação dos egressos do curso, como esses
domínios ou dimensões se articulam ou se estão desarticulados no perfil profissional
do licenciado em Computação, à luz do PCK e das demais perspectivas teóricas aqui
abordadas.
No ano seguinte à sua primeira publicação de enfoque no PCK dos professores,
1987, Shulman publica um segundo trabalho que dá continuidade a este estudo,
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apresentando um modelo de ação e raciocínio pedagógico do professor dividido em 5
(cinco) momentos, conforme demonstra a figura 8:

Compreensão (Propósitos, estrutura de
conteúdo, ideias dentro e fora da
disciplina);
Transformação (preparação de um repertório
curricular, representação curricular, seleção dos
conteúdos, ajuste às características dos alunos)

Instrução (gerenciamento do ensino,
formas observáveis do ensino em sala de
aula)

Avaliação (verificação do entendimento do
aluno durante o ensino interativo)

Reflexão (revisão, reconstrução, nova
prática, analisar criticamente o próprio
desempenho e o da classe)

Figura 8

Adaptação do Modelo de Ação e Raciocínio Pedagógico proposto

por Shulman (1987)
Fonte: criação da autora.

Segundo Shulman (1987), a ação e o raciocínio pedagógico do professor
envolvem um ciclo de atividades em que o ponto de partida e de chegada é um ato de
compreensão, conforme ilustrado acima. Porém, o autor ressalta que este modelo não
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deve ser considerado um modelo rígido e determinante, ou ainda um referencial único
da ação e do raciocínio pedagógico.
Essa concepção da ação e do raciocínio pedagógico foi criticada por alguns
autores, conforme Proença (2012), por ser considerada muito prescritiva e por
apresentar traços da psicologia comportamentalista.
Há mais um aspecto a ser observado, é que a maioria dos artigos e demais
trabalhos sobre o PCK encontram-se na área de formação de professores para as
áreas de Ciências e Matemática10 e, mais recentemente, na área de formação de
professores para o ensino de Computação.
Posteriormente, Shulman apresentou uma proposta mais abrangente de PCK,
a partir de inúmeros trabalhos produzidos em parceria com outros investigadores que
contribuíram apara esta ampliação, como por exemplo, Pamela Grossman (2008),
Berry, Fredrichsen e Loughran (2015), e também reafirmou a grande abrangência
desse estudo para a área de identidade docente.
Tenho a sensação de que, quando a poeira baixar, e pensarmos no que
significa realmente aprender a ser um professor de ciências ou um professor
de matemática, reconheceremos que, para se tornar um experiente professor,
você não apenas aprende a pensar e realizar práticas de determinadas
maneiras, também envolve o desenvolvimento de uma identidade, um senso
sobre si próprio, sua personalidade. Eu acho que toda a noção do que
constitui a identidade profissional de um magnífico professor de ciências não
deve ser ignorada (SHULMAN, 2015, p. 12, tradução da autora).

Os estudos de Shulman ampliaram-se e expandiram-se no campo da
especificidade do “pensamento do professor”, não somente no que se refere aos
aspectos cognitivos e reflexivos do trabalho docente, mas também são inseridos
nesse contexto aspectos identitários, sociais e relacionais do professor e seu
desenvolvimento profissional. O estudo sobre PCK atualmente tornou-se um espaço
híbrido que engloba pesquisas sobre o trabalho docente nas mais diversas áreas.

10

Penso, que por se tratar de áreas que exploram com maior intensidade o pensamento lógico,
envolvem o uso de cálculos e fórmulas, as áreas de ciências e matemática aguçam estudos e reflexões
que exploram e representam a necessidade dos professores de reelaborarem o conteúdo acadêmico
ou escolarizado (de matemática, química, física e biologia), a fim de apresentá-lo aos alunos em sala
de aula de forma acessível às suas aprendizagens. Os professores da área de Computação também
apresentam essa mesma característica.
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3.1.1 Modelo Tecnological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo

Depois dos anos de 1980, as novas tecnologias digitais começam a fazer parte
do discurso educacional, embora Shulman não tenha discutido tecnologia e sua
relação com a prática pedagógica e o conteúdo disciplinar, nos últimos anos os
estudos sobre PCK ampliaram-se na perspectiva da inclusão das novas tecnologias
na prática educacional.
As novas tecnologias têm provocado mudanças significativas na natureza da
sala de aula, na forma como os alunos nativos digitais constroem o conhecimento. Há
uma nova relação com o saber estabelecida pelas novas tecnologias digitais.
Os pesquisadores Punya Mishra e Matthew Koehler (2005; 2006), construíram
um novo modelo a partir do modelo de PCK de Shulman (1986), eles alteraram a
denominação para Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), que
significa “Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo” do professor.
Os referidos autores acrescentaram mais um conceito ao diagrama do PCK, o
TPACK resulta da interseção de três componentes e não somente de dois, como no
modelo anterior.
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Figura 9

Modelo TPACK conforme Mishra e Koehler

Fonte: Mishra e Koehler (2006).

O TPACK foi a primeira proposta de inserção do componente “conhecimento
tecnológico” nos estudos sobre o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do
professor.
A premissa básica por detrás do conceito de TPACK é de que a atitude de
um professor no que diz respeito às tecnologias é multifacetada e que uma
combinação ótima para a integração das TIC no currículo resulta de uma
mistura balanceada de conhecimentos a nível científico ou dos conteúdos, a
nível pedagógico e também a nível tecnológico (COUTINHO, 2011, p.6)

Segundo Harris, Mishra e Koehler (2009), a TPACK enfatiza as conexões que
os professores estabelecem entre tecnologias, conteúdo curricular e abordagens
pedagógicas, a fim de produzirem um ensino que insere o uso das novas tecnologias.
Os autores exploram de forma conceitual cada um dos componentes que
interagem no pensamento do professor sob a perspectiva TPACK, conforme os
conceitos apresentados a seguir.
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- Content Knowledge (CK), (Conhecimento do Conteúdo), trata-se do
conhecimento sobre o assunto a ser aprendido ou ensinado. O conteúdo inclui
conhecimento de conceitos, teorias, ideias, estruturas organizacionais, métodos
próprios, bem como práticas estabelecidas para o desenvolvimento de um
conhecimento em uma área particular.
-

Pedagogical

Knowledge

(PK)

(Conhecimento

Pedagógico)

é

um

conhecimento mais aprofundado sobre os processos e práticas de aprendizagem, que
envolve desde os conhecimentos sobre métodos e técnicas pedagógicas até as
questões de propósitos educacionais, objetivos, valores e estratégias.
- Technological Knowledge (TK) (Conhecimento Tecnológico) o conceito
adotado pelos autores está relacionado ao conceito de “Fluency of Information
Technology (FITness)”, (noção de Fluência de Tecnologia da Informação), conforme
proposto pelo Comitê do Conselho Nacional de Pesquisa Americano de Alfabetização
de Tecnologia da Informação, o “Comitee on Information Technology Literacy of the
Nattional Research Council (NRC)”. Segundo a definição do comitê, o “FITness” tratase de um conhecimento que vai além das noções tradicionais de conhecimento de
informática, ou do conceito convencional de alfabetização digital, trata-se da fluência,
de competências e habilidades em tecnologia que possibilitem às pessoas
construírem um conhecimento sobre TDIC suficiente para que utilizem-se das
tecnologias digitais de forma exitosa no trabalho e na vida cotidiana.
De acordo com Prensky (2011), usar novas tecnologias com autonomia não se
trata de algo que precisamos fazer utilizando as tecnologias como extensão da
atividade mental, mas sim parte da atividade mental.
Ainda conforme Prensky (2011), a educação atual precisa repensar o seu
currículo a partir do conceito Digital Wisdom, ou sabedoria digital, a qual preconiza
que a educação deve preparar seus alunos para desenvolverem habilidades
extraordinárias, através do uso das novas tecnologias, porém, para isso, os alunos
precisam aprender a controlá-las, programá-las, em níveis cada vez mais complexos,
e desde a formação pré-escolar.
- Pedagogical Content Knowledge (PCK) (Conhecimento Pedagógico do
Conteúdo) é a interseção entre conhecimento pedagógico e conteúdo disciplinar.
- Technological Pedagogical Knowledge (TPK) (Conhecimento Pedagógico
Tecnológico) trata-se de uma compreensão sobre a melhoria da aprendizagem

105

através da interação entre pedagogia e tecnologias. Mas também se reconhece as
limitações e as possibilidades pedagógicas do uso de recursos tecnológicos no
ensino.
- Technological Content Knowledge (TCK), (Conhecimento de Conteúdo
Tecnológico) apresenta uma compreensão de que há uma relação intrínseca entre
tecnologia e conteúdo disciplinar. “Novos entendimentos em medicina, história,
arqueologia e física surgiram, em parte, através do desenvolvimento de novas
tecnologias que permitiram a representação e a manipulação de informações e ideias
de maneira novas e frutíferas” (HARRIS; MISHRA; KOEHLER, 2009, p. 400, tradução
da autora).
- Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo Tecnológico) é um conhecimento que surge a partir de
múltiplas interações entre conteúdo, conhecimento pedagógico, tecnológico e
contextual.
O TPACK engloba compreender e comunicar representações de conceitos
usando tecnologias; técnicas pedagógicas que aplicam apropriadamente as
tecnologias para ensinar conteúdos de formas diferenciadas de acordo com
as necessidades de aprendizagem dos alunos; conhecimento do que torna
os conceitos difíceis ou fáceis de aprender e como a tecnologia pode ajudar
a corrigir os desafios conceituais; conhecimento do entendimento prévio
relacionado ao conteúdo dos alunos e das perspectivas epistemológicas,
juntamente com o conhecimento tecnológico relacionado ou a falta dele; e
conhecimento de como as tecnologias podem ser usadas para construir a
compreensão existente para ajudar os alunos a desenvolverem novos
conhecimentos ou fortalecer conhecimentos já existentes (HARRIS;
MISHRA; KOEHLER, 2009, p. 401, tradução da autora).

De acordo com os autores acima, o TPACK deve ser explorado com constância
e gradação na formação dos professores, visto que o conhecimento tecnológico está
em constante movimento, assim como os conteúdos das áreas do conhecimento
estão em constante transformação.
Essa velocidade do conhecimento tecnológico, bem como as exigências do
mundo contemporâneo em relação às aptidões necessárias para acompanhar essa
velocidade é uma perspectiva devidamente analisada por Trivinho (2007) e Schneider
(2015).
Trivinho (2007), em sua discussão sobre dromocracia cibercultural, apresenta
a ampla abrangência da velocidade cibertecnológica no campo social e também
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educacional. Essa velocidade é um fenômeno social que, segundo o autor, produz
uma violência imaterial, alçada à categoria de fato social total. Tomando por base os
estudos de Trivinho (2007), Schneider (2015) afirma que:
O fenômeno da Dromocracia Cibercultural gera violência sobre as pessoas,
seja pela exclusão tecnológica ou pelo terror provocado naqueles que,
perdidos na lógica dromocrática da Cibercultura, não conseguem manter-se
no último nível de atualização tecnológica. Ele apresenta as senhas
infotécnicas necessárias à inclusão digital: acesso à rede internet com
qualidade, isto é, hardware atual, conexão com largura de banda adequada
e o conjunto de software necessário; capital cognitivo para operar a
tecnologia atual e acompanhar o seu desenvolvimento; e capital financeiro
para manter-se tecnologicamente atualizado. Aqueles que possuem as
senhas infotécnicas citadas são chamados de dromoaptos; os que não as
possuem são considerados os dromoinaptos (SCHNEIDER, 2015, p. 2.).

Desse modo, é preciso cautela para posicionar-se na defesa da inserção
acelerada das tecnologias digitais da informação (TDIC) nas práticas educacionais, a
fim de que esta necessidade seja uma questão voltada à melhoria do processo ensinoaprendizagem, bem como ao fortalecimento da formação de sujeitos capazes de
usufruírem de uma melhor qualidade de vida, e não uma defesa pautada em um
processo de violência imaterial com fundo meramente mercadológico.
O uso das tecnologias na educação não se trata de uma mera mudança de
prática, mas sim de conectar tecnologia e currículo para dar autonomia aos sujeitos.
Coutinho (2011) apresenta o trabalho de Cox (2008) apud Coutinho (2011) , no qual
o mesmo pressupõe primeiramente que a interação ensino e uso de tecnologias
(TPACK) promove o saber usar a tecnologia; consequentemente, saber usá-la numa
determinada área curricular; depois, esse uso da tecnologia numa dada área, deve
estar integrado a uma estratégia pedagógica específica; num determinado contexto
educativo; “para promover a construção do conhecimento do aluno, relativo a um
determinado conteúdo/tópico programático e/ou para contribuir para a consecução de
um objetivo educacional previamente identificado” (p. 7).
Nesse contexto, a formação do professor da área de Computação concentrase na atribuição de competências que lhe conduzem ao desenvolvimento do TPACK
ao logo de toda a carreira profissional e, provavelmente, de forma mais intensa do que
com os profissionais das áreas mais tradicionais como, Linguagem, História,
Matemática, entre outras.
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3.2 ENSINO DE COMPUTAÇÃO E O PCK DO PROFESSOR DE
COMPUTAÇÃO

Estudos realizados recentemente em vários países revelam que há grande
probabilidade de que a área de Computação ou Informática venha a tornar-se um
componente curricular regular na Educação Básica, assim o PCK é um elemento
importantíssimo que pode subsidiar um processo de análise acerca do pensamento
do professor que ensina de Computação. Porém, é necessário situar as
compreensões atuais sobre o ensino de Computação, principalmente na Educação
Básica.
O ensino de Computação está totalmente inscrito no campo do conhecimento
tecnológico, trata-se de um campo em constante movimento, em virtude do caráter
volátil da evolução tecnológica na contemporaneidade.
De acordo com Wing (2016), o ensino de Computação, ou a “disciplina
Computação” já é quase obrigatória em diversos cursos de graduação de diversas
áreas, em quase 100 (cem) universidades espalhadas por todo o mundo nas quais a
autora esteve nos últimos 10 (dez) anos. Essas disciplinas não são cursos de
programação de computadores, mas enfocam conceitos centrais da área de Ciência
da Computação.
Segundo a autora, no Reino Unido, o ensino de Computação já é obrigatório
em escolas de Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica, desde setembro de
2014. O documento normativo para estruturação do currículo nacional daquele país
apresenta a seguinte orientação: “Uma educação de computação de qualidade deve
preparar os alunos para usar o Pensamento Computacional e a criatividade para
entender e mudar o mundo” (WING, 2016, s./p.).
Segundo Nunes (2011), Pensamento Computacional é o processo cognitivo
utilizado pelos seres humanos para encontrar algoritmos para resolver problemas.
O termo Pensamento Computacional tem sido utilizado com frequência desde
2006, principalmente por aqueles que entendem a necessidade de inseri-lo no
currículo escolar desde a mais tenra idade, como uma habilidade tão importante
quanto a leitura, a escrita e a aritmética.
Para Nunes (2011),
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O raciocínio computacional é intuitivo no ser humano e se manifesta na idade
infantil. Portanto, a criança naturalmente raciocina de forma computacional.
Por exemplo, uma criança tem a capacidade de realizar várias atividades
(algoritmos) em paralelo (simultaneamente), mantendo controle sobre elas.
Entretanto, tal capacidade não é explorada adequadamente na Educação
Básica. Como consequência, o raciocínio intuitivo (e computacional) se perde
ao longo do desenvolvimento do indivíduo, a tal ponto que, em geral, um
adolescente tem mais dificuldades de resolver problemas de maneira intuitiva
e, consequentemente, de maneira computacional, do que uma criança. (s./p.)

O termo “Pensamento Computacional” foi reintroduzido de forma mais incisiva
no espaço acadêmico das discussões sobre o ensino de Computação, pela
pesquisadora americana Jannette Wing, em 2006. Segundo a pesquisadora, a
definição do termo Pensamento Computacional compreende um:
Conjunto dos processos de pensamento envolvidos na formulação de um
problema e que expressam a sua solução (s) de tal forma que um computador
– máquina ou humano - possa realizar eficazmente. Informalmente, o
Pensamento Computacional descreve a atividade mental na formulação de
um problema de modo que possa ser admitida uma solução computacional.
A solução pode ser levada a cabo por uma máquina ou um ser humano. Este
último ponto é importante. Em primeiro lugar, os seres humanos computam.
Em segundo lugar, as pessoas podem aprender Pensamento Computacional
sem recurso a uma máquina. Além disso, o Pensamento Computacional não
é apenas sobre a resolução de problemas, mas também sobre a formulação
do problema (WING, 2014, s./p.).

De acordo com a autora, a Ciência da Computação em sua dimensão mais
específica trabalha com a automação de abstrações. Porém, o exercício do
Pensamento Computacional requer do ser humano um processo de abstração que
pode partir do simples ao mais complexo. Essa concepção de exercícios de abstração
também está presente no conceito de Computação de Nunes (2011), que descreve a
Computação como a ciência que estuda algoritmos. Desse modo, algoritmos são
descrições passo a passo da solução de problemas a serem executados por uma
máquina.
Através do domínio de algoritmo, é possível resolver problemas reais do
cotidiano de forma abstrata. Na área da Computação isso ocorre através de uma
linguagem de programação, no ensino mais elementar e inicial de algoritmo pode-se
utilizar fluxogramas e/ou gráficos que apresentam uma sequência operacional para
indicar o passo a passo do desenvolvimento de um processo, a fim de resolver um
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problema. A seguir, apresenta-se na figura 10 um exemplo da construção menos
complexa de algoritmo.

Figura 10

Representação de um algoritmo para troca de uma lâmpada por

meio de um fluxograma
Fonte: Souza (2014).

Portanto, um algoritmo é uma abstração que compreende a execução de uma
sequência de passos e produz soluções para se alcançar um objetivo desejado.
Wing (2006) considera que o Pensamento Computacional extrapola a
capacidade de programar, e chama a atenção para o fato de que a Computação é,
sobretudo uma ação humana, e o computador nada mais é que uma invenção do
homem para estender as capacidades humanas na resolução de problemas
complexos.
Por se centrar no campo conceitual, não na programação e requer
pensamento em múltiplos níveis de abstração; é um tipo de pensamento
fundamental (reflexivo e teórico), não rotineiro; uma forma de pensar que os
seres humanos utilizam, não os computadores, uma forma de pensamento
que combina pensamento matemático e de engenharia, refere-se a ideias,
não a artefatos, é um tipo de pensamento para todos e em qualquer lugar”
(WING, 2006, s/p).
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A perspectiva de atuação do licenciado em Computação no trabalho de
exploração do Pensamento Computacional com crianças e adolescentes desde o
Ensino Fundamental da Educação Básica é de grande relevância. Nunes (2011)
afirma que os cursos de Licenciatura em Computação formam professores para
introduzir conceitos de Computação desde a Educação Básica, mas também para
atuar em outras modalidades de ensino presencial e a distância.
Os princípios fundamentais do Pensamento Computacional são: “resolução de
problemas, pensamento recursivo, pensamento paralelo, abstração, automação,
decomposição, modelação, simulação, para referir apenas algumas destas
capacidades” (RAMOS; ESPADEIRO, 2014, p. 6).
Esses princípios proporcionam ao sujeito maior autonomia e independência
diante das novas tecnologias digitais. Essa aprendizagem é valorizada pela
comunidade acadêmica, conforme o relato a seguir:
Pensar é bom para aprender a pensar. Sabemos que os alunos de tenra idade
são capazes de pensar através de algoritmos. Eles podem usar sequências,
análise e testes […]. Como estratégia geral de resolução de problemas, esta
capacidade de compreender e descrever os processos no tempo e no espaço
(pensamento algorítmico) pode tornar-se uma estratégia que os alunos
podem acrescentar ao seu conjunto de ferramentas de resolução de
problemas. […] Além disso, os alunos podem desenvolver hábitos mentais e
de perseverança na resolução de problemas, que podem durar uma vida
(CSTA, 2012, p. 11).

Através do ensino do Pensamento Computacional desde as séries iniciais,
poderemos formar pessoas que não serão meros consumidores de mídias, mas
capazes de atuar na criação e produção de mídias, e ainda pessoas que terão a
fluência tecnológica suficiente para intervir nos softwares, objetos e aplicativos dos
aparatos tecnológicos digitais.
Porém, ao tratar-se do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) do
professor para o ensino de Pensamento Computacional ou ainda de Computação,
principalmente na Educação Básica, observam-se alguns obstáculos, pois esse
conteúdo específico ainda não está bem definido para a Educação Básica,
principalmente na realidade brasileira.
Conforme já referido anteriormente no trabalho de Hubweiser et al. (2013), foi
realizada uma pesquisa sobre o PCK para Ciência da Computação, a qual foi
desenvolvida com recolha de dados através de duas vertentes, uma voltada para o
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levantamento bibliográfico sobre o PCK e suas categorias, e a outra se deu por meio
de entrevista com docentes que faziam parte de um projeto de formação de
professores em Ciência da Computação de três universidades alemãs, esse projeto
tinha como objetivo identificar as competências necessárias para um ensino de
Computação de sucesso.
Nos resultados desse trabalho os autores apresentam nas categorias:
conceitos de ensino específico da Computação; elementos de ensino específico; e,
mídia e material didático. Todos esses são elementos que estão presentes no PCK
do professor de Computação, segundo Hubweiser et al. (2013). Para uma melhor
compreensão esses conceitos aparecem organizados no organograma da figura a
seguir:
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Categorias PCK Ensino
de Computação

• Subcategorias

Conceitos de ensino
específico da
Computação

•Lições introdutórias de computação;
•Aulas de programação;
•Abordagem histórica da computação;

Elementos de ensino
específico

•Ensino de laboratórios de informática e hardware;
•Experimentos, criação, produção;

Mídia e material
didático

Figura 11

•Aplicação de hardware e software;
•Livros didáticos, quadro negro, computador, software,
projeção, whiteboard, ilustrações, beamer;
•Computação desplugada;

Aspectos do ensino de Computação presentes na composição do

PCK do professor de Computação
Fonte: adaptado de Hubweiser et al. (2013).

Os resultados ilustrados na figura 11 não traduzem os elementos ou aspectos
definitivos do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do professor de Computação,
visto que trata-se do “recorte” da realidade específica de um determinado país, que já
tem ações de impacto na inserção do ensino de Computação na Educação Básica.
Há também outros elementos que contribuem para a composição do PCK dos
professores de Computação que são apresentados no referido estudo, porém não
cabe aludir-se neste momento. Vale ressaltar que o artigo de Hubweiser et al. (2013)
apresenta apenas uma parte e não a totalidade do estudo realizado, que
posteriormente foi publicado em outros artigos.
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3.2 SÍNTESE FINAL DO QUADRO TEÓRICO

O quadro teórico apresentado indica que a formação é um importante momento
de socialização profissional, e também é um espaço de construção e reconstrução da
identidade e da socialização profissional.
O quadro teórico apresentado revela ainda que o desenvolvimento profissional
do professor pode ser concebido a partir de diferentes abordagens. Trata-se de um
percurso contínuo, afetado por ações externas ao sujeito, oriundas de políticas
institucionais ou políticas públicas, mas que também é influenciado pelo próprio
movimento interno dos sujeitos. É um processo inacabado e marcado pelo ciclo de
vida profissional dos professores. Esse ciclo de vida é comum à trajetória profissional
de todos os professores, embora carregado de singularidades e tempos específicos a
cada trajetória.
Atenta-se para o fato de que a entrada na carreira é um momento marcante
para o percurso do desenvolvimento profissional individual de cada professor.
Por fim, é lúcido dizer que num estudo sobre desenvolvimento profissional
docente é necessário recorrer às bases teóricas que investigam o pensamento do
professor e mais especificamente o PCK, haja vista serem esses conceitos
balizadores para tratar e valorizar o saber específico do Conhecimento Pedagógico
do Conteúdo do professor de Computação.
Na sequência, apresenta-se o quadro conceitual de abordagem metodológica
que conduziu todo o percurso investigativo composto por instrumentos, técnicas e
perspectiva de recolha, apreciação e análise de dados. É inerente à abordagem
metodológica traçar os caminhos, percursos e instrumentos que possibilitaram a
realização de um dado estudo ou pesquisa.
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Fonte: criação de Lilian Teixeira e C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 4
RIQUEZA E COMPLEXIDADE: MÉTODO MISTO E ANÁLISE DO CONTEÚDO
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As pesquisas na área de ciências humanas passaram por inúmeras mudanças
nos últimos anos. De acordo com Bryman, Becker e Sempik (2008), a produção de
pesquisa qualitativa teve um aumento considerável nos últimos 25-30 anos, desse
modo, houve também um crescente interesse nos critérios de qualidade dessas
pesquisas, visto que os órgãos financiadores demonstram grande preocupação em
avaliar a qualidade, a confiabilidade dos resultados de tais pesquisas, a fim de
justificarem a aplicação de recursos nas mesmas.
A partir dessa preocupação, inicia-se um movimento, principalmente nos
Estados Unidos da América e na Inglaterra, de inserção de técnicas e metodologias
quantitativas em pesquisas da área das ciências humanas, pesquisas de natureza
inicial qualitativa passaram a introduzir técnicas de cunho quantitativo, a fim de
demonstrar um maior rigor da pesquisa social, pois os critérios de qualidade para
pesquisas quantitativas são mais conhecidos e amplamente aceitos pelos órgãos
financiadores e pela comunidade acadêmica internacional.
De acordo com Branco (2014), a alternância metodológica entre métodos
qualitativos e quantitativos tem como maior referência a “Escola de Chicago” 11,
através de investimentos privados e governamentais, essa instituição trouxe um
aprofundamento de diversas teorias e práticas metodológicas das ciências sociais,
havendo uma consolidação dos métodos qualitativos e também de métodos mistos.
No Brasil, observam-se atualmente algumas poucas produções sob a
perspectiva da inserção de Método Misto (MM) na pesquisa em educação, embora,
com o crescimento da pós-graduação stricto sensu, espera-se que haja um
crescimento do uso dessa metodologia por parte de pesquisadores brasileiros nos
próximos anos.
Atualmente, há produções de relevância sobre MM por parte de pesquisadores
da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), da Universidade Luterana do Brasil e da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP). As principais produções que discorrem sobre o Método Misto no Brasil,
foram localizadas a partir de uma busca avançada na base dos periódicos CAPES e
na plataforma Google Scholar, foram localizados os trabalhos de Dal-Farra e Lopes
11

É um termo que diz respeito do movimento que ocorreu na área de ciências sociais da
Universidade de Chicago no início do século XX, nesse período essa universidade “foi palco de amplo
desenvolvimento em pesquisas sociais, psicológicas e antropológicas.” (BRANCO, 2014, p. 190)
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(2013); Dal-Farra e Fetters (2017); Galvão, Pluye e Ricarte (2018); Rosa, Oliveira e
Orey (2015).
De acordo com André (2001), as pesquisas educacionais no Brasil vêm
sofrendo deslocamentos de pressupostos de diferentes abordagens nas últimas
décadas. Nas décadas de 1960 e 70 os estudos na área de educação eram focados
nas questões de sala de aula com base em situações controladas, como se fosse um
laboratório, havia uma preocupação na quantificação dos processos educacionais.
Já nas décadas de 1980 e 1990, houve maior ênfase em estudar situações do
cotidiano, assim houve um crescimento e maior valorização dos métodos qualitativos,
o que suscitou conflitos metodológicos e de abordagens subjacentes a eles. Desse
modo, na década de 1990, houve um movimento de crescimento no domínio de
diversas abordagens na pesquisa em educação (ANDRÉ, 2001).
Em meio à diversidade de abordagem e métodos, surge também uma
dicotomização no meio educacional brasileiro no uso de métodos qualitativos e
quantitativos. De acordo com Gatti (2004), não há tradição no Brasil do uso de
métodos quantitativos na pesquisa em educação.
Atualmente, observam-se mudanças nas práticas de pesquisas educacionais
no Brasil no intuito de que abordagens qualitativas e abordagens quantitativas já não
ocupem polos tão opostos, visto que há uma compreensão de que a integração entre
elas possibilita uma compreensão mais profunda em estudos mais complexos,
embora o número de pesquisas de método misto seja muito reduzido (DAL-FARRA;
FETTERS, 2017).
Essa integração pode ser realizada a partir de diversos designers de
planejamento da pesquisa de método misto, em que as relações entre instrumentos e
dados qualitativos e quantitativos ora se complementam, ora se sobrepõem e ainda
permitem procedimentos de verificação e convergência de dados, proporcionando a
triangulação no tratamento dos dados qualitativos e quantitativos.
Existe uma tradição na literatura sobre métodos de pesquisa em ciências
sociais que defende a validação convergente dos dados, trata-se da “triangulação”
dos dados. De acordo com Jick (1979) “essa noção compartilha a concepção de que
os métodos qualitativos e quantitativos devem ser vistos como complementares, e não
como campos rivais” (p. 602, tradução da autora).
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A triangulação é amplamente defendida como “a combinação de metodologias
no estudo do mesmo fenômeno” (DENZIN, 1978, apud JICK, 1979, p. 602, tradução
da autora). Através da triangulação dos dados, de acordo com os princípios básicos
da própria geometria, vários pontos de vista conduzem a uma maior precisão, ou seja,
ao coletar diferentes tipos de dados sobre um mesmo fenômeno pesquisadores
podem melhorar a precisão e confiabilidade de seus resultados.
A pesquisa quali-quanti permite a comparação de dados que foram colhidos
por métodos ou ainda instrumentos diferentes. A triangulação pode acontecer de duas
formas, através da combinação de métodos diferentes, ou ainda, através de técnicas
diferentes dentro de um mesmo método.
“Em suma, a triangulação “dentro do método” envolve essencialmente a
verificação cruzada de consistência interna ou confiabilidade, enquanto a triangulação
“entre métodos” testa o grau de validade externa” (JICK, 1979, p. 603).
Recentemente, com o surgimento da abordagem metodológica mista, observase o fortalecimento da concepção de “triangulação” em pesquisas de inspiração
qualitativa.
Segundo Jick (1979), o processo de compilação do material pesquisado em
método misto por triangulação mostrará se há ou não convergência entre os dados
coletados a partir de instrumentos diferentes. Onde há convergência a confiabilidade
desses dados cresce consideravelmente. No entanto, quando há resultados
divergentes, são geradas explicações mais complexas e alternativas, o que também
proporciona maior aprofundamento à análise de dimensão qualitativa dentro do
método misto.
Nesse sentido, a triangulação oferece aos pesquisadores várias oportunidades,
pode estimular a inventividade e propor novas formas de analisar e compreender um
problema. Pode ajudar a descobrir desvios do quadrante de um determinado
fenômeno, o que pode gerar o surgimento de novas teorias. Pode haver ainda, uma
integração de diferentes teorias, quando há não somente uma triangulação
metodológica, mas também uma triangulação teórica.
Porém, reconhece-se que a triangulação é um procedimento metodológico não
isento de deficiências, mas que está intrinsecamente relacionado ao método misto.
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4.1 ESTRATÉGIA DE USO E MODELO DE MÉTODO MISTO (MM) ADOTADO
NESTA PESQUISA

A base do método misto ampara-se na concepção pragmática de construção do
conhecimento. O pragmatismo é uma perspectiva que não está diretamente ligada a
um único sistema filosófico ou de realidade. De acordo com Creswell (2010), sob a
ótica pragmatista, o pesquisador pode buscar muitas abordagens para coletar e
analisar dados.
O autor se constitui um dos maiores propagadores do método misto na atualidade,
segundo ele, o método misto pode ser compreendido enquanto:
[...] uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas
qualitativa e quantitativa. Envolve suposições filosóficas, o uso de
abordagens qualitativas e quantitativas e a mistura das duas abordagens em
um estudo. Por isso, é mais do que uma simples coleta e análise dos dois
tipos de dados; envolve também o uso das duas abordagens em conjunto, de
modo que a força geral de um estudo [de método misto] seja maior do que a
da pesquisa qualitativa ou quantitativa isoladamente (CRESWELL, 2010, p.
27).

A estratégia do método misto “originou-se em 1959, quando Campbell e Fiske
(1959) apud Creswell (2010), utilizaram múltiplos métodos para estudar a validade de
traços psicológicos.” A partir de então, outros pesquisadores das ciências sociais
começaram a empregar sua matriz de múltiplos métodos para examinar múltiplas
abordagens à coleta de dados. “Isso estimulou outros a combinarem os métodos, e
logo abordagens associadas aos métodos de campo, como observações e entrevistas
(dados qualitativos), foram combinadas aos levantamentos tradicionais (dados
quantitativos)” (CRESWELL, 2010, p. 38).
O uso de método misto em uma pesquisa justifica-se pela complexidade que
determinados estudos requerem, pois a natureza interdisciplinar da pesquisa mista
contribui para uma maior e melhor compreensão do objeto de estudo de uma
pesquisa, no caso desta pesquisa, a opção pelo uso do método misto se deve à
complexidade que a problemática apresentada requer para a tessitura de um corpus
sobre o desenvolvimento profissional de egressos da Licenciatura em Computação
nas cinco regiões geográficas do país e dos aspectos principais do seu PCK.
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A opção pelo uso do Método Misto na pesquisa exigiu grande empenho e
trabalho por parte da pesquisadora, visto que tal abordagem produz maior
complexidade em todas as etapas da pesquisa, desde o planejamento até a análise
dos dados, haja vista essa perspectiva mista exigir um domínio de pressupostos
epistemológicos que se pautam em diferentes abordagens.
De acordo com Dal-Farra e Fetters (2017), há potencialidades de cada uma
das abordagens que se complementam. As potencialidades da abordagem
quantitativa são: “a operacionalização e a mensuração acurada de um construto
específico, a capacidade de conduzir comparações entre grupos, a capacidade de
modelar e examinar a associação entre variáveis de interesse” (p. 469). Já a
abordagem qualitativa, apresenta: “geração de informações detalhadas das
experiências humanas, suas crenças, emoções e comportamentos, considerando que
as narrativas obtidas são examinadas dentro do contexto original em que ocorrem”
(DAL-FARRA; FETTERS, 2017, p. 469).
Existem vários tipos e modelos de/para uso de método misto, Creswell e Clarck
(2007) identificaram 12 modelos diferentes. Esses modelos estão atrelados a alguns
aspectos interessantes que influenciam desde o planejamento até à execução da
análise e interpretação dos dados. Creswell (2010) indica quatro aspectos que são
determinantes para a definição do modelo e das estratégias de uso do método misto
numa pesquisa, conforme o Quadro 2.

Quadro 2

Aspectos a serem considerados no estudo de Método Misto

Distribuição do
tempo

Atribuição de
peso

Combinação

Sequência não
Ocorrida

Igual

Integrado

Teorização ou
transformação

Explícita
Dados qualitativos
coletados primeiro

Qualitativa

Conectando

____________________

Implícita
Dados
quantitativos
coletados primeiro

Quantitativa

Fonte: adaptado de Creswell (2010).

Incorporando

120

Para se definir melhor quanto ao modelo ou tipo de estratégia de uso do método
misto, é preciso ter clareza e segurança quanto ao domínio dos conceitos e estratégias
de aplicações específicas das abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa e de
seus respectivos embasamentos filosóficos.
É salutar esclarecer melhor os aspectos que são determinantes para a
definição do modelo que foi tomado na presente pesquisa para a estratégia do uso de
método misto.
O primeiro aspecto é o de “distribuição do tempo”. Inicialmente o pesquisador
deve definir a organização temporal da coleta de seus dados quantitativos e
qualitativos, se esta coleta será realizada em fases (sequencialmente) ou se serão
coletados ao mesmo tempo (concomitantemente). Se for por fases, dependerá da
intenção da pesquisa a definição se primeiro serão coletados os quantitativos, para
posteriormente a partir destes, coletar a amostra dos dados qualitativos, ou ainda
poderá ser feito o movimento inverso, porém a intencionalidade será outra.
O segundo aspecto é “atribuição de peso”. Ou seja, será a definição da
prioridade, do grau de exploração de um determinado estudo, se este terá maior
prioridade na pesquisa qualitativa ou na quantitativa. Em alguns estudos o peso pode
ser igual, porém em outros, um pode se sobrepor ao outro. Isto dependerá da ênfase
que o pesquisador apresentará (CRESWELL, 2010).
Nesta pesquisa, a abordagem qualitativa apresenta maior peso, pois é essa
perspectiva que atende melhor ao objetivo geral apresentado inicialmente. Não
obstante, optou-se também por valorizar uso de instrumento e análise quantitativa,
pois esse instrumento potencializou e ampliou as possibilidades de melhor
compreensão do problema desta pesquisa que se volta ao público de egressos de LC
nas cinco regiões geográficas do Brasil, um país com extensão continental. O uso do
instrumento quantitativo (questionário online) possibilitou o alcance de uma amostra
maior, o que proporcionou maior confiabilidade aos resultados dessa pesquisa.
O terceiro aspecto “combinação”, ou seja, combinar os dados de abordagens
diferentes. “A combinação dos dois tipos de dados pode ocorrer em diversos estágios:
na coleta de dados, na análise dos dados, na interpretação dos dados, ou nas três
fases” (CRESWELL, 2010, p. 243). Esse aspecto é importante para a validação da
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pesquisa de método misto, pois possibilita a fusão, ou ainda a interdisciplinaridade
entre as duas abordagens de pesquisa.
Nesse aspecto, existem opções diferentes de combinação, pode haver uma
conexão (conectar) pontual entre fases distintas, mas também pode haver uma
integração (integrar) fusão dos dados coletados a partir dos instrumentos quantitativos
e qualitativos. E ainda a combinação pode acontecer apenas de forma secundária
quando há uma incorporação de um banco de dados por exemplo a um banco
principal.
O quarto e último aspecto apresentado é o aspecto da “teorização ou
transformação”, “lente orientadora que molda os tipos de questões formuladas, quem
participa do estudo, como os dados são coletados e as implicações extraídas do
estudo (geralmente para mudança e defesa)” (CRESWELL, 2010, p. 244).
Destarte, a pesquisa de Método Misto poderá oferecer ao pesquisador diversas
possibilidade de design. De acordo com Dal-Farra e Fetters (2017) e Creswell (2010),
existem os tipos básicos de design para pesquisa de MM: convergente, sequencial
explanatório e sequencial exploratório.
O “Design Convergente” de MM é realizado quando se compara resultados de
conjuntos de dados quantitativos, representados por grandes números com dados
qualitativos, dados que apresentam detalhes, números menores, especificações.
No “Design Sequencial Explanatório” de MM, os dados qualitativos são
utilizados apenas para ajudar a explicar os resultados quantitativos.
Por exemplo, se os pesquisadores encontram diferenças estatísticas, ou
indivíduos com dados numéricos extremos, a coleta e a análise de dados
qualitativos podem ajudar a explicar estes resultados, identificando inclusive,
alguns participantes para serem estudados em profundidade. (DAL-FARRA;
FETTERS, 2017, p. 475)

Há ainda o “Design Sequencial Exploratório”, nesse modelo de MM o
componente qualitativo é realizado antes de se desenvolver qualquer atividade da
fase quantitativa. “Este design permite desenvolver um instrumento no caso dele não
ser disponível, além de uma classificação ou categorização a ser testada com uma
análise quantitativa” (DAL-FARRA; FETTERS, 2017, p. 476).
Assim, a partir desses pressupostos, apresenta-se o design de aplicação de
método misto que foi construído para o desenvolvimento da pesquisa, adaptado de
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Creswell (2010). Adotou-se modelo de Design Convergente, pois é o modelo que
permite a interação entre a abordagem qualitativa e a quantitativa de forma
concomitante no momento da recolha de dados no campo empírico, porém
posteriormente o pesquisador poderá optar por qual abordagem ou instrumento irá
atribuir maior peso para realizar a análise, como também para apresentar os
resultados, conforme observa-se na figura 12:

Design Convergente adotado na pesquisa de MM
QUAN

QUAL

QUAN
Coleta dos Dados
Questionários
Online

QUAL
Coleta dos Dados
Entrevistas

Quan
Análise dos
Dados
Estatística
Descritiva

QUAL
Análise dos
Dados
Análise de
Conteúdo
Resultados dos dados comparados

quan
QUAL

Figura 12

Design de aplicação do Método Misto nesta pesquisa adaptada

de Creswell (2010)
Fonte: criação da autora.

Conforme se pode visualizar na figura 12, há uma notação específica do
método misto utilizada pelo pesquisador para construir o modelo de design a ser
seguido, trata-se de uma linguagem simbólica utilizada pela comunidade de
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pesquisadores de método misto. De acordo com Creswell (2010), essa notação
apresenta códigos, símbolos e abreviações, através dos quais os pesquisadores de
método misto comunicam seus procedimentos. Desse modo:


Um “+” indica uma forma simultânea ou concomitante de coleta de dados, com
os dados quantitativos e qualitativos coletados ao mesmo tempo. Na presente
pesquisa, durante a coleta de dados procedeu-se as duas formas de coleta de
maneira simultânea. À medida que as pessoas respondiam ao formulário por
meio de questionário online, as entrevistas semiestruturadas eram realizadas
com pessoas que havia sinalizado no questionário a disponibilidade para
entrevista, mesmo quando o questionário online ainda encontrava-se aberto
ao preenchimento para pessoas de todas as regiões do país.



Uma “

” indica uma forma sequencial de coleta de dados, com uma forma

(p. ex., os dados qualitativos) construída sobre outra (p. ex. dados
quantitativos).


As letras maiúsculas indicam um peso ou prioridade dos dados, da análise e
da interpretação dos dados quantitativos ou qualitativos no estudo. No
designer aqui apresentado observa-se que, durante a coleta, ambos tiveram o
mesmo grau de prioridade, visto que os dois instrumentos foram essenciais
para colher dados que respondessem aos objetivos da pesquisa. Mas, na
análise final dos dados, a ênfase maior foi atribuída aos dados qualitativos.



“Quan” e “Qual” representam quantitativo e qualitativo, respectivamente, e
utilizam o mesmo número de letras para indicar a igualdade entre as formas
dos dados.



Uma notação “QUAL/ quan” indica que os métodos quantitativos estão
incorporados a um projeto qualitativo.
A estratégia para uso do método misto apresentada (figura 12) revela que, para

fins de coleta de dados, o instrumento quantitativo (QUAN) teve o mesmo peso do
instrumento qualitativo (QUAL) e que ambos foram realizados concomitantemente.
Conforme a Figura 12, no momento de fechamento da análise os dados
quantitativos foram incorporados aos dados qualitativos, e a perspectiva de análise
qualitativa predominou, os dados quantitativos nesse momento foram utilizados como
um banco de dados secundário, que desempenhou um papel de apoio ao
procedimento de análise dos dados qualitativos.
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Com efeito, a metodologia mista (quali-quanti) se apresenta como fio condutor
deste estudo cuja finalidade caracteriza-se como um estudo de caráter exploratório,
porquanto não há ainda estudos de relevância e devida complexidade que apontem o
Desenvolvimento Profissional Docente do egresso da Licenciatura da área de
Computação no Brasil.

4.2 PROCEDIMENTOS E CONTEXTOS NO PERCURSO DA RECOLHA DE
DADOS

A partir do que foi apresentado no referencial teórico e metodológico deste
trabalho, optou-se por utilizar dois instrumentos principais para a recolha de dados: o
questionário online semiaberto, o qual se constituiu como principal fonte de dados
quantitativos, (embora também tenha se caracterizado como fonte qualitativa, pois
existiram questões abertas, porém em menor proporção) e

a entrevista

semiestruturada, fonte principal de levantamento qualitativo.
Justifica-se a escolha destes instrumentos por dois motivos: primeiro, por tratarse de uma pesquisa quali-quanti, tornou-se necessário fazer uso de no mínimo um
instrumento quantitativo (questionário) e um instrumento de natureza qualitativa
(entrevista); o segundo motivo é o fato de os instrumentos adotados por meio de
recursos de tecnologias digitais serem bastante flexíveis em seu uso, no sentido de
possibilitar o acesso a uma amostra diversificada, já que possibilitam alcançar
pessoas que residem em lugares com distâncias possivelmente inalcançáveis pela
pesquisadora, caso fosse obrigatório o contato direto (face a face) com os sujeitos da
pesquisa.
Além desses dois instrumentos foi realizada uma pesquisa documental.
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4.2.1 Questionário online e a amostra quantitativa

O emprego do questionário enquanto técnica de coleta de dados de cunho
quantitativo envolve o levantamento de um número considerável de dados. Segundo
Gil (1999), o questionário é uma importante técnica de investigação, pois possibilita
atingir um maior número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área
geográfica muito extensa, implica em menores gastos financeiros, garante o
anonimato das respostas, além de permitir que as pessoas respondam no momento
em que julgarem mais conveniente.
Neste estudo, o uso do questionário como fonte de dados quantitativos foi muito
pertinente, visto que elegeu-se como sujeitos da pesquisa os egressos do Curso de
Licenciatura em Computação das 5 (cinco) regiões do Brasil.
Segundo Nogueira (2002), o uso de questionário na pesquisa quantitativa
permite relacionar variáveis dentro de quatro grandes classes: “atributos” –
características pessoais ou demográficas; “Comportamentais” – diz respeito a
características do comportamento do sujeito; “Conhecimento” – capturam as crenças
dos sujeitos; “Atitudes” – são as varáveis que pretendem captar o processo de
julgamento e avaliação do inquirido. Sob essa premissa, o questionário aplicado nessa
pesquisa também contemplou essas quatro classes.
O questionário que foi utilizado na recolha de dados (APÊNDICE B) foi criado
e aplicado na modalidade online na plataforma Googleforms12. A escolha do
Googleforms deve-se à sua versão gratuita que atende plenamente às necessidades
dessa pesquisa. Foram direcionadas aos sujeitos 23 questões, distribuídas entre 07
(sete) questões abertas e 16 (dezesseis) fechadas, destas, 06 (seis) questões
apresentaram a escala de Likert, que é uma escala que colabora para aumentar o
grau de conformidade do inquirido com a questão apresentada.
A escala de Likert, que consiste de uma série de afirmações a respeito de um
determinado objeto. Para cada afirmação há uma escala de cinco pontos,
correspondendo nos extremos a “concordo totalmente” e “discordo
totalmente” (NOGUEIRA, 2002, s./p.).
12

O Google Forms é um recurso presente na Google Suíte em nuvem, que possibilita a criação livre e
flexível de questionários online para diversos fins, inclusive acadêmicos. O questionário é criado em
ambiente digital seguro e somente pode ser administrado pelo criador ou por outrem delegado pelo
criador.
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No presente estudo, a escala de Likert continha cinco itens com valores de 1
a 5, conforme descrição a seguir: Não é importante (1); É pouco importante (2); É
importante (3); Muito Importante(4); Não se Aplica (5). Nas demais questões fechadas,
foram de lançadas indagações dicotômicas, trazendo apenas duas opções - SIM e
NÃO, e também questões de única escolha com três opções de itens a marcar.
O questionário online aplicado foi organizado em quatro dimensões, conforme
listado a seguir: 1. Identificação de Perfil; 2. Formação Acadêmica; 3. Inserção no
Mercado Profissional; 4. Docência na área de Computação.
As questões do questionário foram inspiradas e construídas a partir de alguns
conceitos apresentados no quadro teórico e também estão relacionadas às questões
e aos objetivos dessa pesquisa. No quadro 03, a seguir, apresentam-se os principais
indicadores presentes no questionário e sua relação com o quadro teórico e com os
objetivos da pesquisa:

Quadro 3

Relação dos indicadores presentes no questionário com as

categorias do quadro teórico e com os objetivos da pesquisa

Indicadores presentes no
Questionário online
Dimensão 2 – Formação
Tempo de conclusão do curso de
LC
Escolha pela formação em LC
Identificação com a formação
(Dimensões
Científica/Tecnológica/Pedagógica)

Relação com o quadro
teórico







Dimensão
3Inserção
Profissional
Formação Contínua do Egresso



Relação com os
objetivos da
pesquisa

Objetivo
1.
Formação Inicial de
Identificar desafios
professores
e potencialidades
(GARCÍA, 1999)
na indução e no
Socialização
desenvolvimento
Profissional
profissional
do
(DUBAR,
2005;
egresso
da
ZEICHNER, 1990;)
Licenciatura
em
Identidade Docente
Computação
(HALL,
2006;
SILVA,
2008;
MELUCCI, 2004);
Formação
de
Professores para a
área
de
Computação
(NUNES,
2008;
MATOS,
2017;
LEMOS, 2013)
Desenvolvimento
Profissional (DAY, Objetivo 1. Identificar
desafios
e
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Atua ou não no Ensino de
Computação
Tempo de atuação no ensino de
Computação
Tempo de atuação em atividade
profissional ligada a área de
Computação- egressos que não
estão no ensino
Grau de dificuldade de inserção
profissional do egresso em LC

Dimensão 4 – Docência na área de
Computação
Grau
de
importância
do
“Planejamento Didático” para a
docência em Computação
Grau
de
importância
da
“Interdisciplinaridade”
para
a
docência em Computação
Grau de importância da “Mediação
Pedagógica” para a docência em
Computação;
Grau
de
importância
da
“Instrumentalização Tecnológica”
para a docência em Computação
Grau de importância das atividades
de estímulo do “Pensamento
Computacional” para a docência
em Computação
Autoavaliação da prática no ensino
da Computação
Idiossincrasia do trabalho do
professor de Computação











2001;
GARCÍA,
2009;
EVANS,
2002);
Iniciação
à
docência e indução
profissional
(GARCÍA,
1999;
ROLDÃO,
2012;
PAPI & MARTINS,
2010);
Ciclos de Vida
Docente
(HUBERMAN,
2007;
GONÇALVES,
2009)

potencialidades
na
indução
e
no
desenvolvimento
profissional do egresso
da Licenciatura em
Computação;

Conhecimento
Profissional
do
Professor
(MIZUKAMI, 2004;
ROLDÃO,
2007;
PONTE, 1998);
Pedagogical
Content
Knowledge(PCK) –
Conhecimento
Pedagógico
do
Conteúdo
(SHULMAN,1986,
1987,
2014;
HUBWIESER,
et
al., 2013);
Pensamento
Computacional
(NUNES,
2011;
WING, 2006, 2014,
2016;)

Objetivo 3. Identificar
conhecimentos
de
conteúdo pedagógico
(PCK) do egresso da
Licenciatura
em
Computação;

Fonte: criação da autora.

O questionário online aplicado nesta pesquisa foi criado em Março de 2017,
foram realizados testes com 17 (dezessete) pessoas egressas do curso de Mestrado
em Ensino de Informática da Universidade de Lisboa. O período de teste ocorreu de
12 de março a 12 de abril de 2017, visto que, nesse período, a pesquisadora
encontrava-se em atividade de Doutorado Sanduíche na Universidade de Lisboa,
Portugal.

128

Após o teste, alguns ajustes foram necessários e algumas questões foram
acrescentadas. Então, foi realizado um reteste com 02 (duas) pessoas que são
egressas da Licenciatura em Computação do Instituo Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfim.
Após a verificação do reteste, constatou-se clareza e objetividade suficiente no
formulário, o questionário foi disponibilizado na plataforma Googleforms para o público
de egressos oriundos de instituições de Ensino Superior das cinco regiões geográficas
do Brasil, no período de 17/08/2017 a 10/09/2018.
Justifica-se o período de pouco mais de 1 (um) ano para a coleta de
questionários em virtude das dificuldades enfrentadas para contatar as instituições, os
coordenadores de curso de LC, e os próprios sujeitos de regiões com distâncias quase
que continentais, a fim de conseguir os e-mails dos egressos desses cursos.
A disponibilização do questionário aos egressos foi realizada através da
divulgação do link de acesso disponibilizado nos e-mails dos egressos, os quais
tiveram seus e-mails cedidos por docentes e coordenadores de cursos de Licenciatura
em Computação de diversas regiões do Brasil. Houve resistência por parte de muitas
instituições em ceder contatos de e-mails dos egressos e, na maioria das vezes, não
se obtinha êxito ao estabelecer os contatos, dado a erros nos endereços eletrônicos
fornecidos, bem como não se tinha, em centenas de casos, devolutivas de e-mails
recebidos.
O questionário também foi divulgado e seu link socializado em dois importantes
espaços que ampliaram e possibilitaram a coleta nas 5 (cinco) regiões do país.
O primeiro espaço de maior impacto na divulgação foi no “V Workshop da
Licenciatura em Computação (V WLIC)”, ocorrido no “VI Congresso Brasileiro de
Informática na Educação (CBIE 2017)”, na cidade de Recife, Pernambuco, no período
de 30 de outubro a 02 de novembro de 2017. Neste evento, foi possível divulgar o
questionário entre docentes que atuam em cursos de LC de quatro regiões brasileiras
(Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul).
O segundo espaço de divulgação do link do questionário online foi num grupo
virtual do qual a autora é membro, trata-se de um grupo registrado no google groups,13

13

O google Groups trata-se de um ambiente virtual para criação de comunidades online e grupos de
discussão, incluindo postagens da Usenet. Cada grupo criado tem seus administradores, para fazer
parte do grupo é necessário ser convidado por um dos membros já participantes.
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que tem como título “Fórum das Licenciaturas em Computação” do qual participam 37
(trinta e sete) professores e pesquisadores da área de Licenciatura em Computação
de diversas instituições do país.
Mediante a divulgação, responderam ao questionário 60 (sessenta) pessoas.
O critério de inclusão foi o seguinte: pessoas que concluíram a Licenciatura em
Computação. Assim, foram analisados 60 (sessenta) questionários, distribuídos
geograficamente, conforme a figura a seguir:

2 Instituições
08 pessoas
5 Instituições
21 pessoas
2 Instituições
12 pessoas
1

Instituição

10 pessoas

2 Instituições
09 pessoas

Figura 13

Distribuição geográfica da amostra quantitativa nesta pesquisa

Fonte: criação da autora.

Na coleta de dados quantitativa, a amostra para a coleta é extraída de uma
população. De acordo com Levin (1987) e Triola (1999), “população” consiste no
conjunto de sujeitos que compartilham de, ao menos, uma característica comum, e a
“amostra” trata-se de um subconjunto dos sujeitos que foram extraídos da referida
população.
Sendo assim, a delimitação da população desta pesquisa foi direcionada aos
egressos de LC de todo o Brasil, que concluíram seus cursos no período de 2002 a
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2016, por ser esse o período o que compreende índices de conclusão dos primeiros
cursos criados no Brasil.
De acordo com o relatório da Educação Superior dos Cursos de Computação,
com dados extraídos do censo INEP 2016 (BRASIL, 2017), e compilados por NUNES
(2017), a população dos concluintes dos cursos de Licenciatura em Computação de
todo o território nacional, no período de 2002 a 2016, totaliza o número de 10.325 (dez
mil, trezentas e vinte e cinco) pessoas. Assim, optou-se pela escolha do método de
amostragem aleatória simples. De acordo com Antunes (2011),
Uma amostra aleatória simples é um subconjunto de indivíduos (a amostra)
selecionado totalmente ao acaso a partir de um conjunto maior (a população)
por um processo que garanta que:
1. Todos os indivíduos da população têm a mesma probabilidade de ser
escolhidos para a amostra; e
2. Cada subconjunto possível de indivíduos (amostra) tem a mesma
probabilidade de ser escolhido que qualquer outro subconjunto de indivíduos.
(s./p.).

Desse modo, o questionário online foi enviado aleatoriamente aos e-mails dos
colegiados e dos coordenadores de cursos de diversas instituições das 5 (cinco)
regiões do país, porém só houve maior devolutiva através da divulgação desse
instrumento nos ambientes já citados anteriormente.
Portanto, foram coletados 60 questionários válidos para essa pesquisa,
relativos a uma população de 10.325 (dez mil trezentas e vinte e cinco) pessoas. Uma
amostra não representa perfeitamente uma população. Ou seja, o uso de uma
amostra supõe a aceitação de uma margem de erro, a qual se denomina erro amostral
(TRIOLA, 1999).
Considera-se margem de erro ou “erro amostral o valor correspondente a
diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro
que se deseja estimar (BARBETTA, 2002).
O nível de confiança ou confiabilidade representa a probabilidade de uma
pesquisa obter os mesmos resultados se outro grupo de indivíduos em uma mesma
população fosse entrevistado (SANTOS, 2018).
Destarte, faz-necessário explicar que o percentual de erro amostral tolerável
nessa pesquisa adequa-se à sua natureza mista. Geralmente em pesquisas da área
de exatas e da área de saúde os valores de grau de confiança mais utilizados para
calcular o tamanho da amostra são: 90%, 95% e 99%, porém, em pesquisas mistas
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(quali-quanti), esse índice de confiança pode ser diferente e, por isso, nesta pesquisa
tal índice foi obtido por meio da realização de cálculo amostral na calculadora amostral
online da plataforma SurveyMonkey14, obtendo-se os seguintes valores referente à
amostra colhida:

Tabela 5

Valores associados ao grau de confiabilidade e percentual de erro

amostral dos dados quantitativos da pesquisa
População

Amostra

Percentual de

Margem de erro

confiança

10.325

60

80%

Aprox.. 8%

Fonte: criação da autora.

Diante de tais valores, compreende-se que para o alcance do objetivo almejado
nesta pesquisa o percentual de confiança e a margem de erro apresentados podem
produzir dados representativos para validação externa e possível generalização de
alguns resultados da mesma.

4.2.2 Entrevista e amostra qualitativa

Por este trabalho se inserir na linha de “Formação de Professores” torna-se de
grande valia utilizar-se de um instrumento de caráter qualitativo que possibilite a
oralidade e a expressão sobre si dos sujeitos que compõem o público-alvo da
pesquisa.
De acordo com Clementino de Souza (2008), seja através da escrita sobre si
ou da oralidade, ao falar sobre si, sobre o seu trabalho, o professor reflete sua
trajetória e as transformações sofridas no percurso. Apesar da opção pelo método
misto, nosso instrumento qualitativo nos permite valorizar e trazer o sujeito para o
14

A SurveyMonkey é uma plataforma mundial privada, que gerencia pesquisas por questionário online
personalizadas, essa empresa oferece planos gratuitos e pagos para trabalhos individuais e de
empresas para tratamento de dados, seleção de amostra e representação de dados.
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centro da análise. O uso de entrevista semi-estruturada, proporcionou a valorização
da “leitura” dos próprios sujeitos investigados sobre a problemática apresentada. O
roteiro da entrevista apresentou questões fortemente relacionadas à trajetória
profissional de cada sujeito, tais questões lançavam indagações em que os sujeitos
precisavam externalizar experiências, acontecimentos de vida, cosmovisões e modos
peculiares de enxergar fatos, situações e sentir relações.
É inevitável, portanto, pensarmos em algumas questões de opção teórica,
enquanto pesquisadores, quando nos vemos imbricados no processo de
ouvintes sensíveis das experiências de quem olha, retrospectivamente, para
sua vida procurando os sentidos de suas opções. Por isso é pertinente a
problematização metodológica, que se inicia pela reflexão sobre as formas
de ouvir, registrar e interpretar as narrativas (CLEMENTINO DE SOUZA,
2008, p. 66).

A entrevista é um instrumento de pesquisa amplamente utilizado nas áreas da
ciências sociais e na educação. Segundo Lüdke e André (2013), há um caráter de
interação na entrevista. “Mais do que outros instrumentos de pesquisa, que em geral
estabelecem uma relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado [...] na
entrevista, a relação que se cria é de interação” (p. 33).
A opção pela entrevista nesta pesquisa como um dos instrumentos de coleta
de dados se deu pelo fato de essa ser um instrumento que possibilita o tratamento de
temas complexos, individuais e ainda por permitir o aprofundamento de pontos que
dificilmente poderiam ser levantados no questionário online. “A entrevista permite
correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na
obtenção das informações desejadas” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 34).
Há na prática da entrevista um espaço de fala e de escuta que promovem a
produção de um conteúdo passível de análises diversas num espaço de cuidado e de
ética. Para Ornellas (2011), a entrevista na pesquisa pode ser comparada ao que
acontece entre o psicanalista e o paciente no divã.
Trazer a atenção flutuante para a entrevista em educação é uma contribuição
fundante para que a escuta seja movida pela atenção, a qual implica
concentração, e que a qualidade da atenção seja flutuante, no sentido de
escutar as idiossincrasias do que está sendo dito (ORNELLAS, 2011, p. 38).
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O uso de entrevistas é um instrumento básico da pesquisa em educação, de
acordo com Ornellas (2011), esse instrumento pode variar seu uso e aplicação a partir
dos tipos relatados a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
64).

Entrevista estruturada;
Entrevista semiestruturada;
Entrevista não-estruturada;
Entrevista em grupo;
Entrevista narrativa;
Entrevista episódica;
Entrevista em que filme e fotografias são documentos de pesquisa (p.

O tipo de entrevista escolhida para essa pesquisa foi a entrevista
semiestruturada. Para Lüdke e André (2013) a entrevista semiestruturada é
desenvolvida a partir de um esquema básico, sendo esse porém flexível, permitindo
que o pesquisador faça adaptações à medida que o entrevistado vai externalizando
seu pensamento.
O esquema básico, ou roteiro da entrevista é construído a partir das teorias e
também das hipóteses que estão relacionados à problemática da pesquisa. De acordo
com Triviños (1987), as respostas dos entrevistados ao roteiro da entrevista,
favorecerão novas hipóteses. Para esse autor, a entrevista semiestruturada favorece
a compreensão da realidade estudada.
A seguir (ver quadro 4), apresenta-se o roteiro da entrevista e suas relações
com o quadro teórico e com os objetivos e questões da pesquisa:

Quadro 4

Relação das questões da entrevista com as categorias do quadro

teórico e com os objetivos da pesquisa

Principais questões do
Roteiro da Entrevista

1. Fale sobre si antes e
depois da passagem pela
graduação na Licenciatura
em Computação.

Relação com o quadro
teórico
 Identidade Docente
(HALL,
2006;
BEIJAARD, MEIJER,
VERLOO, 2004;);
 Socialização
Profissional
(DUBAR,
2005;
ZEICHNER, 1990;)

Relação com os objetivos
específicos

Objetivo 2. Analisar e indicar
esquemas
de
autocompreensão
profissional dos egressos de
LC a fim de apresentar
características da identidade
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2.Quais foram os momentos
mais significativos de sua
formação na Licenciatura em
Computação?




3.Como você compreende a
atuação do professor de
Computação no que se
refere
aos
aspectos
pedagógicos?
Qual
o
objetivo dessa formação?






4.Diante
de
suas
experiências
após
a
formação em Licenciatura
em
Computação/Informática,
como se dá o início de
carreira na profissão? Quais
foram, ou quais são as suas
maiores dificuldades? Avalie
seu início de carreira;




5.Podes falar-nos sobre a
relação teoria e prática na
sua atuação profissional
como professor da área de
Computação,
após
a
formação? Conte-nos sobre
a sua experiência na
docência
na área de
Computação/informática;





Mudança
na profissional do docente de
Identidade (GARCÍA, Computação;
2009; DAY,2001);
Autocompreensão
profissional
(KELCHTERMANS,
1995, 2009)
Formação em LC
(NUNES,
2008;
MATOS,
2017;
LEMOS, 2013)
Formação Inicial de
professores
(GARCÍA, 1999)

Pedagogical Content
Knowledge
(PCK)
(SHULMAN
1986,
2014);
Formação em LC
(NUNES,
2008;
MATOS,
2017;
LEMOS, 2013)
Desenvolvimento
Profissional
(DAY,
2001;
GARCÍA,
2009; EVANS, 2002);
Iniciação à docência
e
indução
profissional
(GARCÍA,
1999;
ROLDÃO,
2012;
PAPI e MARTINS,
2010);
Desenvolvimento
Profissional
(DAY,
2001;
GARCÍA,
2009; EVANS, 2002);
Pedagogical Content
Knowledge
(PCK)
(SHULMAN
1986,
2014);
Autocompreensão
profissional
(KELCHTERMANS,
1995, 2009);
Autocompreensão
profissional

Objetivo 2. Analisar e indicar
esquemas
de
autocompreensão
profissional dos egressos de
LC, a fim de apresentar
características da identidade
profissional do docente de
Computação;
Objetivo
3.
Identificar
conhecimentos de conteúdo
pedagógico
(PCK)
do
egresso da Licenciatura em
Computação;

Objetivo
1.
Identificar
desafios e potencialidades
na
indução
e
no
desenvolvimento
profissional do egresso da
Licenciatura
em
Computação;

Objetivo
3.
Identificar
conhecimentos de conteúdo
pedagógico
(PCK)
do
egresso da Licenciatura em
Computação;

Objetivo 2. Analisar e indicar
esquemas
de
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6.Podes definir: “quem é o
professor de Computação no
contexto atual”?




7.Que conhecimentos você
considera mais importantes
que
o
professor
de
Computação precisa ter para
ensinar?




8.Que conteúdos devem ser
ensinados na área de
Computação
para
a
Educação Básica?

9.Quais
as
maiores
dificuldades
de
aprendizagem dos alunos no
ensino da Computação?






10.Quais as metodologias ou
estratégias
são
mais
adequadas para ensinar
Computação?


(KELCHTERMANS,
1995, 2009);
Autoimagem
(KELCHTERMANS,
2009);
Pedagogical Content
Knowledge
(PCK)
(SHULMAN
1986,
2014);
TPACK (MISHRA &
KOEHLER,
2008;
HARRIS, KOEHLER,
2009; COUTINHO,
2011)
Pedagogical Content
Knowledge
(PCK)
(SHULMAN
1986,
2014);
TPACK (MISHRA ,
KOEHLER,
2008;
HARRIS, KOEHLER,
2009; COUTINHO,
2011)
Ensino
de
Computação
(NUNES,
2011;
WING, 2006, 2016;
HUBWEISER, 2013)

Ensino
de
Computação
(NUNES,
2011;
WING, 2006, 2016;
HUBWEISER, 2013);
PCK
(SHULMAN
1986, 2014);

autocompreensão
profissional dos egressos de
LC a fim de apresentar
características da identidade
profissional do docente de
Computação;
Objetivo
3.
Identificar
conhecimentos de conteúdo
pedagógico
(PCK)
do
egresso da Licenciatura em
Computação;

Objetivo
3.
Identificar
conhecimentos de conteúdo
pedagógico
(PCK)
do
egresso da Licenciatura em
Computação;

Objetivo
1.
Identificar
desafios e potencialidades
na
indução
e
no
desenvolvimento
profissional do egresso da
Licenciatura
em
Computação;

Objetivo
3.
Identificar
Conhecimentos
de
Conteúdo
Pedagógico
(PCK) do egresso da
Licenciatura
em
Computação;

Fonte: criação da autora.

Portanto, a entrevista semiestruturada, foi realizada com 11 (onze) sujeitos
selecionados a partir do público que respondeu ao questionário online. Os critérios de
inclusão estabelecidos foram os seguintes:
1. Pessoas que já houvessem concluído a Licenciatura em Computação;
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2. Pessoas que estivessem atuando no ensino de Computação;
3. Pessoas que sinalizassem positivamente no questionário online quanto à
disponibilidade para oferecer a entrevista.
Tentou-se realizar uma seleção estratificada contemplando ao menos 01 (uma)
pessoa de cada região geográfica do Brasil, embora o número de entrevistas
coletadas não tenha sido o mesmo por região, foi possível realizar entrevistas com
representação de todas as regiões.

4.2.3 Pesquisa documental

Também utilizou-se a pesquisa documental, que assumiu papel mais periférico
no trabalho de coleta de dados, porém foi de grande valia para a caracterização dos
cursos de Licenciatura em Computação no Brasil, apresentada já na introdução deste
trabalho.
A pesquisa documental, pode ser utilizada com finalidades e objetivos que
atendem tanto à abordagem qualitativa quanto à abordagem quantitativa. A riqueza
de informações que documentos das mais variadas naturezas podem fornecer,
constituem-se instrumentos que servem de interação entre o pesquisador e os dados
que poderão ser lapidados mediante a análise documental.
Segundo Lüdke e André (2013), a análise documental é pouco explorada na
área de educação, mas pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de
dados qualitativos, tanto na complementação das informações obtidas por outros
instrumentos, quanto no desvelar de novos aspectos do problema.
Com efeito, a planilha detalhada INEP do censo dos cursos de Licenciatura em
Computação do Brasil de 2006 a 2015; os relatórios estatísticos de 2001 a 2016 dos
cursos de Computação do Brasil fornecidos pela SBC e os projetos pedagógicos dos
cursos de LC de três Institutos Federais de diferentes regiões, ainda que assumindo
um papel periférico, foram importantes para a análise empreendida nesta pesquisa,
uma vez que forneceram dados complementares para a contextualização do problema
de pesquisa, bem como subsidiaram a elaboração do questionário online.
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4.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO: entre descrições, inferências e construtos
categoriais

A análise de conteúdo enquanto perspectiva de análise metodológica na
pesquisa em Ciências Sociais e Educação, chega ao Brasil em meados da década de
1970 apoiada em produções de teóricos norte-americanos (FRANCO, 2018). Nessa
altura, apresentava fortes marcas da pesquisa positivista, o trabalhos desenvolvidos
com essa perspectiva buscavam neutralidade, objetividade e quantificação. Pode-se
afirmar que a AC no contexto histórico inicial era uma perspectiva de análise
exclusivamente quantitativa.
“Há no meio acadêmico uma certa confusão conceitual entre questões de
método, metodologia e procedimentos metodológicos” (FRANCO, 2018, p. 9). A
Análise de Conteúdo é um procedimento metodológico que pode ser desenvolvido
mediante modelos e técnicas de análise diferentes.
Franco (2018), apoiada nas ideias de Moscovici (1981), acredita que a Análise
de Conteúdo situa-se na encruzilhada entre a linguística e a Psicologia Social. A
Análise de Conteúdo trabalha a palavra, e o objeto da linguística é a língua.
Assim, pode-se afirmar que a AC apresenta um conjunto de instrumentos
metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a
discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados (BARDIN, 2016).
A Análise de Conteúdo, nos dias atuais, apresenta um rol de técnicas múltiplas
e multiplicadas. É possível depararmo-nos com técnicas que se aproximam do “rigor
da objetividade “como o cálculo de frequências” que fornece dados cifrados, até a
“fecundidade da subjetividade “através de deduções e inferências (BARDIN, 2016).
A Análise de Conteúdo desenvolveu-se como método nos Estados Unidos da
América há mais de 70 (setenta) anos, a princípio surgiu com o objetivo de análise de
materiais jornalísticos, como por exemplo: medir o grau de sensacionalismo dos
artigos de um determinado jornal. Assim, desencadeou-se um fascínio pela contagem
e pela medida a partir de conteúdos narrativos.
No final dos anos de 1940, o pesquisador americano E. Berelson, apresenta
uma definição de Análise de Conteúdo que por um bom tempo predominou no meio
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acadêmico: “A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por
finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da
comunicação” (BARDIN, 2016, p. 24).
Para Bardin (2016), a concepção de Berelson foi ultrapassada, pois é uma
concepção demasiadamente normativa e limitante. No período de 1950 a 1960 nos
Estados Unidos, a AC amplia e redimensiona seus horizontes mediante o trabalho
desenvolvido no “Social Science Research Council’s Committee on Linguistics and
Psychology”.
Sob esse olhar, Bardin (2016) define a Análise de Conteúdo, nos dias atuais,
como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens (p. 48).

Observa-se, então, que investigadores de áreas diversas e distintas
interessam-se pela AC. Nesse momento, compreende-se que a função ou o objetivo
da AC extrapola o alcance meramente “descritivo”, constata-se que o seu objetivo está
mais próximo da “inferência”.
O avanço tecnológico e o surgimento do computador vem fortalecendo os
métodos de AC desde os anos de 1970 até os dias atuais. “Após meados dos anos
1970, a proliferação dos computadores pessoais e as experiências em inteligência
artificial aumentam a esperança nas possibilidades informáticas” (BARDIN, 2016, p.
31).
Atualmente existem muitos softwares que permitem apurar a contagem de
códigos semânticos por frequência, realizam a distribuição das unidades de registro,
unidades de codificação, enfim, esses softwares apresentam um domínio muito
preciso das descrições lexicais, e alargaram o campo da Análise de Conteúdo, porém
a questão da inferência, o conteúdo das causas ou dos efeitos contidos na mensagem
do conteúdo escrito ou transcrito relaciona-se com as capacidades subjetivas do
pesquisador (BARDIN, 2016).
Destarte, buscou-se utilizar como auxílio de técnica para Análise de Conteúdo
das questões abertas dos questionários e de todo o conteúdo das entrevistas
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realizadas na pesquisa de campo, o software Maxqda, justifica-se o uso do mesmo
por tratar-se de um software já em uso em pesquisas qualitativas e quantitativas, há
quase 30 (trinta) anos no meio acadêmico e, ainda, por ser um software de fácil
interação humano-computador, no item 6.1 aprofunda-se

a descrição e os

procedimentos de uso do referido software.
Segundo Bardin (2016), ao optar-se pela AC, revela-se um cuidado do
pesquisador em “afastar os perigos da compreensão espontânea”. A AC objetiva uma
perspectiva que transcenda “a leitura simples do real”, propõe a superação da
incerteza e o enriquecimento da leitura do conteúdo das mensagens comunicadas.
A AC pode ser aplicada a quase todas as formas de comunicação. Bardin
(2016) apresenta duas funções da AC:
Uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa
exploratória, aumenta a propensão para a descoberta. [...]
Uma função de “administração da prova”. Hipóteses sob a forma de questões
ou afirmações provisórias, servindo de diretrizes, apelarão para o método de
análise sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou
de uma informação (BARDIN, 2016, p. 35-36).

Não há um modelo único de AC, porém há algumas regras de base que
norteiam o processo. A técnica deve se adequar à área, ao domínio e aos objetivos
pretendidos em cada pesquisa.

4.3.1 Descrição da análise na AC

Na AC a descrição analítica é um procedimento de “tratamento da informação
contida nas mensagens” (BARDIN, 2016, p. 41). Pode ser uma análise dos
significantes e dos significados. Essa é a primeira fase do procedimento de AC.
A “descrição analítica” trata-se de uma fase sistemática e quantitativa dos
procedimentos de AC. Seria uma contabilização das “unidades de registro”, ou
“unidades de codificação”. Esse procedimento atualmente também é denominado de
“Análise Categorial”. “Esta pretende tomar em consideração a totalidade de um “texto”,
passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência de
presença [...] de itens de sentido” (BARDIN, 2016, p. 43).

140

4.3.2 Processo inferencial

Após a construção das “unidades de codificação” é necessário estabelecer
indicadores, que seriam segmentos das definições inicialmente apresentadas. A
inferência é a fase de construção de deduções lógicas que possibilitarão a
interpretação final do conteúdo.
Essas inferências (ou deduções lógicas) podem responder a dois tipos de
problemas:
- o que levou a determinado enunciado? Este aspecto diz respeito às causas
ou antecedentes da mensagem;
- quais consequências que determinado enunciado vai provavelmente
provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos das mensagens (BARDIN,
2016, p. 45).

No processo de inferência é necessário verificar as “condições de produção”15,
ou “variáveis inferidas”, ou seja, todo o contexto situacional que envolve o emissor, o
objeto e o pesquisador.
De acordo com Bardin (2016), a Análise de Conteúdo na sua “essência”
organiza-se em três polos cronológicos a saber:
1ª Fase - A Pré-Análise
Esta, trata-se da fase de organização da ideias para a estruturação de um plano
de análise. “Esta primeira fase possui três missões: a escolha dos documentos a
serem submetidos a análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a
elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final” (p. 125).
Pode-se afirmar que a pré-análise é a fase de organização da lógica que
fundamentará a criação das categorias de análise. Essa fase pode ser composta pelas
seguintes atividades: a) Leitura flutuante; b) Escolha dos documentos, fragmentos,
textos que servirão à análise; c) Formulação das hipóteses levantadas a partir da
leitura flutuante do conteúdo narrativo, e dos objetivos; d) Referenciação de índices,

O que os estudiosos da AC nomeiam de “condições de produção” não está voltado ao estudo da
língua ou da linguagem, mas sim as condições de produção que envolvem aspectos psicológicos,
sociológicos, culturais, variáveis relativas à situação de comunicação (BARDIN, 2016).
15
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menção de temas das mensagens narrativas, e elaboração de indicadores, ou seja, a
frequência com que cada tema aparece; e) Preparação formal dos textos, ou material
escrito para a análise.
2ª Fase - Exploração do Material
“Esta fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente em operações de
codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente
formuladas” (BARDIN, 2016, p. 131).
3ª Fase – Tratamento dos resultados
É a fase de “lapidação” dos dados brutos, organizados na fase anterior, é o
momento de validação, ou ainda de significação desses dados.
É o momento em que os resultados obtidos são confrontados, as inferências
alcançadas poderão apresentar novas dimensões teóricas, no caso de uma
perspectiva mais qualitativa, em perspectivas quantitativas, nessa fase os dados
passam por operações estatísticas e provas de validação, os resultados se
transformam em diagramas, figuras e modelos que condensam a informações.

4.3.3 Entrevista Semiestruturada na AC

A entrevista semiestruturada é um instrumento rico para a Análise de Conteúdo.
É um instrumento que possibilita captar a singularidade da fala individual, porém exige
uma perícia muito maior do que na análise de respostas a questões fechadas.
As técnicas mais tradicionais de AC desenvolvem a análise de entrevistas em
duas etapas. Primeiro, é realizada a “decifração estrutural”, “centrada em cada
entrevista” (BARDIN, 2016, p. 95). Nessa fase, as mensagens das entrevistas são
exploradas de modo a compreender a lógica específica de cada entrevista
individualmente. É um momento de busca pela “fala interior” do outro.
Sob aparente desordem temática, trata-se de procurar a estruturação
específica, a dinâmica pessoal, que, por detrás da torrente de palavras, rege
o processo mental do entrevistado. Cada qual tem não só o seu registro de
temas, mas também a sua própria maneira de (não) mostrar. Claro que tal
como se pode, ao longo de várias entrevistas, e sobretudo se forem muitas,
ver manifestarem-se repetições temáticas, pode também ver-se tipos de
estruturação discursiva (BARDIN, 2016, p. 96).
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A segunda etapa trata-se da análise categorial das entrevistas, nessa fase,
busca-se a frequência em que os temas aparecem nas mensagens. Cria-se uma
espécie de “saco de temas”. Há, nesse momento, uma codificação e análise de
frequência.
Na análise da entrevista em AC a construção do quadro categorial dificilmente
será homogêneo, pois há uma complexidade maior de material verbal, nesse processo
é dada a devida importância às singularidades, pois são consideradas fontes de
enriquecimento para a análise.
Nos próximos capítulos apresentar-se-á os dados recolhidos, bem como sua
análise e apreciação. Apresenta-se também maiores informações sobre os softwares
utilizados como instrumentos de auxílio para a recolha e a análise dos dados.
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Fonte: criação de Lilian Teixeira e C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 5
O QUE DIZEM OS DADOS QUANTITATIVOS SOBRE O EGRESSO DA
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO?
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A análise dos dados foi desenvolvida principalmente a partir dos dados
coletados através de aplicação de questionário online e da realização de entrevistas
semiestruturadas, conforme já citado no capítulo 4 deste trabalho. Para fins da análise
quantitativa, foram tratadas estatisticamente 16 (dezesseis) questões fechadas
contidas no questionário online semiaberto, que foi disponibilizado na plataforma
googleforms.
Acredita-se que a análise de dados inicia-se muito antes do tratamento
concreto no campo empírico, de acordo com Gil (2010), a análise se dá ainda na fase
inicial da pesquisa em que o pesquisador seleciona o problema. Mas é na análise
enquanto etapa da pesquisa, que ocorre logo após a coleta dos dados, que os dados
são organizados e sumariados de tal forma que possibilitem o alcance de respostas
ao problema da pesquisa (GIL, 2010).
A análise quantitativa aqui apresentada está dividida em duas partes,
primeiramente, apresenta-se a análise quantitativa de descrição geral das questões
fechadas e, na segunda seção, apresenta-se a análise quantitativa de 2 (duas)
categorias relacionadas.
A seguir, apresenta-se a figura 14 que ilustra o procedimento de constituição
de toda a análise de dados dessa pesquisa, que tem o método misto (quali-quanti)
como abordagem metodológica e a Análise de Conteúdo como perspectiva de análise.
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Análise dos Dados

Questionário Online

Entrevista

60 Egressos

11 egressos

Análise quantitativa

Análise qualitativa

Análise qualitativa

Estatística RStudio

AC Maxqda

AC Maxqda

Figura 14

Elementos constitutivos da Análise de Dados coletados

Fonte: criação da autora.

5.1 APROXIMAÇÕES COM O PERFIL DO EGRESSO DA LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO

O uso exclusivo dos dados quantitativos não são suficientes para a
compreensão de toda a complexidade que envolve a identidade e o desenvolvimento
profissional dos egressos da Licenciatura em Computação no Brasil, porém eles são
de grande relevância para as primeiras aproximações com a realidade dos sujeitos
envolvidos na pesquisa.
Para a realização do tratamento estatístico dos dados quantitativos do
questionário online, foi utilizado o software livre RStudio que trata-se de um ambiente
de desenvolvimento integrado, uma linguagem de programação para a Computação
estatística e para construção de gráficos. Justifica-se a opção pelo uso de tal software
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por tratar-se de um software de código aberto, o que torna menos dispendioso em
termos de custos financeiros o tratamento dos dados da pesquisa. Outro fator, é a
existência de recursos no RStudio que possibilitam a análise e a produção de gráficos
relacionados por categorias de análise estabelecidas pelo pesquisador.
O R é uma linguagem orientada a objetos, que aliada a um ambiente
integrado permite a análise e manipulação de dados, realização de cálculos
e geração de gráficos. É um software gratuito, livre e com código fonte aberto,
o que permite que seja modificado ou implementado por qualquer usuário, a
qualquer momento (GALIAZZI; SCHMIDT, 2014, p. 2).

A interface gráfica do RStudio pode gerar dificuldades para acadêmicos que
não têm aproximação com a área de linguagem de programação, mesmo em nível
introdutório, sua interface não é de fácil compreensão para quem nunca teve contato
com linguagens de programação.16 Esse ambiente de programação permite
desenvolver novas aplicações a partir do desenvolvimento de algoritmos, pois há uma
extensa coleção de pacotes adicionais (GALIAZZI; SCHMIDT, 2014).
Neste capítulo, serão apresentados os gráficos referentes aos dados
quantitativos. Para a construção dos gráficos foram utilizadas noções de frequência
absoluta e fórmulas de cálculo de porcentagem.
A partir deste ponto, apresentam-se as primeiras configurações a respeito das
identidades profissionais dos egressos pesquisados. Acredita-se que o levantamento
de dados como gênero, idade, localização geográfica e situação civil são importantes
para situar os sujeitos socialmente.
Conforme já citado anteriormente, o público alvo para amostra desta coleta
foram 60 (sessenta) egressos que formaram-se em instituições das 5 (cinco) regiões
do Brasil. Na figura 15, apresenta-se o gráfico com o índice de pessoas que
responderam ao questionário online por região. Ressalta-se mais uma vez que, nessa
pesquisa, optou-se por alcançar no mínimo uma instituição por região brasileira, diante
da grande extensão territorial e da diversidade cultural que envolve os contextos das
diversas cidades e estados onde são oferecidos cursos de graduação para formação
de professores em Computação.

16

Devido à complexidade da interface do ambiente do RStudio, foi necessária a consultoria da empresa
júnior ICMSC JUNIOR do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação Universidade de São
Paulo (USP), para fins de alimentação dos dados no software e geração dos gráficos.
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Entende-se a recolha de dados a partir de um público de regiões que
apresentam peculiaridades culturais, sociais e econômicas torna-se um aspecto que
potencializa e fortalece a análise dessa pesquisa.
Observa-se que há uma certa disparidade no número de sujeitos da pesquisa
por região, porém foi garantida a representação da população de sujeitos egressos de
cursos de LC em todas as 5 (cinco) regiões do país.

Figura 15

Distribuição dos sujeitos da pesquisa, de acordo com a

localização geográfica de suas respectivas IES
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

O maior índice de pessoas que responderam ao questionário foi de egressos
da região Nordeste, este fato deve-se à aproximação da pesquisadora com
instituições situadas nesta região e também à divulgação do questionário, quando do
VI CBIE 2017, na cidade de Recife, Pernambuco, pois, embora seja um evento de
abrangência nacional concentrou um percentual elevado de profissionais da região
Nordeste.
A seguir, apresenta-se uma tabela com maiores detalhes sobre as instituições
de origem de cada sujeito que preencheu o questionário online.
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Tabela 6

Instituições de formação dos Licenciados em Computação

Regiões

Instituição

Norte

Centro
Universitário
Estácio
Atual
da
AmazôniaCampus
Roraima
Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos
(ITPAC)

Nordeste

Instituto
Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia
Baiano
(IFBaiano)

Centro Oeste
Sudeste

Sul

Nº de sujeitos que
foram inquiridos

Instituto
Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia
da
Bahia
(IFBA)
Universidade Federal da
Paraíba (UFP)
Universidade
de
Pernambuco (UPE)
Universidade
Federal
Rural de Pernambuco
(UFRP)
Universidade Estadual do
Piauí (UESPI)
Universidade Federal do
Mato Grosso
Instituto
Federal
do
Triângulo Mineiro (IFTM)

Instituto
Farroupilha
Farroupilha
Universidade
Cruz do Sul
Total de pessoas

de

07

01

04

06

02
07
01

01
10
09

Federal
(IF

07

Santa

05
60

Fonte: banco de dados do questionário, criação da autora.

A partir das informações apresentadas na tabela 6, observa-se que os sujeitos
da pesquisa são oriundos de instituições públicas na sua maioria, há apenas 3 (três)
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instituições privadas, porém esse aspecto favorece à contemplação de egressos que
passaram por formação nos dois espaços - público e privado.
A instituição que teve o maior número de egressos que responderam ao
questionário foi a Universidade Federal do Mato Grosso, seguida do Instituto Federal
do Triângulo Mineiro.
É importante também conhecer-se a faixa etária em que se encontravam os
egressos de LC, quando do preenchimento do questionário, pois a predominância de
uma determinada faixa-etária pode, de certo modo, influenciar as respostas dos
sujeitos. A faixa etária revela possíveis traços do ciclo de vida profissional destes
sujeitos, conforme Hurberman (2007) e Gonçalves (2009).

Figura 16

Faixa etária dos sujeitos da pesquisa

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Observa-se que há uma predominância na faixa etária entre 26 (vinte e seis) e
30 (trinta) anos e, em segundo lugar, aparece a faixa etária entre os 20 (vinte) e 25
(vinte e cinco). As duas faixas etárias juntas de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos totaliza
65% dos egressos que responderam ao questionário. Esse dado revela que a
população de egressos ainda é relativamente jovem, visto que o tempo de duração e
permanência no curso é em média de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, postula-se que a
maioria encontra-se em fase de início de carreira.
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De acordo com Huberman (2007), essa é a fase das descobertas profissionais,
assim como também é uma fase de oscilação, haja vista se dar, em dada medida, um
choque de realidades e distanciamentos entre o trabalho profissional desejado e a
complexidade real envolvida no trabalho cotidiano onde o sujeito estará inserido.
Quanto ao gênero, o que se pode observar é que na área da docência em
Computação há uma disparidade na predominância de gênero se comparado à
questão dessa categoria na atuação docente em outras áreas do conhecimento. Há
nesse aspecto um certo distanciamento, já que a atividade docente, principalmente
no que se refere ao ensino na Educação Básica, há predominância de pessoas de
gênero feminino, porém, na área do ensino de Computação, o índice é inverso, há
uma predominância de pessoas de gênero masculino.

Figura 17

Percentual dos sujeitos da pesquisa, de acordo com o gênero

Fonte: banco de dados do questionário online de criação no software RStudio.

Esse dado reforça um aspecto inerente aos cursos da área de Computação.
De acordo com Santos, Pereira e Abdalla Santos (2018), dados da Pesquisa Nacional
de Amostra por Domicílios (PNAD) revelam que 79% das mulheres que iniciam cursos
superiores na área de Tecnologia da Informação abandonam o curso no primeiro ano,
as autoras revelam que o ambiente acadêmico na área de Computação é considerado
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hostil e machista, desse modo, esse mesmo índice é refletido na amostra da pesquisa
aqui apresentada.
Quanto ao estado civil dos sujeitos da pesquisa o resultado foi o seguinte:

4%4%
34%

Casados
Solteiros
União Estável

58%

Figura 18

Divorciados

Percentual quanto ao estado civil dos sujeitos

Fonte: banco de dados do questionário online de criação da autora.

Diante da faixa etária apresentada anteriormente, os dados revelados aqui já
eram esperados, visto que trata-se de um grupo ainda jovem, possivelmente em início
de carreira, e para um número significativo ainda não foi possível conquistar
estabilidade financeira, assim, a maioria está concentrada no grupo dos solteiros.

5.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS EGRESSOS DA LC

No que se refere à formação dos sujeitos, foram apresentadas três questões
fechadas, conforme os gráficos retratados a seguir. Porém, há maiores informações
sobre a formação dos egressos nas entrevistas e nas questões abertas que serão
apresentadas no próximo capítulo.
Visto que o segundo objetivo proposto nessa pesquisa trata da compreensão e
da identificação de características da identidade profissional dos egressos, e de
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acordo com o que foi abordado no quadro conceitual a formação inicial (GARCÍA,
1999, 2009; MOITA, 1999, 2007; DUBAR, 2005) é um importante momento de
socialização profissional, e a formação continuada (DAY, 2001; FIORENTINI,
CRECCI, 2013) influencia sobremaneira o desenvolvimento profissional dos egressos.
Considera-se relevante abordar questões voltadas à formação inicial e continuada dos
sujeitos, porquanto esses dados apresentam indicativos sobre a construção da
identidade profissional.
Os egressos foram inquiridos quanto ao tempo de conclusão do curso e os
resultados estão expressos no gráfico a seguir.

Figura 19

Tempo de conclusão do curso de Licenciatura em Computação

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Há no gráfico da figura 19 uma informação que se apresenta como aspecto
positivo da formação do licenciado em Computação no Brasil, a grande maioria dos
entrevistados conseguem concluir o curso em um tempo relativamente coerente com
o que se propõe na maioria dos Projetos Pedagógicos de Criação dos Cursos (PPC)
que em média é no período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, pois unindo os resultados
desses períodos obtém-se um percentual de 80,3%.
A formação continuada, que se dá após a formação inicial é uma ação muito
importante para o êxito profissional do egresso de LC, assim como para uma inserção
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profissional que contemple os ideais profissionais da maioria dos licenciandos,
conforme se pode constatar na análise das entrevistas. De acordo com García
(2009b), a formação continuada promove processos de mudança na identidade
profissional do indivíduo.
Portanto, questionou-se aos egressos quanto à sua participação em cursos de
formação continuada de curta duração.

Figura 20

Percentual de egressos que estiveram inscritos em cursos de

formação continuada de curta duração no último ano
Fonte: banco de dados do questionário online e criação de gráfico no software RStudio.

O percentual exposto na figura 20 revela que a maioria não participou de cursos
de formação continuada de curta duração. Confirma-se um indicativo nesses dados
de que há dificuldades de acesso a cursos de formação continuada de curta duração
para o egresso de Computação. Diante da valorização dessa área no mundo do
trabalho, o acesso a cursos de formação torna-se mais custoso, principalmente para
aqueles que ainda não conseguiram emprego que lhes conduza à área na qual foram
formados.
Porém, no gráfico da figura 21, há uma informação que justifica o índice tão
baixo de pessoas que participaram de cursos de curta duração, visto que a grande
maioria, possivelmente, ainda está se dedicando a cursos de pós-graduação em nível
lato sensu e stricto sensu.
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Figura 21

Percentual de egressos que deram continuidade aos estudos

após a graduação em LC
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

O gráfico 21 indica que um percentual elevado de egressos que procura dar
continuidade à formação em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, esse
é um aspecto que fortalece o desenvolvimento profissional desses sujeitos, que
estarão mais preparados para atuar no ensino de Computação. Visto que, “é hoje
inquestionável que a formação ao longo da vida é uma resposta necessária aos
permanentes desafios da inovação e da mudança e, simultaneamente, condição de
promoção

do

desenvolvimento

pessoal

e

profissional

dos

professores”

(GONÇALVES, 2009, p. 24).
O conteúdo obtido por meio das entrevistas será apresentado no próximo
capítulo, no qual há fragmentos das narrativas dos sujeitos entrevistados, os quais os
afirmam em seus relatos que a área de Computação é muito ampla e, por isso,
apresenta uma gama variada de especializações, esses sujeitos sentem uma
necessidade maior de especializarem-se logo após a formação, no intuito de poderem
delimitar suas respectivas subáreas de atuação e pesquisa no ensino de Computação.
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5.3 INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO DA LC

A inserção profissional do egresso é uma importante categoria para esta tese,
o primeiro objetivo apresentado nesta pesquisa busca identificar os desafios e
potencialidades da inserção profissional dos egressos da LC.
O curso de formação para professores de Computação é considerado recente
no Brasil, se comparado aos demais cursos de formação de professores de outras
áreas. Esse aspecto gera um clima de insegurança e de incertezas nos egressos que
acabam por enfrentar as dificuldades de um curso que ainda não tem um campo de
trabalho consolidado no que se refere à sua atuação na Educação Básica, conforme
poder-se-á ver na análise das entrevistas, a partir do próximo capítulo.
Todavia, também é uma formação que apresenta potencialidades e fortes
indicativos de exitosa inserção profissional para os egressos nos próximos anos,
diante da emergência da inclusão mais efetiva das TDIC na educação e também
devido ao surgimento de grandes demandas pela produção de recursos digitais
educacionais em todas as áreas, sobretudo na escola.
A figura 22 apresenta o resultado da opinião dos 60 sujeitos inquiridos a
respeito do grau de dificuldade da inserção profissional dos egressos de LC.

Figura 22

Grau de dificuldade para a inserção profissional do licenciado em

Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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Diante das respostas apresentadas, verifica-se que os egressos exprimem que
há dificuldade em primeiro lugar, e em segundo lugar afirmam que há muita dificuldade
na inserção profissional no mundo do trabalho, os dois aspectos juntos somam 88,3%,
apenas 11,7% afirmam que há pouca dificuldade e que não há dificuldade na inserção
profissional do licenciado em Computação.
Há nos índices expostos na figura 22 grande expressividade dos egressos
sobre a dificuldade de inserção profissional, esse fator deve-se à ausência de
componente curricular específico na Educação Básica para a área de Computação.
É comum ser levantado um questionamento de viés mercadológico: por que
formar um licenciado em Computação se não há disciplina obrigatória de
Computação no ensino formal? [...] O fato é que a informática nas escolas
existe, mas ainda é raro encontrar nelas o licenciado em Computação e tal
situação precisa ser modificada (CASTRO; VILARIM, 2013, p. 21).

Essa questão será abordada com maior profundidade na apresentação dos
dados qualitativos no próximo capítulo, onde os sujeitos expressam motivos que
justificam a dificuldade de inserção profissional e pontuam principalmente a
necessidade de inserção da Computação na Educação Básica como componente
curricular específico.

5.4 DOCÊNCIA NA COMPUTAÇÃO

A formação do professor de Computação o habilita para atuar em todos os
níveis da Educação Básica, conforme afirma Matos e Silva (2012). A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, LDBEN, Lei de nº 9394/96 (BRASIL, 1996), prevê a
inclusão da Computação como uma área de estudo complementar e de apoio
interdisciplinar no currículo. De acordo com Santos, Hinterholz e Silva (2017), o Plano
Nacional de Educação (PNE 2014 – 2024) impulsiona a informatização das escolas e
a ampliação dos laboratórios de informática.
Essas são normatizações que não tornam obrigatório o ensino de Computação
na Educação Básica, todavia abrem espaço para o impulsionamento da inserção
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desse profissional na Educação Básica, mas não lhes assegura um espaço fixo de
atuação no currículo escolar.
No intuito de avaliar como está a ocorrer a inserção profissional dos 60
(sessenta) sujeitos que preencheram o questionário online, os egressos foram
inquiridos sobre sua condição de atuação profissional no ensino de Computação.

Figura 23

Percentual de egressos que atuam no ensino de Computação

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Com base no resultado apresentado na figura 23, denota-se que o índice de
pessoas em atuação no ensino de Computação revela um quantitativo satisfatório e
um indicador positivo para o êxito na inserção no mundo do trabalho. Diante do grau
de dificuldade que foi apontado pelos próprios sujeitos no gráfico da figura 22,
percebe-se aqui uma aparente contradição nas respostas dos egressos, pois a
realidade mostra que mais da metade dos sujeitos estão atuando no ensino e, em
informações contidas em questões abertas deste mesmo questionário, dentre os
48,33% que declararam que não estão atuando no ensino de Computação, grande
parte destes declararam que estão a atuar em outras atividades ligadas ao domínio
da área de tecnologias.
Desse modo, considerando-se o grau de dificuldade apontado pelos egressos
na figura 22, a faixa etária desses sujeitos, ainda bastante jovens, e o fato de não
haver oferta obrigatória do ensino de Computação na Educação Básica, o índice de
51,67% que estão a atuar nessa área apresenta-se como um dado positivo e que
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fortalece o desenvolvimento profissional desse egresso. E, por isso, tal dificuldade de
inserção profissional pode estar particularmente relacionada e uma visão pragmática,
pautadas muito mais numa concepção de mercado que de mundo do trabalho.
Porém, é válido ressaltar que a grande maioria que está a atuar no ensino de
Computação não atua diretamente na Educação Básica regular, no âmbito do ensino
propedêutico. Os egressos estão trabalhando em cursos profissionalizantes, em
cursos de Ensino Superior, em escolas de cursos técnicos de curta duração e em
projetos interdisciplinares na Educação Básica.

Apesar disso, a formação de

professores para a área de Computação é ampla e proporciona a formação de um
profissional que tem flexibilidade para dialogar com as demais áreas do currículo
escolar.
A formação ampla e interdisciplinar na Licenciatura em Computação oferece
subsídios pedagógicos, teóricos e empíricos para que o egresso, enquanto
profissional, possa desenvolver competências específicas para sua atuação
na escola, contribuindo eficazmente para o aprendizado técnico-crítico dos
seus alunos e para a informática na educação como ferramenta de promoção
da cidadania (MATOS, 2013, p. 30).

Na figura 24, apresenta-se o índice de tempo de atuação no ensino de
Computação, somente referente ao grupo que afirmou atuar no ensino de
Computação atualmente.

Figura 24

Percentual do tempo de atuação no ensino de Computação

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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Conforme ilustrado na figura 24, a maioria dos sujeitos encontra-se no início da
carreira docente, as duas últimas barras apresentam juntas um total de 63,3% de
egressos que tem atuação entre 1 (um) e 6 (seis) anos. De acordo com Huberman
(2007), Gonçalves (2009) e Kelchtermans (2009), o início da carreira pode ser
considerado o período de 1(um) a 7 (sete) anos, trata-se de uma fase muito importante
para a permanência e o sucesso do desenvolvimento profissional na carreira.
Também é considerada uma fase de instabilidades, descobertas e busca de
estabilização.

5.4.1 Grau de importância de conceitos referentes ao Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo do egresso da LC

No intuito de avaliar e identificar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos
egressos da Licenciatura em Computação, foram apresentados 5 (cinco) conceitos:
planejamento, interdisciplinaridade, mediação pedagógica, instrumentalização técnica
e Pensamento Computacional, para que cada sujeito atribuísse o grau de importância
desses conceitos para a prática docente na referida área.
Os critérios de escolha dos termos pedagógicos que foram elencados na
questão representada pelo gráfico da figura 25 foram definidos a partir da análise
documental de três Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Computação
de três instituições diferentes. Esses termos foram selecionados a partir das ementas
dos componentes curriculares: Didática; Pesquisa e Prática Pedagógica e Tópicos
Especiais em Educação e Tecnologias. Observou-se que os termos mais frequentes
no ementário dos componentes curriculares pedagógicos da formação em LC foram
os 5 (cinco) elencados anteriormente.
A análise dos conceitos aqui apresentados contribui para uma compreensão
mais próxima dos elementos que podem permear a ação docente no ensino de
Computação.
Novos conceitos para a compreensão do trabalho docente surgiram com os
estudos educacionais, cujas abordagens de pesquisa passaram a reconhecer
o professor como sujeito, trazendo à tona a necessidade de se investigarem
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os saberes de referência dos professores sobre suas próprias ações e
pensamentos caracterizando-os, inclusive, como sujeitos de um saber e de
um fazer inerentes à profissão (CLEMENTINO DE SOUZA, 2007, p.12).

A análise do PCK do professor de Computação é amparada numa concepção
de que o professor produz o seus próprios saberes e tem posição ativa e reflexiva
sobre a construção de sua prática, independentemente de sua área de atuação.

Conceitos Pedagógicos do Licenciado em Computação
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Figura 25

Grau de importância de conceitos pedagógicos na visão dos

egressos da Licenciatura em Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Os resultados do gráfico apresentado na figura 25 são ricos para esta análise,
revelam indicativos interessantes que contemplam um dos objetivos desta pesquisa,
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no que se refere ao PCK (Conhecimento Pedagógico do Conteúdo) dos egressos do
curso da LC.
Os resultados contidos no gráfico contribuem também para a avaliação da
confiabilidade da pesquisa, pois as respostas dos 60 (sessenta) egressos não
apresentam disparidades, ou desvios de padrão, entre a avaliação dos cinco conceitos
propostos, os percentuais se mostram harmoniosos, mas indicam dentre eles quais
os Conhecimentos de Conteúdo Pedagógico do são mais valorados pelo professor de
Computação.
As respostas dos sujeitos nessa questão revelam concepções e interseções no
que se refere ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do ensino que está a ser
construído nas práticas profissionais que se dão após a formação em espaços formais
e não formais de educação. O fato de não ter sido possível observar presencialmente
a prática dos profissionais inquiridos não é obstáculo para que se conheça as
interseções do PCK que estes sujeitos construíram e constroem constantemente no
bojo de suas práticas pedagógicas.
Essa construção está em constante movimento ao longo da vida profissional
dos sujeitos, e se revela, neste trabalho, através das respostas que os egressos
apresentam tanto em questões fechadas como em questões abertas contidas no
questionário aplicado, assim como nas entrevistas semiestruturadas onde essa
questão se mostra melhor delimitada.
Os termos “Instrumentalização Técnica” e “Pensamento Computacional” foram
apresentados com a intencionalidade de propor um contra ponto aos sujeitos
inquiridos, a fim de compreender melhor o perfil pedagógico que os mesmos
expressam por meio de suas respostas.
Porém, as respostas apresentadas revelam que os sujeitos não veem estes
dois conceitos em lados opostos. Houve um índice considerável de inquiridos que
indicaram a instrumentação técnica como muito importante, unindo-se também com
um índice alto de sujeitos que consideram o desenvolvimento do Pensamento
Computacional como um conceito muito importante para o trabalho do licenciado em
Computação, isto é, ambos os conceitos ocupam espaços importantes no universo de
conhecimentos didáticos dos licenciados em Computação.
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O termo “Instrumentalização Técnica” remete a uma concepção um tanto
tecnicista de educação, concepção esta, vista de forma depreciativa na prática
docente por alguns autores da área de educação.
Porém, na Licenciatura em Computação esse termo assume elevado grau de
importância e se constitui, em dada medida, uma interpretação própria do ensino de
Computação, visto que este profissional necessitará de uma formação tecnológica que
o habilite para o uso e produção de softwares, aplicativos, assim como para o
manuseio de diversas tecnologias tangíveis. Desse modo, a instrumentalização
técnica torna-se importante e necessária no trabalho do professor de Computação.
Já o termo “Pensamento Computacional”, é um termo atual e que tem
provocado mudanças significativas à metodologia do ensino de Computação desde
as séries iniciais, conforme já citado anteriormente. Tal termo apresenta certa relação
com a perspectiva de “Science Unplugged17” (Computação Desplugada).
Observou-se que, das 60 (sessenta) pessoas que responderam ao
questionário, mais de 40 (quarenta) inquiridos indicaram que o termo Pensamento
Computacional é muito importante para a prática do docente de Computação e 13
(treze) consideram importante. Desses sujeitos, 40 (quarenta) passaram pela
formação na Licenciatura em Computação mais recentemente, a maioria iniciou a sua
formação a partir de 2009. Como o conceito de Pensamento Computacional ainda é
considerado recente entre os profissionais da Licenciatura em Computação, há uma
tendência que as pessoas que formaram-se mais recentemente tenham um domínio
bem maior sobre o termo e o tratem com mais relevância.
O termo que apareceu com o maior índice de relevância foi o termo
“Planejamento” com 48 (quarenta e oito) respostas de que o mesmo é muito
importante para a prática do licenciado em Computação.
O termo Planejamento é um conceito basilar para a formação de professores
em todas as áreas, pois toda a execução de uma ação passa por um planejamento e,
na área do ensino, planejar a aula é uma ação/habilidade que assume papel relevante
para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Mas, para a o professor de Computação,
o conceito de planejamento assume uma significação ainda maior, visto que a
“Esta técnica consiste em ensinar os fundamentos da computação, através de atividades, sem o uso
do computador (Bell et al. 2011). Tais atividades têm despertado o interesse de professores e
pesquisadores, e tem sido empregada em diversos países ao redor do mundo [Scaico et al. 2012;
Souza et al. 2010]” (VIEIRA; PASSOS; BARRETO, 2013, p. 672)
17
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formação desse professor é altamente marcada pelo pensamento algorítmico, que
envolve essencialmente a atividade de planejamento na resolução e criação de
problemas, conforme Sousa e Lencastre (2014).
Planejamento é um termo central da didática, observa-se que os licenciados
em Computação passaram por uma formação pedagógica sólida, os inquiridos
consideram o planejamento como o conceito pedagógico mais importante de sua
prática, diante dos índices apresentados.
Em segundo lugar, vem o conceito de “Mediação Pedagógica”, outro índice que
chama a atenção para uma possível formação pedagógica pautada em conceitos
sociointeracionistas e construtivistas.
Dos cinco termos apresentados aos inquiridos nesta questão, este é o que mais
se aproxima da dimensão humanizadora da relação ensino-aprendizagem. A
mediação pedagógica aduz o fator “relacional” e “afetivo” para o cenário da prática
docente de todas as áreas, inclusive para a área do ensino de Computação. Pois,
como já foi dito anteriormente, cabe ao docente ter domínio de conteúdo, porém a
aprendizagem de tal conteúdo depende sobremaneira das aproximações e das
“pontes” que esse docente faz surgir entre o ensinar e o aprender.
Considera-se que o professor de Computação está mais próximo às
tecnologias digitais e todo o seu universo interativo, esse aspecto formativo faz indicar
maior relevância para o papel mediador que o professor desenvolve entre o ensino e
a aprendizagem.
Hodiernamente as tecnologias tem tomado um espaço cada vez maior no
cotidiano dos sujeitos, no que se refere aos espaços de aprendizagem essas
tecnologias assumem um papel ainda mais interativo, porém a metodologia que o
docente adota para apresentar essas tecnologias será decisiva para o sucesso da
aprendizagem. Os licenciados compreendem que a “Mediação Pedagógica” pode
potencializar a exploração dos conteúdos computacionais.
A interdisciplinaridade é um conceito muito presente na formação pedagógica
dos licenciados em Computação, a própria LDBEN, Lei de nº 9394/96, preconiza que
a informática seja trabalhada de forma interdisciplinar na Educação Básica. Assim, a
maioria dos egressos apontam que esse conceito é muito importante para as suas
respectivas práticas profissionais.
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A partir da simetria do resultado do gráfico da figura de número 25 sobre a
importância dos termos apresentados para a prática docente do LC, pode-se afirmar
que as respostas induzem à compreensão de que há uma relação intrínseca entre os
5 (cinco) termos apresentados que trazem relação com a dimensão específica da
Computação e com a dimensão pedagógica do trabalho docente em Computação, por
isso, todos os termos foram avaliados com elevado grau de importância pelos sujeitos,
eles se complementam na condução da prática docente.

5.4.2 A idiossincrasia do trabalho do professor de Computação

A formação do egresso de LC apresenta três dimensões: pedagógica,
tecnológica e científica, assim, além das competências pedagógicas os professores
de Computação desenvolvem habilidades e competências específicas da área de
tecnologias e de Computação. Esses egressos, de acordo com Nunes (2011), podem
realizar análise de requisitos de sistemas, especificação de projetos, desenvolvimento
e avaliação de softwares educacionais, desenvolvimento de ambientes virtuais de
aprendizagem, de tecnologias educacionais e de objetos de aprendizagem, entre
outras.
Destarte, o licenciado em Computação tem um amplo campo de trabalho no
contexto escolar, cuja abrangência ultrapassa os limites da sala de aula. Mediante
essa perspectiva, os sujeitos foram indagados quanto à idiossincrasia do trabalho do
professor de Computação, visto que o momento atual instiga profissionais inovadores
e atentos ao desenvolvimento tecnológico acelerado e propulsor de mudanças que
influenciam a lógica de tempo e espaço.
Tal resultado pode ser visualizado na figura 26.
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Figura 26

O trabalho do professor de Computação é diferente do trabalho

dos demais professores?
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

A maioria acredita que o trabalho do professor de Computação é diferente do
trabalho desenvolvido pelos demais professores. Esse dado indica que o licenciado
em Computação pode promover um ensino inovador para as TDIC, que promova a
interdisciplinaridade que articule os saberes curriculares. De acordo com Guimarães
e Sena (2014), o licenciado em Computação é um profissional qualificado que atua
interdisciplinarmente, permitindo avanços educacionais mediados por tecnologias.

5.5 QUAL É O POSICIONAMENTO DOS EGRESSOS A PARTIR DE DADOS
RELACIONADOS?

Compreende-se que os dados quantitativos podem apresentar indicativos ricos
e mais próximos da realidade quando estes são tratados de forma relacional, através
de categorias que se delineiam a partir de alguma especificidades do perfil dos vários
sujeitos e contribuem para uma maior clareza na elucidação das principais questões
da pesquisa.
Sob essa perspectiva, observou-se que os dados quantitativos poderiam “falar
mais significativamente” se fossem relacionados principalmente a 2 (duas) categorias
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selecionadas da análise descritiva desses sujeitos egressos. A primeira categoria
explorada se delineou através da análise das respostas ao questionário, considerando
os fatores - quem atua na área de Computação e quem não atua na área. A segunda
categoria baseou-se na localização geográfica, visto que a amostra contemplou
pessoas das 5 (cinco) regiões do país, faz-se necessário visualizar se há ou não
diferenças nas respostas tomando por base esses fatores.
O trabalho com o software RStudio possibilita a produção de gráficos que
exploram categorias relacionadas com o “todo” dos dados quantitativos, conforme
pode-se observar a seguir.

5.5.1 Dados relacionados de acordo com a atuação no ensino de
Computação

Os gráficos a seguir apresentam os percentuais das questões objetivas dos
questionários relacionadas à categoria: quem atua na área de Computação e quem
não atua. As respostas foram compiladas de modo que foi possível classificar as
respostas dos dois grupos.
O fato de estar atuando no ensino de Computação pode provocar algumas
mudanças na concepção do egresso de LC sobre alguns aspectos profissionais de
sua identidade, porém faz-se necessário conhecer as especificidades do perfil de cada
grupo separadamente.
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Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 27

Localização geográfica – categoria atuação no ensino de

Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Há na figura 27 uma informação que remete a uma reflexão já explorada pela
área da geografia social, no que se refere às disparidades e contrastes de índices
sociais encontrados nas regiões brasileiras, principalmente entre as regiões
Norte/Nordeste e Sul/Sudeste. Observa-se que há uma maior concentração de
egressos que atuam no ensino de Computação na região Sul do Brasil, já no Nordeste
brasileiro está a maior concentração dos egressos que não atuam no ensino de
Computação.
Desse modo, pode-se afirmar que o desenvolvimento profissional do egresso
da LC não se dá na mesma proporção no território nacional, em cada região a inserção
e o desenvolvimento na carreira desse egresso se dá em níveis de intensidade
diferentes. E no nordeste apresentam-se índices mais críticos.
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Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 28

Faixa etária – categoria atuação no ensino de Computação

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

A figura 28 indica as faixas etárias predominantes entre os egressos que atuam
no ensino de Computação. Trata-se de um público mais maduro que aqueles
componentes do grupo dos que não atuam no ensino de Computação, pois as faixas
etárias de 31(trinta e um) a 35 (trinta e cinco) anos; e, de 36 (trinta e seis) a 40
(quarenta) anos aparecem em percentuais maiores entre os sujeitos que atuam no
ensino de Computação.
De acordo com García (1999), as fases do desenvolvimento do adulto são
enriquecidas e tendentes a mutações mediantes às experiências profissionais que
esse sujeito estabelece. Na atividade docente, o desenvolvimento da vida adulta
promove o desenvolvimento profissional autônomo. “No desenvolvimento do adulto, a
experiência é considerada como fonte de recursos de auto formação, mas nem
sempre a experiência é sinal de crescimento profissional” (GARCÍA, 1999, p. 150).
Na figura 29, pode-se perceber que no grupo em atuação no ensino de
Computação predomina o gênero masculino, é válido ressaltar, no entanto, que essa
disparidade reproduz o índice geral de profissionais da referida área que ainda
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apresenta predominância do sexo masculino, independentemente se encontrar ou não
atuando no ensino de Computação.

Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 29

Gênero – categoria atuação no ensino de Computação

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Mais de 80% das pessoas que atuam no ensino de Computação declararamse do sexo masculino, o que demarca uma inserção feminina lenta e gradativa nesse
mercado de trabalho, apontando para a necessidade de criação de mecanismos
estimuladores à entrada de mulheres nessa área. Afinal, a área de Computação “é um
espaço para todas e todos, sem distinção de gênero, raça/etnia, sem limitações de
disciplinas e/ou temas” (SANTOS; PEREIRA; SANTOS, 2017, p. 1254).

5.5.1.1 Formação inicial e continuada com dados relacionados: atuação na área
da Computação

A análise sobre a formação inicial e continuada contribui para o alcance do
objetivo específico de número 1 (um) dessa pesquisa, quando se propõe a identificar
os desafios e potencialidades da inserção e do desenvolvimento profissional dos
egressos.
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A formação inicial e continuada são elementos importantes para promover o
desenvolvimento profissional, pois envolvem diferentes tipos de aprendizagem (DAY,
2001).

Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 30

Tempo de conclusão do curso de graduação em LC – categoria

atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

O maior índice de pessoas que concluíram a formação no tempo mínimo de 4
(quatro) anos está concentrado no grupo dos que atuam no ensino de Computação.
Esse aspecto contribui para a compreensão de que aqueles que concluem o curso
dentro do tempo mínimo conseguem uma inserção profissional mais rápida na
docência.
A qualidade da formação recebida e as condições do contexto em que o sujeito
passa pela formação inicial podem corroborar a socialização profissional de forma
mais eficiente, a fim de que o sujeito torne-se capacitado a inserir-se profissionalmente
logo após a sua formação, a partir das oportunidades profissionais que lhe sejam
proporcionadas.
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Se puede contemplar la formación como un proceso de desarrollo y de
estructuración de la persona que lo lleva a cabo bajo el doble efecto de uma
maduración interna y de posibilidades de aprendizajes, de reencuentros y de
experiencias (FERRY, 1990, p. 50).

Conforme as palavras de Gilles Ferry (1990), a formação pode ser vista como
um processo de desenvolvimento e estruturação da pessoa que a realiza sob o duplo
efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizado, interações e
experiências.
Sabe-se que a área de atuação no ensino de Computação é um tanto restrita
por não haver componente curricular obrigatório na Educação Básica, assim, é
necessário considerar-se também outros fatores, para além do tempo de formação,
que acabam dificultando a inserção profissional.
A figura 31 apresenta o índice daqueles que deram continuidade aos estudos
na pós-graduação, conforme a atuação ou não no ensino de Computação. Há um
dado interessante nesse gráfico, pois ambos os grupos apresentam índices muito
próximos.

Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 31

Continuidade nos estudos após a graduação – categoria atuação

no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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O egresso da Licenciatura em Computação apresenta uma grande
necessidade de continuar os estudos após a sua graduação, independentemente de
estar atuando no ensino, mais de 90% em ambos os grupos deram continuidade a
seus estudos após a formação inicial.
Considerando esse dado, constrói-se três possíveis argumentações.
Primeiro, que a formação desses sujeitos na Licenciatura em Computação
provocou nos egressos o perfil de professor reflexivo, sob a concepção de que é
necessário dar continuidade à formação em cursos de pós-graduação, a fim tornar-se
um profissional pesquisador com intuito de compensar a superficialidade de alguns
aspectos da formação inicial.
Um segundo argumento que emerge dessa reflexão seria a busca pela
qualificação profissional como forma de ampliação das possibilidades de atuação
profissional, sobretudo para aqueles que desejam atuar no Ensino Superior.
E o terceiro argumento que se apresenta com uma perspectiva mais crítica,
trata-se da condição dromocrático-cibercultural de sobrevivência na nova lógica de
mercado de trabalho capitalista que gira em torno do imperativo da dromoaptidão
cibercultural, a qual Trivinho (2007) apresenta como uma violência provocada pela
velocidade tecnológica que impõe aos sujeitos de todas as áreas profissionais a
capacidade plena de domínios infotécnicos extremamente voláteis. A formação
constante pode ser compreendida, nesse contexto, como “senhas infotécnicas de
acesso à época (objeto infotecnológico e rede digital à gente)” (TRIVINHO, 2007, p.
72).
Nesse sentido, de forma mais acentuada do que os professores das demais
áreas do conhecimento, compreende-se que os professores da área de Computação
sentem-se ainda mais cobrados pelo mercado de trabalho, seja na educação ou fora
dela, em relação à atualização constante de novos conhecimentos que surgem
constantemente na área de informática e de tecnologias digitais.
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5.5.1.2 Inserção Profissional com dados relacionados: atuação na área da
Computação

Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 32

Inserção Profissional – categoria atuação no ensino de

Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Os índices expostos nos gráficos da figura 32, apresentam percentuais muito
próximos no que se refere à dificuldade de inserção profissional, ambos os grupos,
tanto os que atuam quanto os que não atuam no ensino de Computação, afirmam em
maioria expressiva que: 1. Há dificuldade e 2. Há muita dificuldade para a inserção
profissional do egresso de LC.
Porém, no gráfico do grupo concernente aos que não atuam no ensino de
Computação, surge um elemento digno de apreciação - é que somente nesse grupo
aparece o item 4 - Não há dificuldade na inserção profissional do egresso de LC.
Provavelmente, o sujeito que indicou tal item ainda não vivenciou situações frustrantes
de inserção profissional, o que favorece sua opinião de que não há dificuldade na
inserção profissional do egresso de LC. Ao detectar o formulário do sujeito que indicou
tal resposta, foi possível constatar que o mesmo está atuando em atividade
profissional relacionada aos domínios da Computação, mas não diretamente no
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ensino de Computação e, além disso, esse sujeito começou a atuar profissionalmente
antes mesmo da conclusão do seu curso.

5.5.1.3 Conteúdo Pedagógico no ensino de Computação com dados
relacionados: atuação na área da Computação

Não atuam no EC

Figura 33

Atuam no EC

Grau de importância conceito de Pensamento Computacional –

categoria atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Não atuam no EC

Figura 34

Atuam no EC

Grau de importância do conceito de Planejamento – categoria

atuação no ensino de Computação.
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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Não atuam no EC

Figura 35

Atuam no EC

Grau de importância do conceito Instrumentalização Tecnológica

– categoria atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Não atuam no EC

Figura 36

Atuam no EC

Grau de importância do conceito Interdisciplinaridade – categoria

atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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Não atuam no EC

Figura 37

Atuam no EC

Grau de importância do conceito Mediação Pedagógica –

categoria atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Ao observar-se as respostas dos dois grupos sobre cinco conceitos de
conteúdo pedagógico, representadas nas figuras de número 33 a 37, é possível
perceber relevantes informações que fortalecem a concepção a respeito do
Pedagogical Content Knowledge (PCK).
A leitura desses dados proporciona a percepção de que há diferenças
acentuadas no grau de importância atribuído a 4 (quatro) conteúdos pedagógicos
apresentados no questionário, a saber: planejamento, Pensamento Computacional,
interdisciplinaridade e instrumentalização tecnológica entre os egressos que atuam no
ensino (aqueles mais experientes) e os que não atuam (aqueles menos experientes).
Através dessas diferenças de percentuais observa-se que os egressos já em atuação
no ensino, atribuíram percentuais mais elevados aos quatro conceitos indicados.
Somente o conceito Mediação Pedagógica, figura 37, apresenta um empate técnico
quando se toma por análise os percentuais entre as respostas dos dois grupos – os
que atuam no ensino e os que não atuam no ensino.
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Tabela 7

Índices compilados do quesito “Muito Importante” na escala

avaliativa do grau de importância dos conteúdos pedagógicos: Planejamento,
Pensamento Computacional, Instrumentalização, e Interdisciplinaridade

Conteúdos

Quesito “Muito

Quesito “Muito

Pontos

Pedagógicos

Importante” para

Importante” para

percentuais de

os egressos que

os egressos que

diferença entre os

ATUAM no ensino

NÃO ATUAM no

dois grupos

de Computação

ensino de
Computação

Pensamento
Computacional

83% Aprox.

62% Aprox.

21%

Planejamento

93% Aprox.

79% Aprox.

14%

Tecnológica

70% Aprox.

65% Aprox.

5%

Interdisciplinaridade

70% Aprox.

68% Aprox.

2%

Instrumentalização

Fonte: banco de dados do questionário online, construção da autora.

É interessante observar, que através da opinião expressa pelos
egressos no quesito 4. “Muito Importante” da escala apresentada para avaliar o grau
de importância dos conteúdos pedagógicos, nos quatro conteúdos apresentados no
parágrafo anterior, foi possível estabelecer uma hierarquia mediante as respostas dos
egressos que estão a atuar no ensino de Computação.
Essa hierarquia foi construída a partir do escalonamento dos pontos
percentuais de diferença nas respostas entre os dois grupos no quesito “Muito
Importante”, atribuído a cada item, conforme a tabela 7. Assim, apresenta-se a figura
38 como elemento representativo da hierarquia de valorização que os egressos
envolvidos com práticas de ensino, atribuem a alguns importantes conteúdos
pedagógicos presentes em suas práticas docentes.
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Pensamento Computacional
Planejamento
Instrumentalização
Interdisciplinaridade

Figura 38

Hierarquia de valorização dos conteúdos pedagógicos, de acordo

com a pontuação de divergência entre os dois grupos
Fonte: criação da autora.

Essa representação revela um dado muito interessante, pois, na análise geral
das respostas dos 60 egressos, em primeiro lugar na escala de valor atribuída aos
conceitos pedagógicos aparece: Planejamento; mas ao relacionar as respostas dos
egressos através da categoria: atuam e não atuam no ensino de Computação, em
primeiro lugar na escala de valor relativo à diferença de pontos onde há divergência
de percentuais entre os dois grupos aparece o conteúdo pedagógico Pensamento
Computacional como item de maior ponto de divergência.
De acordo com os estudos de Chan e Yung (2017), nos quais os autores
exploraram a análise das habilidades do professores experientes e dos professores
menos experientes em desenvolver novos PCK, foi constatado que professores
experientes

apresentam

uma

riqueza

de

conhecimentos

pedagógicos

e

conhecimentos disciplinares que os tornam profissionais com maiores potenciais de
interação com seus alunos, através de um ensino que alcança maiores resultados.
Shulman (2014) estudou o crescimento profissional de professores iniciantes
em comparação a professores veteranos, ele chegou à conclusão de que, no percurso
de aprendizes a professores iniciantes, os sujeitos desenvolvem corpos de
conhecimento de habilidades pedagógicas específicas que conferem eficácia ao seu
trabalho como professor.
Ao mesmo tempo, encontramos e exploramos casos de professores
veteranos como Nancy (Baxter, em preparação; Gudmundsdottir, 1988;
Hashweh, 1985) para comparar com os novatos. O que esses estudos
mostram é que o conhecimento, a compreensão e as habilidades que os
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principiantes exibem com hesitação, mas às vezes magistralmente,
aparecem com facilidade no especialista. À medida que estudávamos nossos
casos, sempre perguntávamos o que os professores sabiam (ou não) que
lhes permitia ensinar de uma certa maneira (SHULMAN, 2014, p. 201).

Para os professores de Computação (egressos que atuam no ensino de
Computação) o maior grau de importância dos conteúdos pedagógicos está
concentrado em dois conteúdos muito próximos conceitualmente, que são
Planejamento e Pensamento Computacional, pois apresenta-se aqui a concepção de
que o exercício do Pensamento Computacional requer um planejamento algorítmico.
De acordo com Hennessey, Mueller, Becktt e Fisher (2017), o conceito de
Computational Thinking (Pensamento Computacional) está intimamente relacionado
ao conceito de abstração, principalmente ao situá-lo no campo da análise de dados.
Essa abstração ocorre na identificação e operacionalização de um problema; assim,
“[...] o Pensamento Computacional compreende a atividade mental na formulação de
um problema para admitir uma solução computacional” (WING, 2014, s./p.). Desse
modo, a atividade de planejamento está intrinsecamente ligada à capacidade de
abstração.
Para o professor de Computação, o conceito de Planejamento vai muito além
de um mero procedimento pedagógico para a preparação de uma aula, haja vista tal
conceito estar intrinsecamente relacionado à base da Ciência da Computação.
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5.5.1.4 A idiossincrasia do trabalho do professor de Computação - relacionado
com a atuação na área de Computação

Atuam no EC

Não atuam no EC

Figura 39

O trabalho do professor de Computação é diferente dos demais?

– Categoria atuação no ensino de Computação
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Na figura 39, surge um indicativo relevante a ser observado - uma acentuada
diferença de mais de 10% entre as respostas dos dois grupos. Há um percentual maior
de pessoas entre os que ainda não atuam como docentes, que acreditam que a
docência em Computação é diferente, ou seja, apresentam idiossincrasias sobre o
seu papel. Porém, no grupo dos egressos que atuam no ensino de Computação esse
percentual é menor, já na resposta referente aos que não acreditam que o ensino de
Computação é diferente do ensino nas demais áreas do conhecimento, o percentual
é bem maior, chega a triplicar, pois entre os que atuam o percentual de pessoas que
responderam NÃO é de 29,03%, já entre os que não atuam o percentual está em
10,34%.
Após o início da carreira profissional, o sujeito passa por intensas tensões e
aprendizagens que o conduzem à vivência de dificuldades e contradições comuns à
carreira docente em todas as áreas do conhecimento (LEONE; LEITE, 2011). Logo,
observa-se que, à medida que avançam na carreira, os professores compreendem o
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quanto o “ser docente na Computação” carrega marcas comuns ao “ser docente” em
todas as áreas do conhecimento.

5.5.2 Dados relacionados de acordo com a localização geográfica

Os gráficos a seguir apresentam os percentuais das respostas fechadas dos
questionários relacionados à categoria localização geográfica, de acordo com a
divisão das regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. As
respostas foram compiladas de modo que foi possível classificá-las tomando por base
a região geográfica dos egressos.
Cada região geográfica, num país de dimensão continental como o Brasil,
apresenta especificidades de ordem econômica, social e cultural. De certo modo,
essas especificidades interferem e influenciam na “visão de mundo” apresentada por
cada sujeito que pertence à sua respectiva região geográfica.
Não se pode negar que há contrastes regionais no Brasil, os quais refletem
também fortes índices de desigualdades sociais e educacionais. Em larga medida,
desigualdades educacionais são reflexo de desigualdades regionais mais amplas,
mas também, de acordo com Medeiros e Oliveira (2014), é possível encontrar dentro
dos limites de cada região, expressivas desigualdades que variam entre municípios e
estados pertencentes a uma determinada região geográfica.
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Figura 40

Faixa etária – categoria localização geográfica

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Denota-se, a partir dos dados retratados na figura 40, que a amostra de
pessoas participantes da pesquisa de perfil jovem compreendendo as faixas etárias
de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) anos e de 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) anos, está
mais concentrada na região Nordeste, como também o único entrevistado que ocupa
a última faixa-etária da pesquisa, de 51 a 55 anos está na região Nordeste.
A concentração do público mais jovem e a diversidade de faixas-etárias na
região Nordeste justifica-se em virtude de ter sido a região com maior número de
pessoas que responderam ao questionário.

183

Figura 41

Gênero – Categoria localização geográfica

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Quanto ao gênero, a figura 41 revela que nas regiões Norte e Sul foram
alcançados percentuais compatíveis de sujeitos que se declararam do sexo masculino
e feminino. Esse aspecto é contributivo para a perspectiva de busca de igualdade para
pessoas de ambos os gêneros que atuam no ensino de Computação, visto que a
modalidade de recolha de dados através do disparo de questionário online foi aleatória
e não probabilística.
Porém, nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-oeste, progressivamente
predominou o público do sexo masculino, reafirmando mais uma vez a supremacia do
gênero masculino na área da Computação.
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5.5.2.1 Formação inicial e continuada com dados relacionados: localização
geográfica

Figura 42

Tempo de conclusão do curso de graduação em LC – categoria

localização geográfica
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

Em relação ao tempo de conclusão do curso, a análise dos gráficos expostos
na figura 42 revela que em relação ao tempo médio de 4 (quatro) anos para a
conclusão do curso a região do país onde houve melhor índice foi a região Sul, com
54,55% dos inquiridos declarando ter concluído o curso no prazo de 4 anos.
A tabela 8, a seguir, mostra a relação dos percentuais somente do tempo de
conclusão do curso em 4 (quatro) anos referente às 5 (cinco) regiões.
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Tabela 8

Conclusão do curso de Licenciatura em Computação em 4 anos

por região

Índice de Conclusão do
Ordem

Curso de LC em 4 anos

Região

1º

54,55%

Sul

2º

50%

Sudeste

3º

42,11%

Nordeste

4º

37,5%

Centro-oeste

5º

12,5%

Norte

Fonte: banco de dados RStudio, criação da autora.

Ao interpretar essa tabela, faz-se necessário levar em conta diversos fatores
que influenciaram e interferiram na vida estudantil dos egressos da Licenciatura em
Computação que não conseguiram concluir sua formação inicial dentro do tempo
regular. Há diversos fatores que influenciam tais índices, sejam de ordem familiar,
econômica, institucional, e, pessoal; pois não seria coerente ater-se somente aos
problemas de desigualdades sociais regionais. De acordo com Medeiros e Oliveira
(2014),
Parte das desigualdades regionais pode ser explicada pela composição social
das populações de cada região. Como a origem social afeta muito o nível
educacional dos jovens, regiões com maiores proporções de pessoas vindas
de famílias com características desvantajosas tendem a apresentar menores
níveis educacionais (p. 579).

A região Norte apresentou o índice mais baixo de conclusão de curso em tempo
regular, apenas 12,5%. Há um fator importante a ser observado, pois todos os
egressos da região Norte que responderam ao questionário fizeram sua formação em
uma instituição privada, considera-se que este aspecto pode ter gerado problemas de
ordem financeira na vida estudantil dos egressos; assim como é relevante considerar
o fato de as instituições privadas serem ambientes institucionais que geralmente não
apresentam políticas de inclusão e acompanhamento de licenciandos em situações
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de dificuldades pedagógicas em disciplinas que tradicionalmente apresentam altos
índices de reprovação em cursos de Computação.

Figura 43

Continuidade nos estudos após a graduação – categoria

localização geográfica
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

No gráfico da figura 43, há uma certa similaridade entre as respostas, quase a
totalidade de egressos deu continuidade aos estudos em cursos de pós-graduação.
Somente na região Centro-oeste é que esse percentual é de 80%, mesmo
considerando-se um percentual satisfatório, chama a atenção o percentual de 20% de
egressos que não deram continuidade aos seus estudos na referida região.
Na tentativa de compreender melhor esse percentual, recorreu-se ao banco de
dados do questionário online, a fim de se verificar outros dados que pudesse auxiliar
a compreensão desse fato. Constatou-se que metade dos egressos da região Centrooeste estão atuando no ensino, e estes apresentam um tempo de atuação superior à
média geral de todos os entrevistados, a maioria atua no período de 7 a 10 anos na
área, e esses são exatamente os sujeitos envolvidos no percentual de 20% que não
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deram continuidade aos estudos. Possivelmente, a estabilidade profissional desses
sujeitos é o fator preponderante para que tais sujeitos não tenham optado por
continuar a formação na pós-graduação.

5.5.2.2 Inserção profissional com dados relacionados: localização geográfica

Figura 44

Continuidade nos estudos após a graduação – categoria

localização geográfica
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

A análise da figura 44 é de grande relevância para o objetivo geral desta tese,
embora a análise mais complexa dessa questão encontre-se no capítulo 6, quando se
faz uma confrontação desses dados com os dados das entrevistas. Através das
respostas organizadas por região sobre a opinião dos egressos a respeito do grau de
dificuldade de inserção profissional, é possível compreender em quais regiões
brasileiras os egressos possivelmente conseguem inserir-se no mercado de trabalho
com menor dificuldade.
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Os menores índices referentes aos itens: “Há dificuldade”; e, “Há muita
dificuldade” estão na região Centro-oeste, essa, inclusive, foi a única região em que
se obteve como resposta de egresso – “não há dificuldade de inserção profissional”.
Em segundo lugar, com menores índices de dificuldade, vem a região Sudeste.
Há também um outro aspecto interessante a ser observado, em relação ao item
“Há pouca dificuldade”. Dentre as regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste e Sul, a que
apresentou maior índice no item “Há pouca dificuldade” de inserção profissional do
egresso de LC foi a região Nordeste, com 14,29%.
Esse dado mostra, de certo modo, que nem sempre as desigualdades sociais
entre as regiões brasileiras são fatores determinantes para o sucesso ou insucesso
dos sujeito na sua inserção profissional.

5.5.2.3 Docência na Computação com dados relacionados: localização
geográfica

Figura 45

Atuação no ensino de Computação – categoria localização

geográfica
Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.
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Quanto ao índice de egressos que estão atuando no ensino de Computação, a
distribuição por região geográfica é dispare. Os maiores índices de atuação de
egressos estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste, onde respectivamente
apresentam os índices de 83,33% e 66,67%. E as regiões com menores índices de
egressos atuando são Norte e Nordeste, que apresentaram 37,5% e 33,33%,
respectivamente.
É válido ressaltar que, dentre os que não estão atuando no ensino, existe um
percentual que atua em atividades diferentes e algumas atividades ligadas ao domínio
da Computação, mas não de ensino. Num total de 60 (sessenta) egressos inquiridos,
12 (doze) responderam que não estão trabalhando em nenhuma atividade, destes, 06
(seis) estão na região Nordeste, 03 (três) estão na região Norte, 02 (dois) no Sul e
01(um) no Sudeste.
Os dados reforçam que ainda há uma concentração maior de oferta de trabalho
e de produção científica e tecnológica na área de Educação, Informática e Tecnologias
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
De acordo com Valente (2003) e Quim (2014), os primeiros centros de pesquisa
na área de Informática Educativa no Brasil começaram no Sul e no Sudeste, porém
registram também a participação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
como um dos centros pilotos de pesquisa a fazer parte da Comissão Especial de
Informática na Educação (CE/IE), criada em 1983. Faziam também parte dessa
comissão a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Além da perspectiva histórica da inserção da informática educativa no Brasil ter
sido iniciada com maior concentração no Sul do país, há também os fatores sociais,
econômicos e de produção científica de cada região que acabam por influenciar os
atuais índices de inserção profissional do licenciado em Computação.
Em relação à concentração não somente de oferta de trabalho mas também de
produção científica no Sul e no Sudeste do Brasil, Sidone, Haddad e Mena-chalco
(2016) afirmam:
No Brasil também se verifica enorme heterogeneidade espacial das
atividades de pesquisa científica, onde o padrão regional da distribuição das
publicações e dos pesquisadores é altamente concentrado na região
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Sudeste, com destaque às capitais dos estados. Como exemplo, a cidade de
São Paulo concentra 20% da produção científica brasileira [...] Em 2009,
somente sete universidades, localizadas nas regiões Sudeste e Sul do país,
foram responsáveis por cerca de 60% dos trabalhos publicados em periódicos
internacionais (p. 17).

Com isso, não pretende-se desabonar e nem deixar de ressaltar a eficiência e
a qualidade da formação e da produção a acadêmica nas regiões Norte e Nordeste,
compreende-se que nos últimos quinze anos da educação brasileira houve um
crescimento qualitativo na produção acadêmica nas regiões Norte e Nordeste.

Figura 46

O trabalho do professor de Computação é diferente dos demais?

Fonte: banco de dados do questionário online e criação do gráfico no software RStudio.

As opiniões dos sujeitos, classificadas por região, a respeito de uma possível
singularidade do trabalho do professor de Computação em relação aos professores
das demais áreas, é apresentada de forma diversa entre as regiões do país.
Nas respostas da região Sudeste há uma totalidade - 100% acreditam que o
trabalho do professor de Computação é diferente, esse indicativo chama a atenção,
pois essa foi a única região onde houve totalidade afirmativa. No intuito de
compreender melhor esse grupo, observou-se outros aspectos relacionados ao perfil
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dos sujeitos que o compõem, e se constatou tratar-se de uma amostra com faixaetária ampla, de pessoas com idades entre os 26 (vinte e seis) até os 50 (cinquenta)
anos, constatou-se também que é um grupo com poucos anos de atuação no ensino
de Computação, pois, dos que atuam, 50% tem cerca de 1 (um) a 3 (três) anos de
experiência e os outros 50% possuem de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de experiência em
média.
Ao apresentar essa questão no formulário, o objetivo foi entender em parte a
autocompreensão profissional, bem como possíveis traços identitários dos egressos
de LC. Por isso, após as opções: SIM, NÃO e, TALVEZ, solicitou-se logo em seguida
aos sujeitos que justificassem suas respectivas respostas.
Então, ao entrecruzar os dados quantitativos com os dados qualitativos, foi
possível compreender melhor o “porquê” da defesa em relação à singularidade do
trabalho do professor de Computação, através das justificativas apresentadas de
forma discursiva por parte dos inquiridos.
O

primeiro

ponto

apresentado

pelos

egressos

volta-se

ao

caráter

interdisciplinar e transdisciplinar do ensino de Computação. Conforme se pode
perceber no fragmento da resposta de um dos sujeitos da pesquisa:
“O licenciado em Computação é agente interdisciplinar, que atua no apoio tecnológico
aos docentes das diversas disciplinas curriculares. As TIC podem ser o ‘pivô
interdisciplinar’ do processo ensino-aprendizagem” (EG 02-NE)18.

Essa perspectiva inter e transdisciplinar do professor de Computação também
foi abordada por Matos et al. (2017), que o definem como “um profissional ligado ao
exercício do diálogo entre as disciplinas e áreas nos diversos espaços da educação”
(p. 86).
O segundo ponto apresentado nas respostas foi a existência de dinamismo e
velocidade de inovação como características próprias da área de Computação,
atributos esses que afetam diretamente a identidade do professor da área.
18

Foi criada uma codificação para resguardar a identidade real dos sujeitos que responderam ao
questionário online. A codificação foi a seguinte: utilizou-se a abreviação da palavra “Egressos” através
da sigla “EG”, seguida do número de identificação da sequência de preenchimento do questionário,
seguida da sigla correspondente à região geográfica à qual o sujeito pertence, para Norte, utilizou-se
“N”; para Nordeste, utilizou-se “NE”; para Centro-oeste, utilizou-se “CO”; para a região Sudeste, utilizouse a sigla “SE”; e, para a região Sul, utilizou-se a sigla “S”.
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A informática se difere das outras áreas pelo dinamismo com que se
transforma. É um mundo muito amplo de conhecimentos, agregando a ele
valores de inúmeras áreas: física, química, matemática, linguagens, artes,
ciências
sociais,
etc.
O professor de informática precisa estar atento a essas transformações, pois,
técnicas, equipamentos, teorias e tendências evoluem constantemente
fazendo com que a pratica desses docentes sofra interferências a todo
momento (EG 09-S).

A resposta do EG 09-S revela um pouco de si, como fruto das diversas relações
reflexivas e significativas entre o professor e todo o seu contexto de trabalho, conforme
Kelchtermans (2009), ao longo de suas experiências na carreira, os professores
desenvolvem uma estrutura interpretativa do seu “eu profissional”, é exatamente esse
aspecto que se revela na afirmação do egresso apresentada no parágrafo anterior.
Ao afirmar que o trabalho do professor de Computação carrega aspectos e
características que marcam sua singularidade dentro da docência, esse sujeito
buscou argumentos para tal em sua autocompreensão profissional, pois diante da
violência cibercultural (dromoaptidão) com a qual sua área é tratada, os aspectos
dinamismo e inovação tornam-se marcantes e significativos para o seu trabalho
cotidiano. A seguir, mais um fragmento de fala de um outro participante do
questionário que apresenta uma opinião consoante com a do EG 09-S.
“A velocidade de inovação na área de informática exige do professor uma
constante de estudos maior que outras áreas menos inovadoras” (EG 13-NE).

O terceiro ponto detectado nas respostas volta-se à questão de este
profissional estar apto a desenvolver recursos tecnológicos e digitais para sua área e
também para/com professores de outras áreas do conhecimento. Atente-se para os
fragmentos a seguir.
“É o único com formação especifica para trabalhar de forma interdisciplinar no
uso e desenvolvimento de tecnologias para a educação, bem como para a educação
à distância e no próprio ensino de Computação” (EG 36-NE).
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“O professor de Computação tem condições de apoiar as outras matérias de
maneira significativa. Inclusive com o desenvolvimento de ferramentas de suporte ao
ensino e aprendizagem dessas” (EG 39-SE).

Desse modo, entende-se que a formação do professor de Computação
“incentiva experiências que estabeleçam conexões com os diversos saberes inerentes
à prática do magistério para além da regência de classe” (MATOS, 2017, p. 86, grifos
da autora).
Tendo em vista os dados expostos e a apreciação dos mesmos, este capítulo
priorizou os aspectos da análise quantitativa dos elementos que contribuem para a
elucidação dos objetivos propostos neste trabalho. É válido ressaltar que alguns
gráficos e algumas questões foram descartadas desta análise, visto que tratavam-se
de dados que não contribuíam diretamente para a problemática proposta; tal
supressão teve o intuito corroborar a síntese e melhor sistematização do texto
concernente à tese central desta pesquisa.
A seguir, procede-se à análise com foco na discussão qualitativa dos dados
extraídos do conteúdo das narrativas dos sujeitos participantes da presente pesquisa.
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Fonte: criação Lilian Teixeira e C8 Gráfica e Design.

CAPÍTULO 6
QUEM SÃO E “POR ONDE CAMINHAM” OS EGRESSOS DA LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO? A “voz” dos dados qualitativos
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Na pesquisa de método misto, conforme Creswell (2010), a análise qualitativa
pode assumir papel central ou periférico. No estudo em questão, a análise qualitativa
foi a perspectiva mais importante para a elucidação das questões apresentadas
inicialmente.
O objeto de análise qualitativa desta pesquisa são narrativas orais colhidas
através de entrevistas semiestruturadas com 11 (onze) egressos que também
participaram do preenchimento do questionário online, cujo roteiro apresentou 10
(dez) questões e também as respostas de 8 (oito) questões abertas do questionário
online que foram respondidas por 60 (sessenta) sujeitos das cinco regiões do Brasil.
Para análise dos dados qualitativos das narrativas das entrevistas e das
questões abertas, foi utilizado o software Maxqda.
De acordo com pesquisas recentes, (NODARI; SOARES; WIEDENHOFT;
OLIVEIRA, 2014), atualmente existem mais de 20 (vinte) softwares disponíveis para
auxílio de análise de dados qualitativos. Diante de tantas ferramentas, é necessário
que cada pesquisador busque o software que mais se adeque às suas necessidades
e ao seu objeto de estudo.
Nesta pesquisa, optou-se pelo uso do software Maxqda por ser um software de
auxílio à análise qualitativa cujas ferramentas se mostram coerentes com a
perspectiva de Análise de Conteúdo.
O Maxqda, pacote lançado em 1989, permite organizar, avaliar e interpretar
os dados coletados, facilitando a criação de relatórios que podem ser
compartilhados com outros pesquisadores. Dentre os dados que podem ser
importados para o software estão os resultados de entrevistas, de grupos
focais, de questionário online, além de conteúdo de redes sociais, imagens
de áudio e vídeo (NODARI; SOARES; WIEDENHOFT; OLIVEIRA, 2014).

Esse software tem uma interface intuitiva de fácil compreensão, a versão da
licença disponibilizada para o Brasil traz todas as informações em português
brasileiro. Sua interface é dividida em quatro janelas que podem ser exibidas
simultaneamente ou não, nelas estão concentradas as principais atividades para o
procedimento de análise, como descrição analítica, ou análise categorial, construção
de unidade de codificação, exploração de todo o material.
A primeira janela concentra-se no canto superior esquerdo da tela, nela consta
a lista de todos os documentos importados. A segunda janela concentra-se na parte
inferior do lado esquerdo da tela e mostra a estrutura construída pelo próprio
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pesquisador de categorias e códigos. A terceira janela, no canto superior direito, serve
para leitura, codificação e edição do documento selecionado, em uso. A última janela,
localizada na parte inferior do lado direito, pode ser usada para visualizar os conjuntos
de segmentos codificados pelo pesquisador.
A figura a seguir ilustra a interface principal do programa, essa imagem é uma
captura da interface inicial da análise, quando em estágio de andamento desta
pesquisa.

Figura 47

Interface do Software Maxqda

Fonte: projeto Maxqda desta pesquisa.

O período de realização das entrevistas ocorreu entre janeiro de 2017 a agosto
de 2018. Foram transcritos 210 (duzentos e dez) minutos de áudios gravados, o que
totaliza aproximadamente 3:40 min (três horas e quarenta minutos).
As entrevistas foram realizadas por modalidades diferentes, em função das
dificuldades de deslocamento para as 5 (cinco) regiões do país. Portanto, 03 (três)
entrevistas foram realizadas presencialmente; 02 (duas) entrevistas foram realizadas
via Skype e 06 (seis) entrevistas foram realizadas através do aplicativo de voz do
whatsapp.
O quadro a seguir demonstra a distribuição das pessoas por região geográfica
de origem, gênero, instituição pertencente e modalidade de realização da entrevista.
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Quadro 5

Distribuição

Geográfica

da

Amostra

da

Entrevista

Semiestruturada

Regiões

Norte

Nordeste

Instituição
de
Formação
01 – IFPA
01 – Estácio
da
Amazônia
Campus
Boa Vista
02 – IF
Baiano
02 – UPE

Número de
Entrevistados

02

04

Sudeste

01 - IFTM

01

Centrooeste
Sul

01 – UFMT

01

03 – IF
Farroupilha

03

Gênero

Modalidade de
realização da entrevista

02sexo 02 - Via Whatsapp
masculino

02sexo
feminino;
02sexo
masculino
01sexo
masculino
01sexo
masculino
01
–
sexo
masculino
02
–
sexo
feminino

01- Via Skype
01 - Via Whatsapp
02- Presencialmente
01 - Via Whatsapp
01 - Presencialmente
01 - Via Skype
02 - Via Whatsapp

Fonte: banco de dados do googleforms.

A análise das entrevistas seguiu os parâmetros da técnica de Análise de
Conteúdo, na perspectiva de Bardin (2016). Inicialmente, foi realizada a leitura
flutuante das entrevistas e, num segundo momento, deu-se início à seleção das
unidades de registro, ou segmentação do texto por códigos, após a importação de
todos os arquivos das entrevistas já transcritas para o Maxqda.
Após a segmentação das narrativas das entrevistas em códigos, foi realizada a
classificação dos códigos dentro de categorias, construídas a partir dos códigos
encontrados dos quais surgiram subcódigos resultantes de uma leitura interpretativa
e analítica da autora da referida tese. Todo o trabalho de criação dos códigos e de
segmentação do texto é feito pelo próprio pesquisador, utilizando-se do ambiente do
Maxqda. O software tem apenas a função de organizar os segmentos codificados pelo
pesquisador em planilhas específicas para cada código ou categorias e apresenta
algumas ferramentas que contabilizam a frequência dos códigos, também é possível
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fazer contabilização de termos, palavras ou frases de interesse do pesquisador com
o auxílio da ferramenta “pesquisa lexical”, ferramenta por meio da qual se pode
elaborar mapas conceituais com as categorias e códigos e também auxilia uma
análise mais complexa, caso o pesquisador queira atribuir pesos específicos aos
códigos e categorias.
Com efeito, todo o trabalho de seleção de cada segmento do texto e a criação
e identificação de códigos desses segmentos dependem da destreza e perícia do
pesquisador no contato com as narrativas. O software é apenas um instrumento que
agiliza esse trabalho em alguns aspectos. Por exemplo, ao invés do pesquisador ter
que grifar cada segmento manualmente, precisando recortar e colar manualmente ou
no computador cada segmento para agrupar por categorias, com o Maxqda, esse
trabalho torna-se mais rápido, pois o software reúne todos os segmentos
automaticamente, à medida que o pesquisador classifica cada um desses segmentos
dentro de um código específico. Essas informações podem ser salvas e enviadas a
outros ambientes digitais por meio de planilhas em excel, ou em arquivos doc.
A seguir, apresenta-se a planilha com as categorias e códigos que foram
organizados a partir da codificação do conteúdo de todas as entrevistas e de 08 (oito)
questões abertas do questionário online.

Tabela 9
Cor

Codificação das Entrevistas e Frequência de Codificação

Categorias e Códigos

Segmentos codificados
de todos os
documentos
32

Documentos

●

PCK-Ensino Computação

●

6

5

10

6

●

PCK-Ensino
Computação\PCKContextualização- Projetos
PCK-Ensino
Computação\PCKAutonomia/Construção
PCK-Ensino Computação\PCK-Interdisciplinar

11

4

●

PCK-Ensino Computação\PCK-Mediador

7

4

●

PCK-Ensino Computação\PCK-Planejamento

4

3

●

PCK-Ensino Computação\PCK-Transposição
Didática
PCK-Ensino
Computação\PCK-Conteúdo
Específico Computação
PCK-Ensino
Computação\PCK-Conteúdo
Específico
Computação\PCK-Pensamento
Computacional

9

6

6

4

7

2

●

●
●

9

199

●

PCK-Ensino
Computação\PCK-Conteúdo
Específico
Computação\PCK-Pensamento
Computacional\PCK-PC-Abstração
Desenvolvimento Profissional

5

3

0

0

Desenvolvimento
Profissional\Atuação
profissional
Desenvolvimento
Profissional\Atuação
profissional\Dificuldades
na
atuação
profissional
Desenvolvimento
Profissional\Formação
Continuada
Desenvolvimento
Profissional\Inserção
Profissional
Desenvolvimento
Profissional\Inserção
Profissional\Dificuldades
Desenvolvimento
Profissional\Inserção
Profissional\Início de carreira
Desenvolvimento
Profissional\Inserção
Profissional\Potencialidades
Formação Profissional

35

10

33

10

24

11

9

6

81

12

16

8

41

11

0

0

28

7

●

Formação Profissional\Articulações entre as
dimensões
Formação Profissional\Dimensão Científica

10

5

●

Formação Profissional\Dimensão Pedagógica

30

8

●

8

5

11

5

●

Formação
Profissional\Dimensão
Pedagógica\Estágios
Formação
Profissional\Dimensão
Pedagógica\Experiências de Iniciação à
Docência-PIBID
Formação Profissional\Dimensão Tecnológica

21

4

●

Formação Profissional\Questões da formação

7

5

●

Formação
Profissional\Questões
formação\Problemas e deficiências
Formação
Profissional\Questões
formação\Relação teoria-prática
Identidade Profissional

da

8

6

da

3

3

0

0

10

6

●

Identidade
Profissional\Escolha
profissional/Motivos
Identidade Profissional\Construção Docente

21

10

●

Identidade Profissional\Mudança Social

8

4

●

Identidade Profissional\Mudança Social\"EU"
antes da profissão
Identidade
Profissional\Mudança
de
concepções
Identidade Profissional\Ser professor de
Computação
Identidade Profissional\Ser professor de
Computação\O professor de Computação não
é...
Total de segmentos codificados

11

7

9

6

66

14

10

6

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

Fonte: projeto da análise da tese criado no Maxqda.

597

200

Conforme pode-se constatar na tabela 7, foram realizadas 597 (quinhentas e
noventa e sete) segmentações, distribuídas em 36 (trinta e seis) diferentes códigos,
classificados em 04 (quatro) categorias. As categorias tratadas nesta análise são:
Identidade Profissional; Formação Profissional; Desenvolvimento Profissional
Docente; e, Pedagogical Content Knowledge (PCK) no Ensino de Computação.
Ao analisar-se o índice de frequência de segmentos codificados na Tabela 7,
verificou-se que os códigos que tiveram o maior número de segmentos codificados
nas entrevistas realizadas e nas questões abertas do questionário online, foram:
1. Em primeiro lugar, os segmentos relacionados às dificuldades para a
inserção profissional dos licenciados em Computação, com 81 (oitenta e
uma) codificações.
2. Em segundo lugar, os segmentos relacionados à autocompreensão, à
construção identitária dos egressos sobre o que significa “ser professor de
Computação” na contemporaneidade; foram encontrados 66 (sessenta e
seis) segmentos para esse código.
3. Em terceiro lugar, os segmentos relacionados às potencialidades para a
inserção profissional dos egressos da LC; foram selecionados 41 (quarenta
e um) segmentos.
Assim, compreende-se que os pontos mais “fortes” da análise aqui
desenvolvida estão concentrados nesses códigos que contemplam a principais
categorias de análise e, felizmente, trazem indicativos aos três objetivos propostos
nesta pesquisa, pois o primeiro e o terceiro códigos que tiveram maior número de
segmentações contribuem para: identificar os desafios e potencialidades da inserção
profissional dos egressos (objetivo 1); e o segundo código com maior número de
segmentações contribui para analisar e indicar esquemas de autocompreensão
profissional dos egressos (objetivo 2) e também colabora para a identificação de
Conhecimentos de Conteúdo Pedagógico dos egressos (objetivo 3).
A análise das entrevistas foi salutar para a elucidação da problemática
apresentada, haja vista as narrativas dos sujeitos apresentarem informações que
configuram os principais pontos constituintes do desenvolvimento profissional dos
egressos da Licenciatura em Computação. Ao examinar os maiores índices de
frequência dos códigos selecionados das narrativas, têm-se um panorama que
aproxima o leitor da imagem profissional, bem como do desenvolvimento do professor
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de Computação no território brasileiro, pois, mesmo que nesta pesquisa se trabalhe
com uma amostra que atente a uma perspectiva microssociológica, certamente níveis
microssociais constroem, gradativamente, representações que se consubstanciam
em estruturas de níveis macrossociais (MINAYO, 2010).

6.1 IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE NA COMPUTAÇÃO

A seguir, apresenta-se um gráfico ilustrativo com a estatística da codificação
de segmentos em todos os documentos narrativos da recolha de dados desta
pesquisa, realizada a partir da categoria Identidade Profissional.

Figura 48

Estatística dos códigos da categoria Identidade Profissional dos

egressos da Licenciatura em Computação
Fonte: banco de dados do Maxqda.

Conforme se pode observar na figura 48, o código que obteve maior número
de segmentações nesta categoria foi o código “Ser professor de Computação na
contemporaneidade”, porquanto esse código suscitou uma maior discursividade por
parte dos egressos, quando solicitados a falarem sobre si enquanto professores na
atualidade. Esse dado revela que os professores de Computação concentram sua
narrativa nos pontos que têm relação direta com a construção de sua identidade
profissional. Há um certo esforço dos entrevistados em demonstrar o perfil identitário
desse novo docente.
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De acordo com Kelchtermans (2009), os professores, ao serem indagados
sobre si e sobre sua atuação, sentem-se instigados a exporem não somente questões
técnicas e formais do seu trabalho, mas também expõem seus dilemas morais,
experiências emocionais e lutas políticas. E, nesta pesquisa, foi exatamente o que
aconteceu - os sujeitos externalizaram os dilemas que circundam a construção da
identidade profissional do docente de Computação.

6.1.1 Ser professor de Computação é ...

Ao falar sobre “Ser professor de Computação”, o egresso está a falar sobre a
construção de sua identidade profissional em um contexto educacional no qual o seu
papel ainda não está bem delimitado em termos de formalização da sua atuação nas
séries iniciais da Educação Básica. É interessante perceber como esse profissional
esquematiza a sua autocompreensão mediante uma plasticidade que lhe permite
demonstrar a importância do seu papel na educação e de sua atuação em todos os
níveis de ensino, mesmo diante das dificuldades de inserção profissional.
Há também nas repostas dos egressos aspectos que ilustram a existência de
um vínculo entre a autocompreensão profissional com a característica mais forte da
área de tecnologias, que é a volatilidade do conhecimento da área de Computação e
a vertiginosa velocidade de produção de novas tecnologias digitais, sobretudo das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Os trechos das falas apresentados a seguir foram retirados das entrevistas
concedidas pelos egressos, a fim de resguardar a identidade real dos entrevistados,
estes serão identificados a partir do termo que representa a região brasileira a qual
pertencem, (nas regiões onde houver mais de um entrevistado segue como
identificação o nome da região seguido de sequência numérica da quantidade de
pessoas pertencentes à referida região). Também compõem essa análise alguns
trechos das respostas das questões abertas do questionário online, o critério de
identificação das falas dos questionários seguirá a mesma lógica já presentada no
capítulo 5.
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Diante dos relatos analisados sobre o estado de “ser” do professor de
Computação, foi possível estabelecer 4 (quatro) pilares configuradores da
autoimagem profissional que os egressos apresentam de si e do trabalho que
desenvolvem.

a) Um docente aberto ao novo, em atualização constante...

“O professor de Computação é um profissional docente... é ... um profissional
aberto ao novo, porque é um mundo muito dinâmico esse mundo da informática e da
Computação” (SUL 01).
[...] então, é um professor que tem que estar atualizado, ele tem que
conhecer várias vertentes, de toda a estrutura computacional, desde a
máquina, hardware, software, engenharia de software como é que funciona,
outras demandas mais atuais, então é um professor que tem que estar
atualizado, ele tem que conhecer várias vertentes, várias possibilidades (SUL
03).
Então é o profissional que está pouco valorizado, mas que tem toda a força
de vontade de se dedicar a estudar cada vez mais e aprender; tecnologia
todo dia muda, então é aquele profissional que quer aprender mais e
repassar esse conhecimento para os alunos, para que eles possam aprender
e colocar aquilo em prática no mercado de trabalho ou prosseguir na sua
carreira acadêmica (CENTRO-OESTE 01).
[...] e eu acho que isso é uma questão que eu acabo tendo que admitir que o
professor, ele está a maior parte do tempo aprendendo né, e eu acho que
isso é uma coisa muito boa, porque aí você sente essa necessidade de estar
sempre se atualizando, até porque a informática, ela nunca é uma coisa
estática, você está sempre tendo novas atualizações, então eu acho que
não é um lugar assim que você vai estagnar, então dentro da área de
informática, o licenciado em Computação, acredito que tenha essa
necessidade de estar sempre buscando, novas opções, novos
aprendizados (SUL 02).

Embora sintam-se desvalorizados na condição de docentes (reflexo da
desvalorização profissional do magistério que é histórica no Brasil), os egressos
veem-se como profissionais que necessitam estar em constante atualização, assim,
alguns declaram que o professor de Computação é um profissional aberto ao novo,
diante da dinamicidade da renovação dos conhecimentos da área de Computação,
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pois torna-se predisposto às transformações constantes dos saberes de sua área. “É
hoje inquestionável que a formação ao longo da vida é uma resposta necessária aos
permanentes desafios da inovação e da mudança e, simultaneamente, condição de
promoção

do

desenvolvimento

pessoal

e

profissional

dos

professores”

(GONÇALVES, 2009, p. 24).
Esse aspecto de volatilidade dos conhecimentos da formação do professor da
Computação pode ser compreendido sob duas óticas. Primeiro, como um sintoma da
violência dromocrática cibercultural, em que os indivíduos de forma ampla são levados
à adaptarem-se à velocidade e às práticas da nova cultura digital, porém nem sempre
acessível a todos (TRIVINHO, 2007).
A segunda ótica seria interpretar essa questão como um aspecto positivo, que
potencializa o poder inclusivo do professor da área da Computação em inserir seus
alunos de forma eficiente no ambiente tecnológico digital. De acordo com Schneider
(2011), a escola da contemporaneidade deve considerar no mínimo quatro
competências, dentre elas, a flexibilidade mental (mentanoia) capaz de compreender
a necessidade da aprendizagem continuada; outra competência apresentada volta-se
ao domínio das TDIC. E, cita ainda outros dois aspectos: trabalho em equipe, e
aprendizagem autônoma.
Assim, autores como Schneider (2011), Prensky (2011; 2012), Trivinho (2007),
dentre outros, afirmam que a área de Computação, de tecnologias digitais tem essa
forte característica de transformação e produção de novos saberes, o que afeta
diretamente a formação de professores para a Computação. Mesmo aqueles que
estão a atuar a pouco tempo na docência, já sentem a necessidade de atualização
constante dos conhecimentos de sua área.

b) Um professor interdisciplinar.

“No contexto atual, o professor de Ciência da Computação ele é um professor
interdisciplinar, ele precisa entender de várias disciplinas e ao mesmo tempo saber
compilar isso de forma simples e didática para os alunos” (SUDESTE 01).
“[...] na maioria das vezes, o professor de Ciência da Computação vai ser
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aquele professor polivalente” (SUL 03).
“[...] tem que ser um professor ou professora que atue em todas as áreas,
auxiliando os professores das disciplinas tradicionais e tendo conhecimento a mais”
(NORTE 02).

[...] mas aí eu percebo que dentro das possibilidades você vai ter duas formas
diferentes de atuar e aí vai depender de qual contexto você vai estar inserido,
por exemplo: Na rede Municipal a disciplina de Informática, eu acredito que
ela deve caminhar mais numa forma interdisciplinar, que aí você vai dar
um suporte as demais disciplinas, por exemplo: usar a Informática para dar
suporte, pra dar subsídio à geografia, história, português então eu acho que
seria mais nessa perspectiva. Já numa formação profissional, o que aí eu já
tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo em cursos técnicos de
informática, o licenciado vai trabalhar nas áreas bem mais específicas, por
exemplo eu trabalho Análise de Sistemas, Banco de Dados, Programação,
então, já é bem mais específico do que você ir, então, pra uma escola de
Educação Básica (SUL 02).

Há pontos de convergência nos fragmentos das narrativas dos egressos que
denotam a perspectiva de plasticidade e flexibilidade da Computação na construção
do conhecimento interdisciplinar – aqui compreendido a partir do conceito
apresentado por Pombo (2005), o qual entende ser a interdisciplinaridade uma prática
de convergência de análise de um terreno comum, que envolve pontos de encontro
de perspectivas advindas de áreas diferentes; envolve ainda, práticas de
descentração. Assim, quando há policentrismos de disciplinas a serviço do
crescimento do conhecimento, ocorre a interdisciplinaridade.
A interdisciplinaridade ganhou na Ciência da Computação uma forte aliada.
A fusão da Ciência da Computação com as ciências biológicas, por exemplo,
criou uma nova área, a bioinformática, mostrando que processos biológicos
são modelos de Computação e conceitos como complexidade de algoritmos
são aplicáveis (NUNES, 2008, s./p.).

Pode-se afirmar que a formação do professor de Computação é ampla e
promove a visão interdisciplinar.
Depreende-se também, ao observar o fragmento da fala do entrevistado Sul
02, que o egresso da Licenciatura em Computação atribui o maior peso do caráter
interdisciplinar de sua atuação ao ensino de Computação na Educação Básica.
Há nos egressos uma leitura do papel desse professor de forma um tanto
periférica na Educação Básica, quando pontuam que este deverá dar suporte aos
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docentes dos demais componentes curriculares, porém compreende-se que sua
formação lhe confere competências para atuar como protagonista maior de sua ação
e não meramente um auxiliador de professores no uso de TDIC nas escolas.
Evidentemente que a formação do licenciado em Computação lhe confere conteúdos
e competências para contribuir na formação de professores de todas as áreas do
conhecimento para o uso das tecnologias, mas essa é uma das facetas de sua ampla
formação.
Possivelmente, essa compreensão sobre a atuação do professor de
Computação na Educação Básica deve-se ao fato de ainda não existir espaço
consolidado para o ensino dessa área no Ensino Fundamental, também pode ser fruto
das práticas vivenciadas no PIBID ao longo da formação, pois há relatos de que muitos
egressos na condição de bolsistas PIBID atuavam em atividades de assessoria e
acompanhamento de práticas de professores de outras áreas, nos laboratórios de
informática das escolas da Educação Básica.

c) Um professor de muitas especificidades curriculares - “Pau para toda obra”.

Diante da diversidade de subáreas dentro do ensino de Computação, há
exigências que pulverizam a atuação do professor com um variado leque de
componentes curriculares, os quais nem sempre estão dentro do campo de domínio
da subárea da Computação, na qual o egresso se aprofundou. Há também outra
problemática, diante da limitação do conhecimento sobre o uso de TDIC nas escolas
por parte dos demais profissionais que a compõem, pois, por vezes, ao sentirem
dificuldades em qualquer atividade relacionada às TDIC, recorrem ao professor de
Computação, assim, esse professor acaba sentindo-se em algumas circunstâncias
como “pau para toda obra”, trata-se de um provérbio português que habitualmente é
utilizado para referir-se a pessoa que está disponível para executar qualquer tipo de
trabalho indiscriminadamente.
De acordo com Flores (2014), em muitas situações os padrões e as
expectativas sociais dos professores em relação à sua atuação profissional podem
entrar em conflito com o desejo pessoal e com a sua concepção sobre o que considera
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um bom ensino, essa questão conflituosa interna do próprio professor faz parte do
desenvolvimento da identidade profissional do processo de tornar-se professor.
E aí, por conta do mercado demandar hoje um profissional que seja, num
sentido mais coloquial, “pau para toda obra”, se vai haver um concurso...
bem o professor faz o concurso para Informática Geral, os editais geralmente
não trazem um conteúdo específico, então você precisa saber um pouco de
tudo (SUL 02).
E até hoje isso acontece na instituição e eles não querem saber qual que é a
área, a subárea de formação do professor. Sabem que ele é da
Computação, então acham que ele tem que dar aula de tudo. Considero
como um ponto crítico (CENTRO-OESTE 01).
E ele acaba fazendo coisas que não são próprias do profissional licenciado
em Computação. O profissional licenciado em Computação não é aquele
profissional que vai lá para arrumar os computadores (SUL 01).

Assim, os trechos acima chamam atenção para a naturalidade e para o caráter
efusivo com o qual os egressos expressam-se, denotando o estado performático e
fragmentado de sua atuação nas instituições de ensino, bem como a ampla gama de
subáreas que o conhecimento computacional apresenta em virtude do crescimento e
da transformação acelerada dos saberes nessa área.
De acordo com Freire et al. (2016), a formação do licenciado em Computação
apresenta lacunas que muitas vezes gera um desempenho insatisfatório no início de
carreira do licenciado. De acordo com a investigação realizada pelos autores, muitos
egressos apresentam problemas com relação ao domínio de conceitos abstratos,
principalmente em componentes curriculares relacionados à área de programação.
Assim, depreende-se que, além de ser uma área muito ampla, a formação em
Computação nem sempre atende ao domínio de conhecimentos basilares da
Computação que servirão de suporte para que o egresso consiga transitar entre as
subáreas com maior flexibilidade.
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d) O professor da cultura digital.

De acordo com Prensky (2012), “cada vez mais pais estão observando
surpresos, crianças pequenas apegarem-se aos computadores como peixes à água.”
(p. 258). Dessa forma, observa-se que é crescente a presença de computadores,
tablets, smartphones, dentre outros recursos tecnológicos digitais, nos lares com
crianças, jovens e adolescentes.
Todos estão rodeados por recursos digitais, o mercado de softwares
educacionais para crianças vem explodindo nos últimos 15 (quinze) anos, conforme
pesquisas de Prensky (2012), a escola é um ambiente que precisa qualificar-se cada
vez mais para inserir-se no mundo das tecnologias digitais. Nesse contexto, o
professor de Computação exercerá um importante papel tanto no que diz respeito à
dimensão de inserção de toda a estrutura pedagógica que circunda a atividade escolar
no mundo digital, quanto à formação digital dos educandos.
Os egressos da Licenciatura em Computação já vislumbram seu importante
papel como profissionais de educação que podem promover espaços de inovação
tecnológica no sistema educacional, assim como, contribuir diretamente para que
seus alunos não sejam meros consumidores, mas controladores de tecnologias
digitais mais complexas.
Cada área tem sua especificidade, mas considerando que vivemos em uma
sociedade tomada por recursos digitais o docente da Computação pode
trabalhar a cultura tecnológica em sala de aula e influenciar seus alunos a
fazerem o bom uso do recursos tecnológicos (EG 08-S)19.
Creio que o professor de Computação é de suma importância para sociedade
atual, especialmente no intuito de criar-se uma sociedade com maior
capacidade de raciocínio, bem como, da própria sapiência de lidar com
os novos e emergentes recursos tecnológicos (EG 35-NE).
Nós somos cada vez mais inseridos em um mundo tecnológico e tem se
discutido cada vez mais a importância do ensino de Computação desde a

19

Foi criada uma codificação para resguardar a identidade real dos sujeitos que responderam ao
questionário online. A codificação foi a seguinte: utilizou-se a abreviação da palavra “Egressos” através
da sigla “EG”; seguida do número de identificação da sequência de preenchimento do questionário;
seguida da sigla correspondente à região geográfica a qual o sujeito pertence, para Norte, utilizou-se
“N”; para Nordeste, utilizou-se “NE”; para Centro-oeste, utilizou-se “CO”; para a região Sudeste, utilizouse a sigla “SE”; e, para a região Sul, utilizou-se a sigla “S”.
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educação infantil e a pessoa habilitada a fazer isso é o licenciado em
Computação (NORDESTE 03).
Então, se eu pudesse definir o professor de Computação em palavras... e,
definindo em palavras eu acho que significa para mim, transformação e
evolução (SUL 02).
Não dá para deixar de colocar o licenciado em Computação como um
profissional preparado e adequado ao desenvolvimento de tecnologias para
a educação e não só a aplicação como é a visão de alguns cursos, mas, no
desenvolvimento. [...] torna nesse caso o papel do professor de ciências
da Computação algo hoje quase que sublime diante do contexto que
vivenciamos hoje, no que concerne ao ensino de Computação e da
importância da Computação perante a sociedade atual (NORDESTE 04).

A narrativa enfática do entrevistado Nordeste 04, na qual expressa a
excepcionalidade do papel “sublime” do trabalho do professor de Computação,
enfatiza a perspectiva de que o papel desse professor não é meramente de mais um
transmissor de conhecimentos, mas de um educador que poderá romper com a nova
lógica de desigualdade que se configura na contemporaneidade, é a lógica da
desigualdade da condição dromocrático-cibercultural dos sujeitos em meio à
sociedade da informação, conforme aponta Trivinho (2007).
O professor de Computação, à medida que colabora para a alfabetização digital
complexa dos sujeitos, poderá estar qualificando pessoas a acompanharem a
velocidade das transformações do mundo digital de forma ativa e participativa.
Assim, conclui-se que ser professor de Computação de acordo com a
perspectiva de egressos das cinco regiões do país, é ser:
I. Um docente aberto ao novo, em atualização constante...
II. Um professor interdisciplinar
III. Um professor de muitas especificidades curriculares - “Pau para toda obra”
IV. O professor da inovação e da cultura digital
Esses quatro aspectos básicos já corroboram o delineamento da tese central
dessa pesquisa, configuram, a princípio, a autoimagem que os professores de
Computação no Brasil têm sobre si, sobre o seu trabalho. Trata-se de uma
autoimagem que apresenta as marcas da contemporaneidade. Porém há ainda muitos
outros aspectos subtendidos nesses atributos que serão evidenciados no decorrer
desta análise.
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6.1.2 O professor de Computação não é ...

Foi possível captar na análise e leitura criteriosa do conteúdo das entrevistas
dos egressos uma categoria que não estava no campo das hipóteses iniciais desse
trabalho, mas que, na imersão desses sujeitos no colóquio proposto, emergiram
situações que evidenciam outros aspectos da autoimagem do professor de
Computação, tratam-se de elementos que os entrevistados externalizaram (em
algumas narrativas, de forma enfática) que não devem ser associados à identidade
do professor de Computação, ou até mesmo aspectos equivocados que muitas vezes
são associados ao papel desse professor e que, no entender dos mesmos, não
pertencem ao seu campo de atuação.

a) O professor da Computação não é um instrutor de informática básica.

Como quando o professor vai para a sala, para o laboratório ensinar sobre
edição de texto, sobre uma planilha eletrônica, isso não é exatamente
Computação, eu pelo menos não considero. Não exatamente, repito isto,
coloco um professor para ir no laboratório ensinar o aluno a digitar texto,
realmente isso não faz sentido (NORTE 01).

Muitas vezes, o professor de Computação é compreendido pelas pessoas que
compõem o ambiente escolar como um profissional que ensinará conteúdos
meramente básicos para a iniciação à informática, porém, ao consultar as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, que
estão contidas na Resolução Nº 5 de 16/11/2016, compreende-se que esse professor
desde a sua respectiva atuação na Educação Básica deverá ser um profissional
dotado, (Art. 4º, parágrafo VII) “da capacidade de reconhecer a importância do
Pensamento Computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros
domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstancias apropriadas” (BRASIL, 2016).
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b) O professor da Computação não é um técnico de manutenção de hardware.

E ele acaba fazendo coisas que não são próprias do profissional licenciado
em Computação. O profissional licenciado em Computação não é aquele
profissional que vai lá para arrumar os computadores (SUL 01).

Diante da carência de profissionais técnicos em manutenção de hardware nas
instituições educacionais, em diversas situações o professor de Computação é
solicitado a desempenhar um papel que não está no campo de suas atribuições e,
muitas vezes, como forma de tornar seu trabalho viável no espaço escolar, pois há
inúmeras realidades de escolas com equipamentos em estado precário, o professor
de Computação acaba por exercer a atividade de conserto desses equipamentos
tecnológicos, até mesmo para ter seu aparato de trabalho garantido.
De acordo com Pimenta (2007),
Para qualquer profissão é necessário ter o domínio de técnicas para poder
executar as ações próprias, no entanto, há necessidade de se desenvolver
habilidades para poder operacionalizar os instrumentos próprios. Com o
professor não é diferente, porém só o uso de habilidades não é o suficiente
para resolver os problemas que possam aparecer. Nessa perspectiva o
profissional fica reduzido ao “prático”: não necessita dominar os
conhecimentos científicos, mas tão-somente as rotinas de intervenção
técnica deles derivados (p. 36).

c) O professor da Computação não é um auxiliar de uso de tecnologias na
escola.

E então acabamos desempenhando aquele simples papel de apoiar o
professor e em sua prática pedagógica com apoio a tecnologia, isso é
importante, mas a gente pode fazer muito mais que isso, nossa formação vai
mais além do que auxiliar outros professores (NORDESTE 03).

Esse aspecto apresenta um ponto “melindroso” no que se refere à atuação
profissional do egresso da LC. Pois nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação na área de Computação, na Resolução Nº 5, de 16/11/2016, traz
no seu artigo 5º, no parágrafo 5º e inciso IV, a seguinte normativa quanto as
competências e habilidades para o Licenciado em Computação: “atuar junto ao corpo
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docente das escolas nos níveis da Educação Básica e Técnico e suas modalidades e
demais organizações no uso efetivo e adequado das tecnologias da educação”
(BRASIL, 2016). Ao mesmo tempo, essa Resolução também normatiza que o
professor de Computação deverá atuar como docente, ou seja de forma autônoma, e
com visão de avaliação crítica e reflexiva, no inciso VIII do mesmo parágrafo.
Os egressos defendem que a atuação do professor de Computação na escola
não seja reduzida simplesmente ao auxílio aos demais professores, pois
compreendem a Computação como uma área do conhecimento que possui seu
próprio objeto de estudo, porém trata-se de um campo de conhecimento que ainda
não foi totalmente transformado em conhecimento escolarizado, para então tornar-se
parte integrante da matriz curricular desde a Educação Básica.

d) Não é um profissional “acabado”.

“Outra dificuldade é o domínio de conteúdo, muitas vezes a gente vai numa
instituição atuar como docente e acham que a gente sabe tudo da Ciência da
Computação” (CENTRO-OESTE 01).

Diante do que declara o entrevistado Centro-oeste 1, compreende-se que há
uma demanda no ambiente de trabalho do professor de Computação por um
profissional polivalente dentro de sua própria área, diante do avançado crescimento
da área, e ainda diante das várias subáreas que ramificaram, há uma “sobrecarga” de
trabalho para o professor de Computação. Outro fator que pode gerar essa demanda
excessiva de conteúdos sobre esse professor é o caráter recente da criação desse
curso de formação de professores.
O professor de Computação é um novo profissional, ainda luta por espaço
delimitado de trabalho; é uma profissão que, segundo indicam os projetos
pedagógicos analisados, almeja atender a demanda da sociedade
contemporânea de profissionais flexíveis, aptos a atuar em mais de um
campo de trabalho, enfim, uma profissão em busca de autoafirmação
(profissionalidade/identidade) (GENTIL; MILHOMEM, 2013, p. 157).

213

Todos os fragmentos das narrativas dos parágrafos anteriores apresentam as
convicções dos entrevistados sobre os aspectos que não devem ser incorporados à
identidade e à atividade prática do professor de Computação: ao relatarem tais
aspectos os egressos estão a ilustrar as situações que já vivenciaram ou vivenciam
em seu ambiente de trabalho e, sobretudo, tentando delinear com clareza o que não
aceitam fazer parte das suas atribuições como profissional.
Essa defesa do que acreditam e do que não acreditam pertencer à identidade
de professor de Computação demonstra que, conforme afirma Kelchtermans (1995),
os professores constroem uma base de legitimação circular para sua atuação,
podendo incluir: métodos específicos, currículo, sugestões práticas, princípios
pedagógicos, inovações; que são julgadas pelo grupo profissional docente com base
no seu valor para considerar-se válido ou não para sua prática profissional.
Kelchtermans (1995), nomeia essa base de legitimação como teoria educacional
subjetiva do professor.

6.1.3 A construção docente do professor de Computação

A construção da identidade docente se dá desde a formação inicial e torna-se
um processo contínuo ao longo de toda a vida profissional do sujeito, com o professor
de Computação esse processo não é diferente.
Podemos afirmar que cada docente se torna no professor que é como
resultado de um processo idiossincrático e autobiográfico de
desenvolvimento pessoal e profissional que, tendo por base as suas
características pessoais e a sua personalidade, se realiza através de
transições de vida (GONÇALVES, 2009, p. 25).

Assim, para cada egresso em particular haverá significações sobre a sua
respectiva construção docente que estarão relacionadas aos contextos particulares
que cada um viveu e vive. Porém, há muitos pontos de convergências nas falas dos
entrevistados a partir dos quais foi possível conhecer os principais elementos e
espaços que construíram e contribuem para a construção da identidade profissional
docente dos mesmos. “Pois a identidade não é algo fixo nem imposto, é negociado
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através da experiência e do sentido que se atribui a essa mesma experiência”
(FLORES, 2014, p. 229).
Os principais pontos que convergem nas falas dos sujeitos e fornecem
indicativos sobre como ocorre o processo de construção da identidade profissional
dos professores de Computação, são:

a) A iniciação às práticas pedagógicas ao longo da formação através dos
estágios e da participação no PIBID, foram apontadas pelos egressos como
importantes espaços de construção da identidade docente.

“A formação que a gente obtém na academia, ela é um pontapé inicial. Ela serve para
estabelecer as bases do profissional. O profissional, ele vai se constituindo a partir
da prática dele, das vivências, do dia a dia do ser docente” (SUL 01).
Eu entrei na Licenciatura com o desejo de não ser professora, e então eu fui
me envolvendo em diversas atividades e projetos de pesquisa e daí eu fui me
identificando com a área e construindo essa identidade docente a partir de
toda essa construção que ocorreu ao longo do curso e, hoje, eu sou
apaixonada pela área (NORDESTE 03).

“No PIBID comecei a me sentir enquanto professora, e também comecei a sentir
todas as necessidades de um professor. É tanto que comecei a estudar mais, quando
comecei pensar: - O que é que eu vou fazer na escola?” (Nordeste 01).

De acordo com Clementino de Souza (2005) e Almeida e Souza (2016),
atividades como o PIBID e os próprios estágios curriculares ao longo da formação
configuram-se como importantes espaços formativos para a iniciação à docência.
Experiências com o PIBID, com o Estágio promovem a aproximação entre
teoria e prática ao longo da formação, de acordo com Flores (2014), a aprendizagem
profissional que acontece no futuro local de trabalho tem sido entendida como
elemento chave para potenciar a coerência, relevância e eficácia da formação.
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b) Construção da identidade docente nas primeiras experiências profissionais
em sala de aula após a formação.

Tem a questão em que eu fui pra sala de aula, então enquanto professora né,
responsável da disciplina, e eu acho que o positivo desse lado foi a questão
de aprender a rotina enquanto docente, toda a questão pedagógica, questão
técnica também, porque aí eu trabalhava disciplina de banco de dados,
disciplina de engenharia de software, jogos eletrônicos e ali eu fui vendo
então, que eu fui crescendo profissionalmente (SUL 02).

O relato de Sul 02 revela a dimensão mais tangível da construção docente do
egresso, pois as primeiras experiências na condição de profissional já “formado” pela
academia, são marcantes para o sucesso ou fracasso ao longo da trajetória
profissional. Contudo, faz-se necessário atentar para o fato de que a construção
identitária não pode ser compreendida como um momento estático, ou considerar que
as primeiras experiências sejam predeterminantes para o futuro profissional do sujeito,
pois o ser humano interage com sua capacidade criadora e transformadora
constantemente no seu convívio em sociedade, sobretudo no seu convívio
profissional.
De acordo com Dubar (2005),
Essa primeira “identidade profissional para si”,[...] tem cada vez mais
chances de não ser definitiva. É regularmente confrontada com as
transformações tecnológicas, organizacionais e de gestão de empregos e
empresas e da administração pública. Está destinada a ajustes e conversões
sucessivas (p. 150).

De acordo com Kelchtermans (1995), os professores aprendem a ser
professores a partir de suas experiências práticas, e este é um processo que
perdurará durante toda a sua carreira.

c) Reconhecimento profissional da comunidade e do ambiente institucional.

O reconhecimento social da profissão, por parte dos alunos e dos membros da
comunidade interna e externa à instituição de ensino onde o egresso atua, é um marco
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para a significação da identidade profissional docente, principalmente em início de
carreira. O fragmento da fala do egresso Sul1, ilustra com entusiasmo essa
perspectiva.
O reconhecimento que os alunos nos dão nos corredores da escola, o
reconhecimento que os alunos nos dão na rua, no dia a dia, a ida ao comércio
onde a gente os encontra. E quando você é convidado para ser paraninfo de
uma turma, ser o professor homenageado; isso para mim, é um momento
muito gratificante. Então me sinto reconhecido, sentir-se reconhecido pelo
trabalho que está fazendo é o momento mais significativo da carreira, em
minha opinião (SUL 01).

O modo como os egressos se veem como professores também é baseado, em
grande parte, de acordo com o que os outros espelham a sua volta. Kelchtermans
(2009) afirma que comentários de alunos, pais, colegas e pessoas da comunidade
influenciam sobremaneira a autoimagem do professor.
A narrativa do egresso Sul 01, também ilustra um momento de satisfação e
realização na atuação profissional que é propulsionado pelas relações interpessoais
com alunos, instituição e comunidade. Essa devolutiva da comunidade ao trabalho do
professor, em forma de gestos de reconhecimento social de sua função, é um aspecto
da docência que é inerente à atividade de qualquer professor independentemente se
trabalha na área de Computação ou em outra área. Esse é um aspecto que assume
um grau maior de importância para alguns sujeitos e poderá assumir menor
importância para outros.
De acordo com Beijaard, Meijer e Verloop (2004), “o desenvolvimento da
identidade ocorre em um campo intersubjetivo e pode ser melhor caracterizado como
um processo contínuo, um processo de se interpretar como um certo tipo de pessoa
e ser reconhecido como tal em um dado contexto” (p. 109, tradução da autora).
Dentre os 11 (onze) entrevistados, apenas 02 (dois) fizeram alusão aos gestos
de reconhecimento social ao discorrerem sobre os processos de construção da
identidade profissional, porém salienta-se que essa questão pode também ser
significativa para os demais que não citaram esse aspecto em suas narrativas. Haja
vista tratar-se de um aspecto que apresenta uma carga maior de subjetividade.
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d) Incertezas... dúvidas, como trampolim para a construção da identidade
profissional.

E no decorrer da nossa formação nós buscávamos, eu acredito que seja uma
busca constante, qual que é a nossa identidade? Qual que é a nossa
finalidade? Por que que nós estávamos ali? Por que que nós estávamos
aprendendo aqueles conteúdos? Para nós o futuro era muito incerto, nós não
sabíamos como as escolas iriam nos absorver e o que que nós, enquanto
novos professores, como nós iríamos atuar (SUL 03).

Incertezas, dúvidas e inseguranças, são os sentimentos expressos no relato da
entrevistada Sul 03, no que se refere à sua entrada na formação profissional. A
princípio, o sujeito busca apropriar-se do conjunto de normas, valores e conteúdos
que regem a sua nova profissão, com vistas a tornar-se e sentir-se membro desse
novo grupo, desse modo, nos primeiros contatos iniciais com a formação profissional
surgem inúmeras inquietações por parte dos formandos (COULON, 1995).
Adentrar em um curso recente pode produzir sentimentos dessa natureza para
aqueles que estão ingressando. Ao longo da entrevista, a mesma entrevistada relata
que pertenceu à primeira turma de Licenciatura em Ciência da Computação de sua
instituição formadora. Geralmente, no Brasil, as pessoas pertencentes à primeira
turma de um curso de área de atuação ainda recente sentem de forma mais
expressiva as inseguranças quanto ao futuro profissional que essa formação poderá
lhes proporcionar.
De acordo com García (2009a), o desenvolvimento da identidade profissional
docente é um aspecto intersubjetivo e caracteriza-se como sendo um processo
evolutivo, isto é, conforme observou-se no fragmento da narrativa da egressa Sul 03,
esse processo inicia-se ainda nas incertezas e dúvidas iniciais da formação. A
construção da identidade profissional é também um processo de interpretação de si
mesmo enquanto indivíduo inserido em determinado contexto.
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6.1.4 O ingresso na profissão: escolha, mudanças e transformações

O ingresso em um curso superior é um marco na vida formativa de muitos
sujeitos, principalmente para aqueles que advêm de um condição socioeconômica
desfavorecida. A partir da entrada em uma formação de Ensino Superior que lhe
conferirá uma profissão, muitas mudanças passam a ocorrer na identidade desse
sujeito. São mudanças de natureza econômica, social e até mesmo relacional com o
meio e com o mundo.
Ao tratar da escolha profissional, é necessário compreender que há no entorno de
cada motivo para a escolha do curso de Licenciatura em Computação, singularidades
que estão relacionadas ao contexto histórico, social, cultural e econômico da vida de
cada sujeito.

a) Escolha da formação na Licenciatura em Computação.

Eu era da parte de matemática, administração, e já era professor
anteriormente da área de matemática, fui formado em Sistemas de
Informação e aí eu senti falta de domínio da informação automática, do
controle, quer dizer, ter conhecimento profundo de informação automática
porque eu já sou oriundo da área de Sistema de Informação. Daí eu ingressei
na área de Computação (NORTE 1).
Então, meu desejo era realmente fazer um curso na área de Computação,
mas não sabia a diferença entre bacharelado em Ciência da
Computação, engenharia e Licenciatura em Computação (NORDESTE
03).
Porque antes então de fazer, de cursar Licenciatura em Computação, eu tinha
então vontade de ser jornalista. No entanto, aqui é uma região, é uma região,
uma cidade bem pequena e a gente não tinha assim uma opção de cursos
aqui, a Universidade que tinha era particular, enfim, então eu acabei optando
por ficar aqui na minha cidade quando surgiu o curso, então eu não sabia
exatamente o que era a Licenciatura em Computação, mas eu fui, pela
opção que eu tinha no momento (SUL 02).
Antes de cursar Licenciatura em Computação eu já tinha uma formação de
professora, então eu sou formada em Letras Licenciatura plena, então eu já
tinha uma formação docente anterior. No decorrer da minha formação, depois
eu fiz uma pós em Informática Aplicada à Educação. No momento que eu fiz

219

essa Pós, eu automaticamente comecei a mudar a minha visão quanto à
utilização da informática, dos meios computacionais na prática docente. Essa
pós tinha uma relação mais didática, então assim, como a gente utilizava os
computadores para incrementar a aprendizagem? Como que funcionava? O
professor, o uso das máquinas, como é que a criança aprendia? Então, toda
uma relação mais pedagógica. Então, quando na minha cidade eu visualizei
que teria o curso de Licenciatura em Informática, que foi o primeiro nome que
nós tivemos, aí depois no decorrer do curso, no primeiro semestre já foi
alterado para Licenciatura em Computação. Então eu já tinha... eu já tinha
uma noção, tanto de docência, quanto uma noção de utilização dos
meios de informática (SUL 03).

Diante das falas aqui elencadas e também de todo o conteúdo categorizado,
pode-se afirmar que os principais motivos pela escolha da formação na Licenciatura
em Computação são: falta de opção de outros cursos de maior interesse na região
onde moram; alguns já eram professores e buscaram uma formação que lhes
conferisse maior aproximação com as tecnologias digitais dentro da docência; há
aqueles que afirmam que desejavam ser professores desde a infância; e ainda há um
grupo que declara que escolheram o curso apenas motivados pelo cunho tecnológico
da formação e, somente depois que já estavam matriculados, vieram a compreender
a dimensão formativa pedagógica do curso.
Tomando por base os estudos de Alarcão e Roldão (2014), entende-se que a
entrada na carreira profissional docente é marcada pela ansiedade do desconhecido,
o processo de tornar-se professor, da escolha pela profissão é um momento de
reorientação interna, é um momento decisivo para a reorientação do próprio projeto
de vida do sujeito.
O relato da entrevistada Sul 03 sobre o motivo da opção por cursar a
Licenciatura em Computação apresenta um diferencial em relação à maioria dos
entrevistados, ela já tinha uma formação pedagógica e também já havia se
aproximado dos estudos sobre tecnologias na educação através de uma pósgraduação, ou seja, foi uma escolha com clareza e objetivo pessoal de
aprofundamento na área, uma busca de profissionalização.
“Com efeito, a entrada na profissão parece ser determinante para a construção
da identidade e do profissionalismo” (ALARCÃO; ROLDÃO, 2014, p. 111).
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b) Mudanças provocadas pela formação e atuação profissional.

As mudanças identitárias e profissionais, de acordo com Day (2001), são
produzidas desde o início da socialização profissional, elas são produto de
experiências vivenciadas ao longo de toda a carreira.
Eu diria que... sem dúvida nenhuma, eu engrandeci enormemente meu
comportamento frente a outros professores, frente aos alunos, e ... com
certeza, hoje eu tenho condições de analisar o ambiente educacional de
maneira geral, não somente da parte computacional, mas também da
parte humana, a parte social de uma maneira bem aprofundada
(SUDESTE 01).

Quando o entrevistado Sudeste 01 apresenta em seu discurso de forma
entusiasta as mudanças que a formação e consequentemente a atuação profissional
provocaram em sua identidade, ao indicar seu crescimento intelectual e profissional,
ele revela o alcance de um certo nível de maturidade. Essa informação corrobora os
estudos de Day (2001):
Na sequência dos períodos iniciais de principiante e de principiante
avançado, é provável que a maioria dos professores desenvolvam um
sentimento de “maestria” do ensino. Não sendo já principiantes, são agora
aceitos como colegas experientes na sala dos professores – sentindo-se
relativamente seguros do seu conhecimento da prática docente e do
conteúdo e confortáveis com a sua identidade como membros de uma
determinada comunidade escolar (p. 104).

O fragmento apresentado no próximo parágrafo referente à fala do entrevistado
Nordeste 04, no qual ele coloca a sua formação profissional como um "divisor de
águas" e também relata a mudança de "quem" ele era para si e para o mundo, nos
conduz a compreensão de que há transformações profundas na identidade do sujeito
a partir da socialização profissional. Ao relatar que ele mudou para o mundo, está
implícita aí a nova representação social que o sujeito adquire para o seu meio social,
para a comunidade onde vive, mediante à construção de sua identidade profissional.
E eu lembro que a minha mãe sempre dizia... (minha mãe era professora do
ensino primário) “- Escolha tudo! Menos ser professor, porque não tem
profissão mais desgastante”. E o curso de Licenciatura de Computação me
fez entender que o que ela disse, de certa forma, é verdade, mas que eu não
poderia negar a minha origem, estar em uma sala de aula, dar aulas... e,
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então eu acho que o curso de Licenciatura em Computação representa
um divisor de águas na minha vida sobre o que eu era para mim mesmo,
para o mundo antes de eu ter a visão da Licenciatura em Computação e
depois dela (NORDESTE 04).

Hargreaves, More e Chair (2004) afirmam que mudança e emoção são
inseparáveis, “a mudança é definida como movimento de um estado para o outro,
enquanto a emoção vem do latim emovere, que significa despertar” (s./p.). De acordo
com os autores, o processo de mudança é interminável na vida dos professores,
algumas mudanças afetam diretamente o campo emocional. Constata-se nas
narrativas dos egressos sobre as mudanças promovidas pela formação e pela atuação
profissional fortes aspectos emocionais envolvidos.
Então, eu acho que para quem não tinha perspectiva, quem estava atuando
numa transportadora, ganhando um salário mínimo, dois salários
mínimos, e começar a estudar, fazer o mestrado, e agora sou estudante de
doutorado e fui crescendo tanto na parte profissional quanto na parte
acadêmica, isso é muito gratificante. Então mudou minha visão de mundo,
mudou minha visão em relação à parte acadêmica. Também a partir do
momento em que eu comecei a estudar, a aprender mais eu comecei a fazer
concursos – passei em vários concursos – e isso daí foi uma mudança muito
boa no meu caso (CENTRO-OESTE 01).

A narrativa do entrevistado Centro-oeste 01, demonstra que a formação na
Licenciatura em Computação lhe proporcionou mudanças sociais significativas,
provocou melhorias na sua condição econômica, e possivelmente mudanças ainda
maiores na dimensão intelectual de sua identidade, visto que atualmente o
entrevistado cursa doutorado na área de Computação.
De acordo com Dubar (2005), por meio da socialização profissional o sujeito
poderá vir a pertencer a uma nova classe social, construirá uma identidade
profissional, o discurso de Centro-oeste 01 revela que a partir da formação na
Licenciatura em Computação ele passa a pertencer a um novo grupo, um grupo que
lhe inseriu no ambiente intelectual e transformou completamente sua vida profissional.

222

6.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL: articulação entre as dimensões formativas
e o contexto da formação

A categoria formação torna-se relevante para a análise aqui em apresentada,
pois, ao indicar a autoimagem e o desenvolvimento profissional do professor de
Computação, coloca-se esse docente, enquanto sujeito que pensa, produz, age e
avalia o processo de ensinar, ou seja, interpreta-se esse sujeito como profissional que
“faz opções teóricas que fundamentam a sua prática. E, por isso, gere a sua profissão
sem perder de vista que formação, produção do conhecimento e práticas docentes
são elementos indissociáveis” (MAGALHÃES, 2016, p. 3).
Diante de todo o conteúdo relacionado à formação docente encontrado nas
questões abertas do questionário online e nas narrativas das entrevistas, foi possível
desdobrar essa categoria em cinco códigos, conforme estão listados no gráfico da
figura 49.
Os sujeitos nas entrevistas foram inquiridos a discorrer sobre a formação e
sobre a articulação entre as dimensões formativas, ou caso não houvesse articulação
com qual delas mais se identificaram ao longo do curso de Licenciatura em
Computação - com a dimensão pedagógica, tecnológica ou científica?
Ressalta-se que, a princípio, objetivou-se verificar se há ou não articulação
entre os saberes no currículo de formação desses sujeitos, mas, nos testes realizados
para aplicação do questionário, observou-se que a articulação entre os componentes
curriculares durante a formação não estava clara, ou não era um item bem
compreendido. Assim, a questão foi reformulada, gerando a necessidade de inquirirse os egressos sobre a possível fragmentação dos saberes, sendo que, também
poderiam indicar com qual das dimensões formativas mais se identificaram ao longo
do curso de LC.
De acordo com Flores (2014), os componentes da formação inicial de
professores podem ser estruturados de diferentes modos nos programas de formação,
contudo, a autora pontua que as fronteiras entre esses componentes não devem
estabelecer-se de forma rígida, posto que são componentes que se inter-relacionam:
“estudos nas ciências da educação, estudos ligados à área da especialidade e ao
conhecimento pedagógico do conteúdo e a prática de ensino ou estágio” (p. 221).
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Desse modo, optou-se por codificar as falas através dos seguintes códigos:
dimensão pedagógica, dimensão científica, dimensão tecnológica, articulação entre
as dimensões e questões da formação.

Figura 49

Estatística

dos

códigos

da

categoria

Desenvolvimento

Profissional dos egressos da Licenciatura em Computação
Fonte: banco de dados do Maxqda.

Ao estabelecer um índice de frequência do códigos da categoria “Formação”,
obteve-se o maior índice de frequência no código “dimensão pedagógica”, conforme
constata-se na figura 49. Esse aspecto revela que os egressos começaram a construir
sua identidade docente ainda na formação, pois a maioria apresenta com satisfação
uma aproximação positiva com as disciplinas pedagógicas. Porém, observa-se certa
fragilidade no aspecto relacionado à articulação entre as dimensões formativas.
Somente a constatação do índice de frequência não é o bastante para que se
possa estabelecer o perfil da formação na vida profissional dos egressos. A seguir,
apresenta-se o conteúdo tangível que esse índice representa.
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6.2.1 A influência das dimensões formativas para a profissionalidade20 do
professor da Computação

Compreende-se que a formação do professor deve desenvolver competências
que articulam a interdisciplinaridade entre os saberes científicos, tecnológicos e
pedagógicos, conforme preconiza Matos (2013).
Foi possível constatar na análise documental de 3 (três) Projetos Político
Pedagógicos (PPP) de 3 (três) cursos de Licenciatura em Computação examinados
ao longo coleta de dados, que os PPP apresentam propostas de uma formação
voltada à articulação das dimensões formativas, porém, nas narrativas dos sujeitos ao
longo das entrevistas e também em questões abertas do questionário, ainda é
possível captar indícios de que há certa fragmentação entre esses saberes ao longo
da formação. A própria organização da matriz curricular e a formação dos
professores21 que ministram componentes curriculares nesses cursos desfavorecem,
em certa proporção a articulação e/ou interdisciplinaridade entre os saberes
pedagógicos, tecnológicos e científicos da formação do licenciado em Computação.
“Um curso de formação é frequentemente vivenciado como uma série de
disciplinas independentes e intercaladas com as experiências de estágio” (RUSSELL;
MARTIN, 2014, p. 27).
Assim, a maioria dos sujeitos afirma que a dimensão pedagógica exerceu maior
influência sob a construção da identidade profissional ao longo da formação e, que
existem fatores que motivaram essa aproximação maior com os saberes pedagógicos.

20

Segundo Roldão (2007) profissionalidade é um processo progressivo de construção profissional que
segue toda a vida profissional ativa do professor. A análise apresentada nessa seção pretende indicar
as marcas da formação que mais se destacam na vida profissional e/ou profissionalidade do professor
de Computação.
21

Ao referir a formação dos docentes que ensinam na Licenciatura em Computação como aspecto que
dificulta a articulação entre as dimensões formativas, justifica-se essa questão com o seguinte exemplo:
a maioria dos docentes que ministram componentes curriculares do eixo tecnológico na Licenciatura
em Computação tem formação em cursos de bacharelado na área de Computação, ou engenharia
Elétrica, ou ainda engenharia da Computação; os professores que ministram componentes
pedagógicos tem formação em pedagogia ou licenciaturas afins com a área de Computação; há ainda
situações em que os docentes que ministram componentes da área científica tem formação stricto
sensu, mas não tem conhecimento das bases pedagógicas e tecnológicas do ensino de Computação.
Assim, cada professor irá ministrar a disciplina dentro do campo de possibilidades formativo que possui,
esse aspecto acaba por contribuir com a fragmentação do ensino, caso não haja uma proposta dentro
do curso para promover a articulação e a interdisciplinaridade.
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[...] componentes curriculares como: Estrutura do Ensino Brasileiro,
Introdução as Teorias Cognitivas da Aprendizagem. Gostei mais do estágio
pois adquiri experiência de lecionar para novatos na área da informática.
Você sente a transformação do aluno durante o processo. Já os alunos
com alguma noção, independentemente da idade, são mais reservados (EG
22-CO).
A formação pedagógica é crucial. Deveria se exigir que os professores de
cursos de Computação que não são licenciados passassem por uma
capacitação didática para que se tenha a real noção da importância do
professor formado nessa área (SUDESTE 01).
Ter uma base pedagógica é importante para trabalhar desde a informática
básica, e também para trabalhar conceitos intermediários ou avançados
específicos. Para qualquer área é complicado ensinar sem ter embasamento
pedagógico, porque se a pessoa não tiver base, e se você for para uma
comunidade indígena ensinar Programação, ensinar Algoritmos, você tem
que ter o - nem vou te dizer o talento - o dom, quer dizer, você tem que
desenvolver a pedagogia do ensino no decorrer do tempo, despertar esse
interesse, porque para quem não é da área é complicado, é meio complicado
você ensinar Algoritmo (NORTE 02).

“Os componentes da área pedagógica. Além de me interessar pela área da
educação, a parte específica da Computação, quando fiz o curso, era bastante
precária” (EG 12-NE).
“Mas... a parte pedagógica foi bem trabalhada no curso com professores bem
capacitados” (CENTRO-OESTE 01).
“Pedagógica. Pelo perfil dos professores que lecionavam este tipo de
conteúdo e também pela beleza da possibilidade de transformar que essa área nos
dá” (EG 37-NE).
“Então no decorrer do curso eu sempre tive a maior facilidade com todas as
didáticas, com tudo que era relacionado à parte da docência e relacionado à parte
das humanas” (SUL 03).

É interessante constatar nos fragmentos das narrativas que os egressos
expõem sutilmente os motivos pelos quais demonstram maior identificação com os
saberes pedagógicos da formação para a docência em Computação.
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Diante das falas dos sujeitos foi possível extrair alguns motivos pelos quais os
egressos afirmam ter maior identificação com a dimensão pedagógica. São eles:
melhor desenvoltura e conhecimentos prévios com o conteúdo da área de humanas;
o perfil dos professores das disciplinas pedagógicas promovia melhor aprendizagem
por parte dos licenciandos, esse fator tornou as experiências com essas disciplinas
mais significativas; a precariedade no trabalho com as disciplinas específicas da área
computacional tornou as experiências com tais disciplinas um tanto negativas o que
provocou uma aproximação maior com as disciplinas pedagógicas.
Diante desses aspectos observa-se o quanto é importante atentar-se para o
influente papel que o professor-formador exerce sobre o futuro professor, houve um
índice interessante de egressos que se reportaram aos docentes que ministraram
disciplinas pedagógicas como grandes referenciais para suas práticas profissionais.
Logo, questiona-se: - Porque não há a mesma intensidade de referências dos
egressos com os professores de disciplinas específicas da Computação ao longo do
curso? Se houvesse professores influenciadores na mesma proporção em todas as
disciplinas do curso de Licenciatura de Computação, como esse aspecto incidiria
sobre a qualidade da formação desse professor? Se o professor de Banco de Dados,
de Algoritmos, de Linguagem de Programação conseguisse impactar e influenciar
seus alunos didaticamente na mesma intensidade que os docentes das disciplinas
pedagógicas do curso, haveria alteração na autoimagem profissional desses sujeitos?
Essas questões contribuem para o que “Formosinho (2009a) chama de efeitos
(de)formativos da prática docente dos formadores de professores” (FLORES, 2014,
226).
Inúmeros estudos sobre a formação inicial de professores vêm mostrando que
os maiores problemas da formação são a fragmentação e o empobrecimento
conceitual devido à falta de relação entre as disciplinas nesse itinerário de formação
inicial, como também com as experiências de Estágio (FLORES, 2014).
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6.2.2 Articulação de saberes na formação do licenciado em Computação

Para Russell e Martin (2014), é necessário que haja coerência e consistência
na construção da matriz curricular dos cursos de formação de professores. Quando
há a devida articulação entre as variadas disciplinas que são oferecidas nos cursos,
os futuros professores têm maiores possibilidades de tornarem-se profissionais que
farão a diferença positivamente na sua atuação profissional nas diversas instituições
de ensino.
Há um percentual significativo de egressos que compreendem sua formação
inicial como um espaço que contribuiu para a articulação dos saberes necessários à
formação docente do professor de Computação, alguns declaram que, ao concluirem
o curso, foi possível compreender melhor a indissociabilidade das dimensões
formativas, assim como avaliaram positivamente esse aspecto para suas práticas
profissionais atualmente.
“No princípio, apenas a dimensão científica/tecnológica me chamava atenção,
mas, ao terminar o curso, não conseguia dissociar nenhuma delas, pois me
encontrei dentro da profissão” (EG 08-S).
“Não teve um componente que mais me identifiquei. Tive facilidades e
dificuldades em diferentes componentes do curso, tanto pedagógicos como
específicos” (EG 10-S).
“Esse conjunto de todas essas experiências da sala de aula, das viagens
técnicas, do processo de iniciação científica e dos estágios é que foram cruciais na
minha constituição docente” (SUL 01).
Através da iniciação científica, através do meu ingresso em sala de aula como
professor de Computação, e isso nasceu muito a partir das disciplinas de
prática e das disciplinas de Estágio onde pela primeira vez a gente conseguia
trabalhar unindo extensão, ensino e pesquisa, então, a partir do momento
em que eu comecei a ver essas três coisas se unindo na prática dentro do
curso e isso sendo gerado em resultados, tanto práticos, que a gente como
professor mesmo que estagiário, naquela época, sentia em sala de aula, com
os frutos que eram gerados através, por exemplo, de artigos, de relatos
(NORDESTE 04).
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O emprego de conceitos do Construtivismo e Construcionismo embasaram
minhas pesquisas para aplicação de atividades relacionadas a gamificação
e o uso de tecnologias na educação, tornando as atividades escolares mais
atrativas e motivando os alunos para construção do conhecimento (EG 57S).

A narrativa do sujeito identificado no questionário como EG 57-S, no parágrafo
anterior, ilustra com maestria a tangibilidade da articulação entre os saberes da
formação pois ele relata que alguns conteúdos de ordem pedagógica (dimensão
pedagógica) e epistemológica embasaram sua atividade de pesquisa (dimensão
científica) relacionada à gamificação e ao uso de tecnologias na educação (dimensão
tecnológica), sendo que esse conjunto, essa articulação possibilitou o alcance dos
objetivos de sua prática docente.
Todas os demais fragmentos de falas apresentados nessa seção apresentam
experiências pessoais de egressos que conseguiram captar e vivenciar experiências
de articulação dos eixos formativos de dimensão pedagógica, científica e tecnológica
ao longo da formação inicial. Há também um determinado nível maturacional de
experiências formativas, singulares a cada indivíduo, que os permite “enxergar” e
compreender os pontos de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão,
através do conhecimento tecnológico na Licenciatura em Computação.
Para Matos (2013), a interdisciplinaridade deve ser característica essencial da
formação de professores, sobretudo na área de Computação, pois,
No tocante à formação de professores, os currículos tradicionalmente lineares
e baseados no conteudismo modular e sequencial não satisfazem mais às
necessidades dos jovens que, conectados, são “hipermidiáticos”. Isso reflete
diretamente na formação do professor que, educado dentro de uma
concepção curricular linear, terá como campo da prática um universo que
exige interação dialética e transversalidade (MATOS, 2013, p. 30).

Há uma tendência comportamental dos jovens da contemporaneidade,
altamente influenciados pela plasticidade das mídias digitais, em estabelecer relações
dialéticas e transversais com maior facilidade, isso reflete na atuação desses jovens
quando adentram a formação profissional para a docência em Computação.
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6.2.3 Dificuldades da formação inicial do professor de Computação

Estudos de Rojo e Nogueira (2015), revelam que a história da formação de
professores no Brasil apresenta um panorama de ações contraditórias que, em vários
momentos, obteve direcionamentos que mascaravam interesses particulares de
determinadas

classes

político-econômicas.

Foram

oferecidos

Programas

e

normatizações para a formação de professores com fins de meramente expor
melhores dados estatísticos na educação, com foco no atendimento e alcance de
metas representativas. Desse modo, observa-se que no país a formação docente para
todas as áreas ainda acontece de forma precária em inúmeras instituições de Ensino
Superior.
Ao relatarem sobre o período de formação inicial, os egressos também
apontam problemas que prejudicaram certos aspectos formativos. A seguir,
apresenta-se os principais problemas ocorridos ao longo da formação inicial dos
egressos da Licenciatura em Computação.

a) Rotatividade de professores no curso.

Agora, no decorrer do curso, tivemos muitos professores nessa área de
Computação que eram temporários, substitutos, e então acabava que muitos
professores não criavam laços com o curso, vinha um professor passava,
depois vinha outro e rapidamente ia embora, e essas trocas de professores
eram mais com as disciplinas da área tecnológica que eu considero uma parte
bem importante, por isso esse foi um aspecto bem complicado no curso
(NORDESTE 02).

Para o entrevistado Nordeste 02, a formação específica do curso de
Licenciatura em Computação oferece subsídios importantes para a prática do
professor, porém a rotatividade de docentes no curso, principalmente nessas
disciplinas específicas, provocou fragilidades na formação.
Essa questão induz a pensar sobre a dificuldade da instituição formadora em
suprir o quadro docente para a área específica da Computação, visto que os
profissionais dessa área têm uma remuneração muitas vezes maior que a
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remuneração para a docência quando estão a atuar no mercado de trabalho fora do
âmbito do ensino. Compreende-se, assim, a rotatividade e a dificuldade das
instituições de Ensino Superior em constituir um quadro docente permanente,
principalmente para a disciplinas específicas do curso de Licenciatura em
Computação.
Conforme Rojo e Nogueira (2015), a busca pela qualidade na formação docente
não pode ser deixada de lado em nenhuma das áreas do conhecimento. Muitas vezes,
um problema que possa parecer simples, como a questão aqui apresentada, pode ser
na realidade compreendido como um sintoma de outros problemas ainda mais
complexos.

b) Superficialidade no ensino de disciplinas de conteúdo específico.

[...] eu percebo o seguinte, a falta de aprofundamento nas disciplinas de
Programação elas reduzem muito a nossa área de atuação, por que é fato
que as instituições de Ensino Superior, principalmente aquelas que têm os
cursos de Computação envolvidos, elas demandam pessoas que ensinem a
Programação, e não só a Programação, mas também outras disciplinas mais
técnicas, que ensinem de maneira simples descomplicada, com recursos
tecnológicos variados, facilitando assim o processo de ensino e
aprendizagem (SUDESTE 01).
Claro que você não vai sair de lá totalmente preparado, por exemplo, eu tive
dificuldade, quando eu fui para a sala de aula trabalhar Engenharia de
Software, porque a disciplina de Engenharia de Software na graduação, por
exemplo, ela tinha uma carga horária de 40 ou 60 horas, então eu não tive
como aprofundar esse conhecimento, que é o que eu deveria ter lá no curso
técnico para ser professora. Então eu tive que buscar conteúdo além da
minha formação na graduação (SUL 02).

Nesses relatos, contempla-se que os egressos queixam-se de certa
superficialidade na oferta e também de problemas na organização de distribuição das
disciplinas da formação específica.
Embora o componente curricular apontado pela entrevistada Sul 02 Engenharia de Software - trate-se de uma disciplina que não está no eixo basilar da
formação do licenciado em Computação, porém tal disciplina tem maior carga horária
em matrizes curriculares de cursos de bacharelado e, ao deparar-se com o ensino de
Computação desde a docência em cursos técnicos quanto em cursos superiores, os
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egressos sentem maiores necessidades de aprofundamento de muitos conteúdos da
formação específica.
Sob esse prisma, corrobora-se as palavras de Custódio (2017):
Em outras palavras, a questão que se coloca é sobre a reiterada afirmação
de que o baixo desempenho dos nossos alunos advém, consideravelmente,
de uma má formação docente, cuja qual estrutura-se num currículo entendido
como fragmentário, disciplinar, desconectado da realidade das escolas e
profundamente teórico (p. 4).

Essa dificuldade apresentada pelos egressos poderá desencadear outros
problemas no segmento do ensino de Computação, afinal, à medida que esses
egressos sentem dificuldades e apresentam lacunas de conteúdo específico e, quiçá,
de conhecimento pedagógico em sua formação, o ensino de Computação para os
alunos desses egressos, consequentemente, também poderá apresentar deficiências,
caso estes não consigam complementar autonomamente seu processo formativo.

c) Infraestrutura institucional insuficiente.

[...] por exemplo, o uso de laboratórios, a falta, na verdade, de laboratórios
para usar e, claro, tudo isso implicou eu não diria em uma perda de
conhecimento e de significância com relação ao uso dessas tecnologias,
representou, na verdade, talvez um adiamento do tempo de aprendizado com
relação a alguns recursos tecnológicos (NORDESTE 04).

O relato do egresso Nordeste 04, representa uma problemática que circunda
muitos cursos de formação da área de exatas e Ciências da Natureza em nosso país.
Por ser um curso na área de tecnologias, a infraestrutura para o bom funcionamento
demanda a necessidade de equipamentos de alto custo financeiro e nem sempre as
instituições que oferecem tais cursos dispõem de toda a infraestrutura necessária para
a realização de aulas práticas para construção e exploração de recursos tecnológicos
digitais, eletrônicos que poderão elevar a qualificação da formação profissional.
Para Imbernón (2010), na formação de professores existem obstáculos que
apresentam-se como resistências de determinados setores à valorização da formação
de professores. Há ainda uma cultura de culpabilização dos professores quanto aos
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problemas educacionais, e os demais elementos que envolvem a promoção de uma
formação docente valorativa, como, por exemplo, as questões de infraestrutura e de
logística, que são pormenorizadas, a fim de redimir o “próprio sistema” dos resultados
de fracasso na formação e na educação como um todo.

6.2.4 Momentos marcantes da formação: os primeiros contatos com a
prática profissional

Um outro momento marcante da minha formação foi o Estágio, onde eu
fiz em escolas públicas aqui da região de Uberlândia, esse foi o meu primeiro
contato direto com os alunos e com os professores, e de fato o momento para
que eu tivesse que planejar e colocar em prática aquilo que eu havia
aprendido no curso. Um outro momento foi a participação como bolsista
no projeto PIBID e, nesse projeto, nós desenvolvemos aulas de Computação
para a pessoas da terceira idade. Foram momentos muito marcantes e de
muito proveito (SUDESTE 01).
[...] uma coisa que eu achei fundamental e que teve um peso muito grande é
o momento em que a gente se certifica que terá condições de ser professor,
é o momento dos Estágios, os três Estágios que aconteceram, o Estágio 1
(um), 2 (dois) e 3 (três), em que eu tive a oportunidade de trabalhar em três
espaços distintos (SUL 01).
[...] o PIBID, e então eu considero de uma forma maior, a experiência da
docência no decorrer do curso, foi quem me deu experiência de sala de aula,
não falo nem tanto do Estágio que acaba sendo uma coisa muito rápida, pela
questão da necessidade e até da carga horária também na sala e então eu
vejo que o PIBID foi muito importante, nesse projeto eu passei quase
quatro anos, inclusive eu digo que toda a minha trajetória acadêmica é
fortemente ligada ao PIBID (NORDESTE 02).
Todos os meus momentos mais significativos da minha formação
aconteceram dentro do PIBID. No PIBID tinha essa integração entre o teórico
e a prática. Antes de iniciar no PIBID eu me imaginava, dando curso para
professores, sabe? Fazendo consultoria em escolas, fazendo mutirão para
ensinar os professores a usarem tecnologias em sala de aula, mas, no PIBID,
atuamos de um novo jeito, com alunos nos laboratórios de informática
(NORDESTE 01).

As narrativas foram quase que unânimes ao demarcarem como momentos
mais marcantes aqueles que se voltaram diretamente para a iniciação à docência, isto
é, a atuação no PIBID e os estágios se constituíram enquanto momentos de iniciação
profissional e, portanto, fortalecedores das habilidades professorais.
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De acordo com Almeida e Clementino de Souza (2016), as experiências do
PIBID contribuem decisivamente para a construção da identidade. Haja vista, por meio
do PIBID, se construírem memórias e aprendizagens próprias, resultantes das
múltiplas interações.
No relato do entrevistado Nordeste 02, há uma atribuição de maior peso às
experiências do PIBID do que ao próprio Estágio curricular. O egresso confere maior
legitimação à iniciação à docência no PIBID. A atuação nesse programa é apontada
como fator de fortalecimento da profissionalidade dos sujeitos, o PIBID os envolve em
um complexo percurso formativo e apresenta impactos positivos para a instituição
formadora e para as escolas da Educação Básica (ALMEIDA; CLEMENTINO DE
SOUZA, 2016).
Porém, o Estágio também é considerado um importante espaço de construção
da identidade profissional pelos egressos. Conforme declara o egresso Sul 01, o
Estágio é um momento marcante para a iniciação profissional e contribui para delinear
o perfil de cada professor. De acordo com Matos (2017), há um leque maior de
espaços de estágio para a Licenciatura em Computação, dentre eles:
[...] docência na Educação Básica Regular; docência na Educação Profissional;
setores de capacitação de empresas, órgãos públicos ou mistos na área de
Computação; espaços de tutoria e gestão de EaD; design instrucional em
ambiente de educação on-line; desenvolvimento e avaliação de software e
hardware educacionais em ambientes escolares, empresas ou organizações
sem fins lucrativos (MATOS et al., 2017, p. 99-100).

É válido ressaltar que tanto a atuação no PIBID quanto o desenvolvimento dos
Estágios curriculares ao longo do curso devem estar com suas atividades em sintonia
com os demais componentes curriculares da formação, de forma a promover a
articulação e a interdisciplinaridade dentro do curso para que o futuro professor
aproprie-se dos conhecimentos e vivencie experiências que lhes habilitem
suficientemente para o enfrentamento construtivo das questões da profissão desde a
sua indução profissional.
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6.3

DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL

DO

EGRESSO

DA

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO: limites e potencialidades

Na vasta literatura que compreende o campo da formação de professores, o
termo desenvolvimento profissional é apresentado em muitos momentos quase como
sinônimo de formação continuada, mas há também outras compreensões sobre o
termo que corroboram o sentido aqui apresentado (EVANS, 2002).
Nesta seção, tratar-se-á do Desenvolvimento Profissional, conforme pontuam
Nunes e Oliveira (2016), sob a compreensão de uma noção de desenvolvimento
profissional associada à possibilidade de progresso na vida profissional, levando em
conta outros fatores que não somente a formação continuada, tais como: inserção,
profissional, condições de trabalho, limites e potencialidades da atuação profissional.
Enfim, toma-se por base analítica aspectos que colaboram para vislumbrar o
desenvolvimento profissional do professor de Computação, mediante sua entrada na
profissão para além da formação continuada.
A figura 50, retrata as subcategorias que foram codificadas a partir do conteúdo
das entrevistas e das questões abertas do questionário. Os índices expressos na
figura 50 retratam a frequência de termos encontrados nas narrativas das entrevistas
que apresentaram elementos voltados às seguintes subcategorias: atuação
profissional, inserção profissional, e formação continuada.

Figura 50

Estatística dos códigos da categoria Formação Profissional dos

egressos da Licenciatura em Computação
Fonte: banco de dados do Maxqda.
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Como se pode constatar, a maior concentração das narrativas da categoria
Desenvolvimento Profissional foi na subcategoria “atuação profissional” e dentro
dessa subcategoria os códigos dificuldades e potencialidades da atuação profissional
ocuparam o maior espaço dessas narrativas.
Pois, a aprendizagem do professor se dá nesse processo de erros e acertos,
de enfrentamento de dificuldades e de superação de obstáculos. “Mudança e
desenvolvimento do professor pode ser entendido como a aprendizagem do professor
durante toda a vida” (ROSA; LIMA, 2003, p. 5).

6.3.1 Atuação profissional no início da carreira do professor de
Computação: um caminho de “altos e baixos”

A metáfora utilizada na abertura dessa seção - “um caminho de altos e baixos”
- procurar expressar com maior aproximação as questões apresentadas nas
narrativas dos egressos sobre as alegrias e os dilemas do início de carreira.
[...] porque o momento da sala de aula é mágico, é um momento em que
você fica tenso antes de começar a ministrar a aula, mas ele é muito rico e
você vai aprendendo, eu diria que até mais que os alunos, e a sua
postura, sua posição como professor, sua interação com os alunos é que vai
credenciar o seu sucesso, o seu caminho a ser trilhado (SUDESTE 01).
[...] para mim o que faz a profissão de professor ter sentido é você começar
a enxergar a mudança de comportamento, de pensamento, de estrutura
mental de alunos que passaram por você e que a partir daquilo que você
mostrou em sala de aula começou a despertar neles alguma coisa que você
pode olhar e ver “poxa, o que eu estou fazendo em sala de aula realmente
faz algum sentido (NORDESTE 04).
Então, o período inicial, para mim, foi um período de grandes expectativas,
um período em que eu estava um pouco ansioso para que começasse e eu
realmente fui aprendendo e eu vi que as coisas são possíveis a partir do
momento em que você tem a necessidade de ensinar e tocar uma disciplina.
Você se coloca. [...] e ainda estabelecer parcerias com os colegas para
trabalhar em conjunto. A gente tem muitos colegas qualificados que podem
auxiliar, colegas da mesma formação, e também outros mais experientes que
conseguem dar ajuda quando a gente precisa (SUL 01).
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Enquanto para os entrevistados Sudeste 01 e Nordeste 04 o início da carreira
é interpretado com alegria, de forma nostálgica, para o entrevistado Sul 01, trata-se
de um momento de ansiedade e insegurança, sentimentos comuns à grande maioria
dos profissionais. De acordo com Alarcão e Roldão (2014), o período inicial da carreira
docente é caracterizado como “o tempo da ansiedade criada pelo desconhecido e
marcado pelo contraste entre o que era esperado e o que, afinal é realidade. Conforme
Flores (2014), os professores iniciantes buscam o controle da situação profissional, a
fim de atender a necessidade de afiliação ou pertença a um determinado grupo, que
é o seu grupo profissional.
“A gente tem muitos colegas qualificados que podem auxiliar, colegas da
mesma formação, e também outros mais experientes que conseguem dar ajuda
quando a gente precisa” (SUL 01).

Há ainda um outro aspecto interessante no fragmento da fala do entrevistado
Sul 01, quando esse trata da necessidade das parcerias com os colegas mais
experientes. Na visão de Roldão, Reis e Costa (2012), os professores em início de
carreira aperfeiçoam suas práticas mediante a sua atuação em comunidades de
práticas, através da interação com colegas professores e com os alunos, “planeando
e dando as aulas em conjunto com professores mais experientes, melhorando a sua
prática através da observação, da discussão e da resolução conjunta da problemas”
(DARLING-HAMMOND, 1997 apud ROLDÃO, REIS e COSTA, 2012, p. 444).
A minha primeira experiência profissional – atuando com carteira assinada –
foi num curso de graduação com alunos do último semestre do curso de
sistemas de informação, curso de nível superior. Então, foi muito difícil para
quem não tinha nunca trabalhado profissionalmente, atuado em sala de aula
de forma profissional, foi bem difícil e foi uma disciplina que eu não tive na
graduação, ou seja, eu tive que estudar tudo. Então, esse início de carreira
meu foi muito complicado porque quando os iniciantes na área de atuação
estão ingressando no local de trabalho, sobram aquelas disciplinas que os
professores mais antigos não querem dar aquela aula, por serem muito
complexas ou por alguma situação dessas. No meu caso, aconteceu
justamente isso. Eu peguei uma disciplina de Sistemas Distribuídos para o
último semestre de um curso em que os alunos já estavam num nível
avançado, bastante conhecimento, bastante domínio relacionado ao tema,
então, eu tive que estudar bastante e, então, foi um pouquinho complicado
(CENTRO-OESTE 01).
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A narrativa do egresso Centro-oeste 01 dá a entender que não há um processo
orientado de indução profissional nas instituições que acolhem os professores
neófitos. Pois, esses docentes recém-chegados ainda estão passando pelo processo
de socialização profissional. Sendo assim, o processo de indução desse novo
professor deveria promover momentos ricos de interação com os professores mais
experientes e qualificados. Roldão, Reis e Costa (2012) opinam que os professores
iniciantes devem ser inseridos nos aspectos dominantes da sua área disciplinar de
forma gradativa, partindo da observação, análise e discussão das práticas de
professores mais experientes.
Mas, o que se reflete no fragmento da fala do entrevistado Centro-oeste 01 é
que o egresso é inserido de forma abrupta e, o mais grave, nas disciplinas curriculares
mais complexas e desafiadoras, o que causa certa desestabilização no seu processo
de socialização profissional, sobretudo quando se trata da atuação no Ensino
Superior.
Os estudos de Leone e Leite (2011) mostram que a entrada na carreira é
marcada por dois aspectos - “descoberta” e “sobrevivência”.
Assim, na predominância da “descoberta”, a iniciação à docência tenderia a
apresentar-se mais fácil; e, quando o aspecto dominante é a “sobrevivência”,
esse período revela-se mais difícil em decorrência das muitas contradições e
problemas enfrentados (p. 241).

Alguns egressos passam por situações contraditórias no seu início de carreira,
diante das quais os indivíduos reagem de diversas formas, mas sempre no intuito de
sobrevivência na profissão, a fim de demarcar seu território junto aos demais
profissionais de sua classe.
Então, avaliando o meu início de carreira, eu acredito que foi um início
satisfatório com desafios, com algumas dificuldades, como todos têm,
mas considerando que eu já tinha outra formação pedagógica, não tão
complexa quanto para os colegas, para as outras pessoas que estavam tendo
um primeiro contato com a docência (SUL 03).
Primeiro como professor estagiário do mestrado e depois como professor
substituto dentro da Universidade Federal de Alagoas, já tendo experiência
de atuação no ensino superior. E, mais recentemente, dividindo também
como estagiário algumas cadeiras no programa de pós-graduação em
informática da Universidade Federal de Alagoas, onde é interessante também
fazer esse parêntese que em algumas das disciplinas que ministramos lá, são
justamente disciplinas ligadas à informática na educação. Então, hoje eu
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estou em um momento que talvez esteja, como costumamos dizer essa gíria
muito local aqui, é ... matar um leão por dia. É descobrir um novo
problema gigante a cada dia, e ter poucos minutos às vezes para
implementar uma solução rápida e executar uma solução para esse
problema (NORDESTE 04).

As dificuldades do início de carreira configuram-se na visão do entrevistado
Nordeste 04, numa metáfora carregada de significados voltados a socialização
profissional em um contexto muitas vezes hostil e desafiador, o egresso afirma que é
preciso “matar um leão por dia”.
São questões de ordem relacional com colegas professores e alunos; de ordem
científico-pedagógica, quando este novo professor é conduzido a atuar em espaços
de ensino que estão num nível de maior complexidade; também é possível afirmar
que pode haver questões de ordem emocional (autoconhecimento, autoestima,
autoconfiança, isolamento, angústias, gestão das dimensões pessoal e profissional)
que interferem diretamente no trabalho do professor iniciante, conforme preconizam
Alarcão e Roldão (2014).
As dificuldades do início de carreira também servem de grande aprendizado, e
colaborarão para a construção da identidade profissional do indivíduo. É válido
ressaltar que a colaboração com os colegas mais experientes é de grande relevância
para o enfrentamento das dificuldades iniciais, quando essa interação não é possível,
o professor principiante busca auxílio em outras fontes, como, por exemplo, na
obtenção de materiais de apoio, complementação de sua formação através de cursos
de formação continuada, mudança de horários e de carga horária de trabalho, enfim,
cada sujeito buscará alternativas de ações que mais correspondam às suas
necessidades de início de carreira.

6.3.2 Como os egressos “veem” a inserção profissional do professor de
Computação?

Ao concluir sua formação inicial, os licenciados em Computação criam as
primeiras expectativas com relação ao seu novo campo de atuação profissional e
começam a traçar planos e projetos para sua inserção profissional. Porém, com o
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passar do tempo, as expectativas desses sujeitos alteram-se à medida que surgem
obstáculos e os eventos de sucesso em sua inserção profissional.
Segundo Alarcão e Roldão (2014), as dificuldades que surgem para o professor
no início da carreira podem ser de ordem: científico-pedagógica; econômica;
burocrática; emocional e social. Após a formação, o sujeito quer tornar-se
verdadeiramente professor. “É um tempo de reorientação interna entre o que foi
idealizado e o que é a realidade” (ALARCÃO; ROLDÃO, 2014, p. 111).
Sabe-se que a formação de professores para o ensino de Computação ainda é
relativamente recente no Brasil, ainda há um número pequeno de profissionais da
Computação atuando na educação, se comparado ao quantitativo de profissionais que
atuam nas demais áreas do conhecimento como Matemática, Língua Portuguesa,
Ciências, etc.
Também já foi apresentado em capítulos anteriores que o espaço da
Computação, enquanto componente curricular da Educação Básica, ainda é uma
questão inacabada, não há espaço consolidado normativamente para a Computação
na Educação Básica no contexto brasileiro.

6.3.2.1 Dificuldades na inserção profissional do egresso da Licenciatura em
Computação

Buscou-se conhecer, na perspectiva dos egressos, quais são as principais
dificuldades e entraves que eles vivenciam na tentativa de ingressar no mundo do
trabalho, sobretudo na docência da Computação.
A análise das narrativas possibilitou organizar as principais dificuldades de
inserção profissional do professor de Computação em 6 (seis) pontos apresentados a
seguir.
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a) Não há componente curricular para a área de Computação na Educação
Básica.

Os egressos são enfáticos e incisivos ao apontarem como principal dificuldade
de inserção profissional a ausência de componente curricular da área específica de
Computação na Educação Básica, bem como as falhas e lacunas que a legislação
educacional apresenta no que se refere à inserção da Computação nas escolas.
Mas, a Computação não existe no currículo do Ensino Fundamental, não por
falta de vontade da comunidade escolar, mas sim por falta de legislação ou
parâmetros curriculares que formalizem o ensino da Computação na
Educação Básica (EG 03-NE).

“Há dificuldades no estado de Roraima pois a disciplina de Informática não está
inserida na grade curricular indígena e só trabalhamos na área através de processos
seletivos ou por parcerias com centros de formação” (EG 52-N).
“Hoje não temos campo na Educação Básica pública que, apesar de boa parte
das escolas terem, mesmo que obsoletos, computadores na escola, não existe o
profissional adequado” (EG 03-NE).
“A dificuldade de se ingressar no mundo do trabalho como docente de
Informática se deve pelo fato de que essa área não está presente na matriz curricular
da grande maioria dos cursos da Educação Básica” (EG 09-S).
[...] o foco da Licenciatura em Computação que fiz é a atuação na Educação
Básica; as disciplinas de Computação na educação pública básica são
componentes optativos: há, ainda, alguma dificuldade de inserção no mundo
do trabalho, dado que as variáveis supramencionadas implicam numa oferta
ainda pequena de postos. Inclusive, parte dos meus colegas de curso, assim
como eu, está atuando em outras áreas ou trabalhando com a Computação
fora do ramo da educação (EG 17-NE).

“Poucas opções, sem órgão fiscalizador e regras que criem vagas para a
atuação de professores de Computação na grade curricular da educação
fundamental” (EG 20-CO).
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E com certeza, eu acho que a dificuldade principal são as vagas específicas,
por exemplo, na rede estadual, por mais que os laboratórios de informática
precisem de alguém capacitado na área, ainda não há obrigatoriedade que
esse profissional possa atuar nesse laboratório, que seja obrigatória a
atuação do Licenciado em Computação (SUDESTE 01).
[...] E em contrapartida disso, a gente têm algumas limitações. E a primeira
começa com a legislação, em que, embora a tecnologia de um modo mais
holístico esteja contemplada na legislação Federal, na prática, isso não
acontece com a tecnologia digital, com a Computação. Ela não é obrigatória
nas escolas. Então, ela não está sendo obrigatória nas escolas, não há uma
disciplina nas escolas, às vezes o profissional, o professor de Informática ele
não tem um espaço definido nessa escola. Não se sabe o que ele vai fazer
(SUL 01).

Há vários indicativos nas falas dos entrevistados sobre a necessidade de haver
uma normatização, ou ainda regulamentação específica para do trabalho do professor
de Computação que assegure a atuação do licenciado nos programas e projetos de
inserção de Tecnologias e de formação na área de TDIC, que estão voltados à
Educação Básica.
São encontrados relatos dessa natureza tanto nas questões abertas do
questionário online quanto nas entrevistas. Tais relatos evidenciam que as
dificuldades apresentadas e exemplificadas nos fragmentos de falas elencados nos
parágrafos anteriores, são comuns nas cinco regiões do país. O problema da ausência
da Computação como componente curricular na Educação Básica não é pontual. Em
quase todos os relatos de egressos de todas as regiões do país houve algum
indicativo alusivo a essa questão.
O mercado de trabalho para esse profissional seria mais amplo se o espaço
para o ensino de Computação fosse assegurado no currículo da Educação Básica,
assim como, se houvesse regulamentação que tornasse obrigatória a contratação de
licenciados em Computação para atuar em laboratórios de informática escolares, seja
na condição de professores, seja na condição de gestores de programas e projetos
de TDIC.
Outro espaço importante para a obrigatoriedade da atuação desse profissional
seria a gestão de programas e cursos de formação em EaD, junto aos demais
profissionais das áreas específicas de cada curso ou programa; enfim, há um leque
de espaços para a atuação do licenciado em Computação, porém não há
regulamentação e conhecimento profícuo da comunidade educacional sobre as
especificidades da atuação desse profissional.
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Conforme estudos de Bordini et al. (2016) e Hubweisier et al. (2013), já há
normativas que regem a implantação de Computação ou Computational Thinking em
países como Canadá, Estados Unidos da América, Alemanha e Reino Unido, desde
as séries iniciais da Educação Básica. Há, nesses países, uma compreensão de que
é necessário disseminar na prática o uso de tecnologias complexas, assim como
promover habilidades que auxiliem o educando na resolução de problemas do dia a
dia, potencializando a habilidade de abstração do sujeito e capacitando-o para a
solução mental e operacional de problemas mais complexos.
Conforme Prensky (2011), a tecnologia digital é a chave para conhecer o mundo
contemporâneo.
- “Você pensa na tecnologia como uma ferramenta”, disse-me um aluno do
ensino médio. - “Pensamos nisso como uma fundação; está subjacente a tudo
que fazemos.” Conforme este comentário mostra, gostemos ou não, a
tecnologia se tornou fundamental para a educação e a vida. Os educadores
devem pensar em tecnologia da mesma maneira que viam, há muito tempo, a
importância da leitura e da escrita (PRENSKY, 2011, p. 3, tradução da autora).

Isto posto, compreende-se que, em consonância ao movimento dos
acontecimentos e fatos da atualidade, há uma tendência de que a Computação, em
breve, venha a fazer parte do ensino compondo o currículo e também de forma
integrada ao ensino de todas as demais áreas do conhecimento na realidade
brasileira, conforme já acontece em vários países.

b) Baixa oferta de concursos e de espaços de trabalho na educação.

A baixa oferta de concursos e de espaços de trabalho na educação apontada
pelos egressos é uma consequência da ausência de componente curricular para a
área de Computação na Educação Básica. Porém compreende-se que há maiores
espaços de trabalho para atuação dos egressos nos segmentos: Educação
Profissionalizante, Ensino Superior, Educação à Distância e Redes Federal e Estadual
de Educação Tecnológica; conforme se demonstra na próxima seção.
A seguir, elenca-se alguns dos principais fragmentos de falas dos sujeitos, os
quais indicam a baixa oferta de concursos e a escassez de espaço na educação.
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“Opções de trabalho na área são restritas ao ensino profissionalizante integrado
ao ensino médio (poucos existentes) e cursos de Informática e Manutenção de
Computadores relacionados ao sistema 'S'” (EG 10-S).
“Há poucas instituições de educação que oferecem Computação e, quando há,
o licenciado concorre à vaga igualmente com o bacharelado, não existe distinção entre
esses profissionais na área da educação” (EG 12-NE).
A entrada no mercado de trabalho do professor de Computação deve ser
difícil. Nunca tentei em níveis fundamental e médio. No nível superior,
percebo que alguns concursos não constam nossa graduação em muitos
editais, sendo necessário reivindicar (EG 31-NE).

“Concurso público é muito seletivo e exige conhecimento com titularidade” (EG
43-SE).
Na região em que resido, a entrada se dá através de concurso público ou
seletivo e no caso estudei 4 (quatro) anos, faz quase 1(um) ano que me formei
e até agora nada. E vendo do ponto de vista para empresas particulares, tem
a exigência de experiência de no mínimo 1 (um) ano (EG 49-N).

“A inserção profissional do professor formado em Ciência da Computação ela
é limitada, quando você ainda não tem especialização, você fica limitado a trabalhar
em escolas técnicas, em escolas de Ensino Médio e Fundamental” (SUDESTE 01).
“O município que trabalha mais com Ensino Fundamental normalmente ele não
faz concurso e disponibiliza vagas para o profissional docente licenciado na parte de
Informática” (NORTE 01).
Os concursos que já descobri são de municípios, de redes municipais de
ensino aqui no entorno de Feira de Santana (cidade), mas são poucos os
municípios, são três concursos que apareceram aqui na região e não sei mais
de outros, eu vi até um outro em uma cidade acho que em Santa Cruz, (em
Vitória) nos últimos três anos, foram os únicos que eu vi (NORDESTE 02).

Ao observar-se que a maioria dos cursos de Computação apresentam em suas
matrizes curriculares uma formação que prepara o licenciando para atuar na
Educação Básica, compreende-se o porquê do apelo dos egressos a esse respeito.

244

Segundo Almeida e Clementino de Souza (2014), “durante a formação podem
ser desenvolvidas capacidades e percepções sobre o trabalho docente que
contribuam para melhorar as escolhas e condutas que marcarão a trajetória
profissional do professor” (p. 55). Sob esse olhar, ainda na formação, os licenciandos
constroem um referencial para a sua futura atuação por meio das experiências que
lhes são proporcionadas, desse modo, justifica-se a grande expectativa que os
egressos de Computação criam ainda na formação quanto à sua atuação profissional
na Educação Básica.
Por exemplo, nos três cursos que foram examinados na pesquisa de campo
deste trabalho, observou-se que a maior parte da carga horária da disciplina de
Estágio Supervisionado está concentrada na atuação dos licenciandos na Educação
Básica. Grande parte desses egressos também passou por experiências de Iniciação
à Docência ao longo da formação, e atuaram em séries do Ensino Fundamental e
Médio da Educação Básica na participação no Programa de Iniciação à Docência
(PIBID), assim, essas experiências de Estágio e do PIBID criam nos formandos
grandes expectativas de atuação futura nesse espaço, visto que na Educação Básica
haveria um vasto campo de trabalho, se houvesse a inserção de componente
curricular para a Computação.
Destarte, é válido convir que, diante do contexto das mudanças da
contemporaneidade, a formação profissional, não somente para o professor de
Computação, mas para todas as áreas, deve preparar o profissional para adaptar-se
à tais transformações. O profissional do ensino para qualquer área, diante das
mudanças atuais, precisa desenvolver habilidades que lhe permitam analisar as
mudanças e atuar sobre o contexto de modo crítico e proativo.
Nunes e Oliveira (2016) chamam a atenção para a necessidade de se preparar
o futuro professor para enfrentar os conflitos das mudanças sociais e educacionais de
cada tempo. Nesse sentido, a inserção e atuação profissional também perpassa pela
capacidade proativa do sujeito, sem desconsiderar que a criação de oportunidades
profissionais ultrapassam o campo das escolhas e vontades dos sujeitos, há forças
sociais maiores que interferem e influenciam nesse âmbito, haja vista o mundo do
trabalho exigir cada vez mais flexibilidade e capacidade de reinvenção pessoal e
profissional num mundo de conhecimento, ações, atitudes, valores e demandas por
demais voláteis.
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c) Desvalorização profissional e precarização do trabalho do professor de
Computação.

Conforme Leone e Leite (2011), a situação de desvalorização profissional não
é uma dificuldade exclusiva daqueles que acabaram de ingressar na atividade do
magistério, mas se configura no atual cenário educacional como uma dificuldade
comum a professores de todas as áreas e também com longa jornada de atuação no
ensino, seja na esfera pública ou privada.
Os egressos da Licenciatura em Computação expõem o sentimento de
desvalorização profissional e de precarização de seu trabalho, como se pode observar
nos trechos a seguir.
“Falta de oportunidades, o mercado não acredita muito nesse profissional e lhe
confere uma remuneração baixa. Exige que o profissional tenha muitas
competências, no entanto, a remuneração não é equivalente” (EG 55-SE).
“O governo e as escolas privadas não valorizam o professor licenciado em
Computação, na maioria das vezes, eles contratam técnico em informática por
conta da mão-de-obra ser mais barata” (EG 30-CO).
“Principalmente nas escolas públicas, a necessidade de um profissional na área
da Informática ainda não é vista com a importância que merece, muitos laboratórios
estão desativados e sem profissionais para utilizá-los” (EG 32-NE).
“As escolas não identificam o professor de Computação como parceiro no
processo de ensino. Não enxergam a Computação como uma ciência a ser estudada
na escola e sim como complemento” (EG 39-SE).
“[...] ainda há dificuldades pois somos uma classe desvalorizada e o profissional
de TI só é lembrado quando um computador não está funcionando conforme o usuário
deseja” (EG 35-NE).
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Nas escolas Municipais, que eu também já tive experiência, aí você precisa
trabalhar com o que tem, por exemplo, nas escolas do município. Tem
escolas que são aqueles computadores de um terminal só, então, às vezes
trava, às vezes desliga, então, hoje eu não trabalho, mas eu já trabalhei com
computadores assim, com laboratórios bem precários (SUL 02).
[...] tinha um concorrente no concurso para a vaga de informática que
era médico, então eu pensei que não seria selecionada, [...] Eu acho que o
licenciado em Computação não é muito valorizado, eu acho que eu dei sorte
em ter sido aprovada concorrendo com pessoas com formação em
bacharelado, eu não acho que é muito valorizado (NORDESTE 01).

Nas narrativas anteriores, os entrevistados expressam um certo conflito com o
reconhecimento social e até mesmo educacional do licenciado em Computação.
Assim, por meio dessas falas, é possível apresentar uma síntese dos aspectos
que concorrem para a desvalorização profissional do professor de Computação:


Baixa remuneração, principalmente se comparada à remuneração dos
profissionais bacharéis em Computação.



Os espaços de atuação na escola da Educação Básica estão sendo
ocupados por técnicos em informática.



Os laboratórios de informática das escolas públicas, na maioria das
vezes encontram-se desativados, ou quando funcionam, oferecem
equipamentos precários e obsoletos.



Em algumas situações, o licenciado em Computação é interpretado pela
comunidade escolar como um técnico em manutenção de hardware e
não como um profissional do ensino.



A Computação, em alguns casos, é compreendida no âmbito escolar
como um campo de conhecimento apenas complementar ou transversal,
e não como um componente curricular específico.



Os concursos públicos para o ensino de Computação apresentam editais
muito flexíveis quanto ao perfil do candidato a ocupar o cargo, conforme
o relato da entrevistada Nordeste 01. A entrevistada vivenciou a
experiência de concorrer a um cargo para o ensino da área de
Computação com um profissional da área de saúde que concorria para
o mesmo cargo.
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Alguns dos pontos aqui elencados sobre a desvalorização do professor de
Computação afetam professores de diferentes áreas e níveis de ensino. De acordo
com Arroyo (2009), há uma identidade coletiva no professorado que os aproxima, mas
também há a identidade particular de cada área.
Comecemos por um traço, a imagem social de professor não é única. O
campo da educação não tem fronteiras bem definidas e além do mais é muito
diversificado. Todos somos professores, pertencemos ao professorado, mas
há hierarquias, há níveis e graus e há imagens bastante diferenciadas de ser,
diferenças de salário, de titulação, de carreira, de prestígio. Diferentes formas
de ser professor e professora (ARROYO, 2009, p. 29-30).

Logo, atenta-se para o fato de nos relatos dos egressos que conseguiram
inserir-se no Ensino Superior quase não haver indicadores de precarização ou
desvalorização no que concerne às questões salariais e de valorização social, visto
que os professores quando passam a atuar no ensino superior usufruem, em alguns
aspectos, de maior prestígio que aqueles que atuam na Educação Básica.
Existem questões em torno da desvalorização, que foram aqui apontadas e
estão mais ligadas à recente criação dos cursos de Licenciatura da Computação no
Brasil, como, por exemplo, a falta de clareza sobre o papel do licenciado e da área de
Computação na Educação Básica, a ausência de conteúdo escolarizado da área de
Computação, dentre outros. Já as questões salariais são reflexo do histórico de
desvalorização do magistério no país em todas as áreas, desde que se instituiu a
educação pública e gratuita. “A história do magistério finca raízes na trama dos
processos sociais e culturais” (ARROYO, 2009, p. 190).

d) Conciliação de estudos e trabalho.

Ainda como elemento da precarização de seu trabalho, os sujeitos relatam a
dificuldade em conciliar estudos com a atividade laboral, pois o licenciado em
Computação que ingressa no ensino após a formação sente uma necessidade
imediata de continuar a formação, diante da volatilidade do conhecimento de conteúdo
específico de sua área e, em alguns casos, devido à superficialidade desses
conteúdos na formação inicial.
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[...] fui para o mestrado, e aí eu acho que nesse meio termo, eu acabei
encontrando também alguns aspectos negativos, como, por exemplo, a
questão de continuar estudando, e ainda trabalhando né, então eu fazia
quarenta horas, e aí eu tinha que estudar para as minhas aulas, e estudar
inclusive para o curso que eu estava fazendo, fazendo TCC dissertação,
enfim (SUL 02).
Quando eu saí da faculdade, eu estava pra sair, eu estava no TCC, eu tive
que trabalhar em uma outra área, nada a ver com o que eu estava estudando,
foi no comércio. E eu me enrolei, eu não tinha mais horários livres, não tinha
como estudar, você chega em casa muito cansada (NORDESTE 01).

A narrativa de Nordeste 01, revela a dificuldade vivenciada pelo egresso para
conseguir estudar e retomar sua formação quando acaba ingressando em atividade
de trabalho fora de sua habilitação. Conforme García (1999),
O desenvolvimento profissional não é um processo equilibrado, mas passa
sim, por diferentes momentos; há épocas de equilíbrio em que se adotam
posturas mais estáveis e há épocas de crise que podem ser determinadas
pelas próprias mudanças vitais do indivíduo e também pelos acontecimentos
que ocorrem no próprio trajeto profissional e que desestabilizam os papéis e
as posições profissionais (p. 150-151).

Conciliar trabalho e estudos é uma tarefa difícil mas necessária em vários
momentos da jornada profissional, é uma realidade da vida de grande parte do
professorado brasileiro, porém García (1999) reflete dizendo que os momentos de
desequilíbrio [e reequilíbrio] fazem parte do desenvolvimento profissional do professor
em movimento constante de formação profissional.

e) Concentração da oferta de trabalho nos grandes centros.

O Brasil é um país com grande extensão territorial, o que torna as distâncias
entre os grandes centros e as cidades de pequeno e médio porte ainda maiores. Há
também grandes disparidades de aspectos sociais e econômicos entre essas
realidades.
O fato desta pesquisa alcançar egressos de todas as regiões do país e, por
isso, sujeitos de distintas e diversas realidades geográficas (pessoas que se formaram
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e residem em cidades de médio e pequeno porte e pessoas que vivem em grandes
centros urbanos) possibilitou captar essa nuance muito interessante a respeito da
interação entre os fatores geográfico/social/econômico das cidades onde vivem os
egressos, essa integração de fatores se constitui como elemento potencializador ou
não para a empregabilidade dos sujeitos.
Para mim, é muito difícil, mas dentro do meu contexto de vida. Eu moro em
uma cidade do interior temos uma única Universidade Federal e um único
Instituto Federal. Na Universidade Federal, já se elimina a possibilidade de
trabalho porque é necessário no mínimo mestrado. Então, temos um instituto,
mas é um fenômeno raro algum concurso. A possibilidade de vagas fica nas
escolas municipais e estaduais, mas não há disciplinas de informática, nem
mesmo oferta de trabalho para licenciados em Computação. Então, ocorre
que muitos acabam mudando de profissão, ou trabalhando na área de
tecnologia, mas não no âmbito do ensino. Eu conheço muitos colegas
formados em Licenciatura, alguns se formaram primeiro, outros junto comigo
e a maioria estão em outra área (EG 21-CO).

“(...) cidade grande é muito mais fácil de conseguir emprego na área do ensino
de Computação, há mais concursos também. Agora... no interior, não. Interior é bem
mais difícil, principalmente as cidades pequenas” (NORDESTE 01).

As narrativas acima revelam dois fatores antagônicos. O primeiro apresenta-se
como elemento positivo para o desenvolvimento local, pois o egresso 21 do CentroOeste declara que mora numa cidade de interior que dispõe de duas instituições de
Ensino Superior públicas e pertencentes à Rede Federal de ensino, o que abre a
possibilidade de inserção profissional desses sujeitos em suas próprias instituições
formativas, além de favorecer uma formação inicial de qualidade sem os transtornos
de ter que deslocar-se para os grandes centros.
O segundo fator apresenta-se como elemento desfavorável à facilidade de
inserção profissional, visto que não há muitas opções de inserção para o licenciado
na Educação Básica e, em cidades de pequeno porte, as opções de trabalho podem
esgotar-se rapidamente, assim, muitos precisam deixar a cidade de origem em busca
de inserção profissional nos grandes centros.
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f) Desconhecimento

sobre

esse

profissional:

profissionalização

em

construção.

Há um tom de queixa a respeito da pouca divulgação sobre o curso de
Licenciatura em Computação por parte dos egressos. O trechos a seguir revelam que
uma das dificuldades para a inserção profissional dos mesmos é o desconhecimento
por parte das instituições “empregadoras” e da população em geral sobre a existência
dessa formação, o que tem gerado um certo descontentamento por parte dos
egressos.
A questão é a seguinte, principalmente pra você trabalhar no ensino de
Computação na Educação Básica, a maioria das instituições não exigem o
ensino superior, ou melhor, nem a Licenciatura em Computação. Às vezes,
as pessoas têm apenas um curso técnico, ou então aqueles que são
graduação mas apenas bacharelado e podem atuar no ensino de
Computação. Isso é desleal, você acaba disputando a mesma vaga com
essas pessoas (NORDESTE 01).

“Com relação aos professores advindos dos cursos de Licenciatura em
Computação, ainda existe um dado desconhecimento por parte dos possíveis
contratantes” (EG 36-NE).
O mercado de trabalho não tem conhecimento da existência desse
profissional, o que faz muitas vezes duvidarem da capacidade do mesmo. Até
no próprio currículo da escola é carente da disciplina de informática, do
ensino efetivo de Computação. Falta muito a respeito na BNCC (EG 59-S).

“[...] o curso é pouco divulgado e pouco promovido, eu acredito que ainda assim
o profissional dessa área ainda não é conhecido pelos contratantes pela pouca
divulgação do curso” (SUDESTE 01).
“[...] falta de conhecimento de uma grande parte da população e quando eu falo
em população eu falo de empresas, escolas, profissionais do governo sobre o que é
e o que representa o licenciado em Computação” (NORDESTE 04).

O primeiro curso de Licenciatura em Computação foi criado em 1997, na
Universidade de Brasília (UNB), conforme já citado na introdução desta tese. Assim,
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pode-se dizer, conforme Freire et al. (2016), que se trata de um curso recente que
acaba de atingir sua “maioridade”.
Assim, pode-se considerar um curso que está a construir a profissionalidade e
a profissionalização da docência em Computação. Conforme Gatti (2010), a
profissionalização de um grupo de professores se constitui à medida que se obtém
um espaço autônomo, com “valor claramente reconhecido pela sociedade. Não há
consistência de uma profissionalização sem a constituição de uma base sólida de
conhecimentos e formas de ação” (GATTI, 2010, p. 1360).
Pode-se dizer que não há um reconhecimento social a respeito do papel e das
atribuições do professor de Computação por tratar-se de uma área de trabalho em
construção, mediante o enfoque da profissionalidade (GATTI, 2010). Uma evidência
clara disso é que as Diretrizes Curriculares Nacionais para esse curso são recentes
do ponto de vista histórico das políticas educacionais brasileiras, pois esse documento
somente foi aprovado e publicado em forma de Resolução em 16 de novembro de
2016, ou seja, essa Resolução entrou em vigor há pouco mais de dois anos.

6.3.2.2 Potencialidades na inserção e na atuação profissional do egresso da
Licenciatura em Computação

Apesar das dificuldades já elencadas na subseção anterior, há também pontos
fortes no que se refere à inserção e à atuação profissional ligada ao ensino de
Computação e, por conseguinte, ao fortalecimento da Licenciatura em Computação.
Desde os anos 2000, os cursos de formação de professores para o ensino de
Computação ganharam grande espaço de discussão em países desenvolvidos.
Segundo Matos et al. (2017), um marco que impulsionou ainda mais essas discussões
foi o artigo de Jeannette M. Wing22 (WING, 2006) “sobre pensamento/raciocínio
computacional, em que a pesquisadora discute como o conhecimento sobre os
métodos e modelos da Computação podem ser úteis à formulação e resolução de
problemas do cotidiano” (MATOS et al., 2017, p. 83). Desde aquele momento, houve

22

Professora da Carnegie Mellon University.
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um aumento no número de pesquisas sobre o desenvolvimento do Pensamento
Computacional na educação, assim como sobre a importância do licenciado em
Computação nesse contexto (MATOS et al., 2017).
No contexto brasileiro, essa formação começa a ser oferecida com maior
intensidade a partir de 2010 e, gradativamente, os egressos estão a constituir seu
campo de trabalho na educação.
Mediante a análise dos relatos dos egressos da LC, foi possível organizar em
5 (cinco) tópicos as questões que caracterizam as potencialidades da inserção e da
atuação profissional do licenciado em Computação, conforme aduz-se a seguir:

a) Expansão da oferta de cursos profissionalizantes na área de Computação.

Um dos importantes papéis que o licenciado em Computação pode
desempenhar na sua atuação profissional é o de formador em cursos
profissionalizantes da área de tecnologias da informação, ou áreas afins.
O Brasil dispõe de uma malha de educação profissionalizante robusta diante
da extensão territorial que o país apresenta, de fato, com as facilidades que os
serviços informativos das redes sociais e demais canais de comunicação da internet
dispõem, as informações a respeito de

campo de trabalho

em

cursos

profissionalizantes tornam-se mais acessíveis.
Dentre os egressos envolvidos na pesquisa de campo, alguns indicaram
potencialidade para inserção do professor de Computação nessa área.
“Com a disseminação das Escolas Técnicas Estaduais no estado de
Pernambuco com cursos profissionalizantes, facilitou bastante a contratação e
efetivação do licenciado em Computação no mercado de trabalho” (EG 29-NE).
“Um dos caminhos possíveis, além do ensino público são os cursos técnicos,
que possuem maior potencial de atuação para o professor de Computação” (EG 42SE).
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“Então, a demanda é grande, principalmente nas Escolas Técnicas Federais, e
as Escolas Técnicas Estaduais também” (NORTE 01).
“É a era do digital, é a era do compartilhamento das informações; então, tem
toda uma gama de possibilidades onde o licenciado em Computação pode vir a
trabalhar” (SUL 01).

Diante da popularização das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação houve uma necessidade maior de criação de cursos técnicos na área
de Tecnologia da Informação (TI), assim o segmento educacional voltado à formação
técnico profissionalizante também cresceu, o que tem contribuído para a inserção
profissional do egresso da Licenciatura em Computação nesse segmento.
De acordo com Matos et al. (2017), a quantidade de tecnologias
contemporâneas para os mais diversos fins, que precisam ser desenvolvidas e
mantidas na sociedade, aumentaram a demanda por “profissionais que atuem como
formadores em processos de capacitação corporativa e em cursos profissionalizantes”
(p. 85).

b) Inserção rápida e favorável a egressos qualificados.

Conforme o percentual considerável de 51,67% dos egressos que afirmaram
estar atuando no ensino de Computação, percentual já apresentado na análise
quantitativa desse trabalho no capítulo 5, observa-se que há uma inserção rápida para
alguns dos egressos, porém, nas entrevistas, estes profissionais afirmam que para
uma mais célere inserção profissional e favorável à atuação no ensino é necessário
que o egresso dedique-se ao momento de formação com muito afinco e
aprofundamento nos estudos.
Então, para o aluno que se esforça, que se dedica bastante, que estuda
bastante, eu acredito, o mercado quer o quê? Profissionais capacitados.
Se estiver capacitado, se tem um bom conhecimento e um bom domínio
sobre os temas da área, eu acredito que não tem dificuldades (CENTROOESTE 01).
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“Não encontrei dificuldades em conseguir um emprego como professor de
informática. Acredito que o mercado exige profissionais qualificados e existe
carência de licenciados em Computação” (EG 15-CO).
Mas, quando eu ingressei, eu não tive dificuldades – não precisei distribuir
vários currículos -, sempre fui conversando com as pessoas, mesmo sem ter
o conhecimento e já fui conseguindo o emprego, para ter uma ideia, eu nem
tinha terminado o mestrado e consegui dar aula no ensino superior. Trabalhei
seis meses na instituição e já fui chamado para outra instituição para atuar lá
como professor e imediatamente como coordenador do curso de sistema de
informação, curso superior. Nem havia terminado (CENTRO-OESTE 01).
Então, assim, foi de imediato que terminei a Licenciatura e já comecei a dar
aula. Como é que foi essa experiência? Então eu comecei dando aula para o
curso técnico, para algumas disciplinas básicas e para algumas disciplinas
técnicas, e para o curso superior também na disciplina de programação (SUL
03).
E então, eu terminei a graduação e fui para o mestrado e pouco tempo depois
de terminar o mestrado teve um concurso lá na rural, e aí eu fiz para atuar na
Licenciatura de Computação. E daí eu passei [...]
E então, nesse sentido não foi uma dificuldade para mim, pelo contrário, e
tem sido muito prazeroso atuar nisso, e a formação que a graduação me
proporcionou foi incrível nesse sentido e eu não vejo outro profissional com
formação diferente da que eu tive assim, sendo licenciada em Computação
atuar no que eu atuo hoje como é o caso dos estágios na Licenciatura de
Computação (NORDESTE 03).

Os entrevistados: Centro-oeste 01, Sul 03 e Nordeste 03, indicam com muita
satisfação que suas respectivas inserções profissionais ocorreram sem dificuldades,
alguns até relatam que a primeira aprovação em concurso ocorreu quando ainda
cursavam a formação em LC. É interessante observar que alguns atribuem a rápida
inserção profissional como resultado da boa qualificação recebida na formação inicial
e também como resultado de seu esforço em buscar aprofundamento nos estudos na
graduação.
Esse comportamento pode ser denominado como desenvolvimento profissional
autônomo, conforme García (1999), esse corresponde a uma concepção de
desenvolvimento profissional “segundo a qual os professores decidem aprender por
si mesmos aqueles conhecimentos ou competências que consideram necessários
para o seu desenvolvimento profissional ou pessoal” (p. 150).
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Há também um outro indicativo nos fragmentos das falas de Centro-oeste 1 e
de Nordeste 03, quando se referem à formação no mestrado, logo após a conclusão
da graduação, a formação continuada stricto sensu contribui para que o egresso atue
na docência do Ensino Superior, muitas vezes até mesmo antes de concluir a
formação no curso de mestrado.

c) Demanda de oferta no Ensino Superior e na Rede Federal de Ensino
Tecnológica.

Os relatos listados nesse tópico, revelam experiências exitosas de inserção
profissional dos egressos no Ensino Superior em Universidades e na Rede Federal
de Ensino Tecnológico, na qual podem atuar em cursos técnico-profissionalizantes;
cursos de Ensino Médio integrado à educação profissionalizante e cursos tecnológicos
de nível superior, inclusive cursos de Licenciatura de sua área.
Há relatos que apontam situações em que sobram vagas de trabalho por não
haver candidatos formados em Licenciatura em Computação para ocuparem os
respectivos cargos.
No meu caso, leciono Programação para o curso de engenharia de uma
faculdade particular. Como eu já trabalhava na instituição como analista de
sistema, me capacitei e me coloquei e manifestei interesse. A vaga surgiu e
aproveitei para me agarrar a ela (EG 42-SE).
[...] nós temos a Rede Federal que tem uma demanda muito grande de
profissionais, necessita de muito profissional. Para você ter uma ideia aqui
onde a gente trabalha, no Instituto Federal, no meu campus aqui, nós somos
cerca de dez professores de Computação, só existe um licenciado que sou
eu, só eu sou licenciado (NORTE 01).
Então, no mesmo dia da minha formatura durante o dia eu fiz um concurso,
uma prova, um teste pedagógico para atuar como professora substituta da
Licenciatura, professora substituta de informática no Instituto Federal onde
eu estava me formando. Então, durante o dia eu fiz a prova, fui aprovada e
durante a noite eu estava colando grau (SUL 03).
Eu também vejo lá na minha cidade, no Mato Grosso, que não existe
dificuldade. Por exemplo: quando eu era coordenador do curso numa
instituição privada, eu tinha dificuldade em contratar professores. Então,
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faltavam professores. Estava sobrando vagas e faltando profissionais
(CENTRO-OESTE 01).
No emprego em que eu estou agora sim. Então é um Instituto Federal, que
conta com toda a parte de apoio pedagógico, psicológico, todo o apoio
pedagógico necessário para as formações pedagógicas, existem pedagogos,
enfim, existe toda uma estrutura necessária para os docentes (CENTROOESTE 01).
[...] você pode ver agora que as instituições, por exemplo, as Federais, elas
exigem que o graduado tenha a formação pedagógica e o licenciado em
Computação não precisa fazer a formação complementar depois que entra,
ele já é preparado então para a sala de aula (SUL 02).
Passei nessa seleção para professor substituto no IFBA, fiquei muito feliz, foi
como eu te falei, eu achava que não iriam dar valor à minha formação, ao
conteúdo que eu levei lá pra aula pública. Mas com essa aprovação eu
comecei a pensar..., tipo assim, você não tá no caminho errado. Para mim
isso foi muito bom (NORDESTE 01).

Denota-se nessas falas sentimentos de satisfação em atuar num ambiente
profissional que lhe confere melhores condições de trabalho. Os sujeitos expressam
realização profissional e, ao mesmo tempo, motivação para continuar desenvolvendose profissionalmente, principalmente aqueles que estão a atuar em cursos superiores
e em instituições da Rede Federal de Ensino Tecnológico.
Por tratar-se de uma formação nova, os egressos têm oportunidades de atuar
até mesmo na instituição onde fizeram sua formação, conforme aponta o relato de Sul
03. Nas entrevistas, foi possível encontrar mais 2 (duas) pessoas que estavam
atuando nas suas respectivas instituições onde se formaram.
A aprovação em concursos, logo no início da carreira, promove um sentimento
de estabilidade no egresso. Para a entrevistada Nordeste 01, foi algo muito
estimulante para crescer o desejo de prosseguir na carreira da docência em
Computação. Quando declara que passou a entender que "não estava no caminho
errado", mostra que, possivelmente, em algum momento, ela chegou a pensar que a
sua formação não lhe proporcionaria com tamanha rapidez a inserção no mundo do
trabalho.
Conforme Huberman (2007), o sentimento de estabilização profissional pode
ser fruto do sentimento de pertença a um corpo profissional, da independência
econômica e formativa, ou ainda pode expressar uma determinada “libertação” ou
“emancipação” enquanto sujeito que constrói a própria trajetória.
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d) Diversidade dos campos de atuação: EaD, Educação Especial.

Os egressos indicam campos diversos de atuação profissional, inclusive
campos que estão em construção e consolidação em virtude dos avanços recentes
nas formas e modalidades de instrução promovidas pelas novas tecnologias. Dentre
esses espaços estão a Educação a Distância e a Educação Especial, que têm sofrido
mudanças impactantes em virtude de novos softwares e novos aparelhos que auxiliam
diretamente o processo de ensino. Atente-se para as narrativas a seguir:
[...] eu acho que a demanda é muito grande, tanto do ensino presencial,
quanto do ensino a distância, dos cursos EAD, o professor da Computação é
fundamental para esses cursos, não só para a sala de aula, mas no contexto
geral da educação (SUDESTE 01).

“[...] no início eu pensava, nossa eu da Computação trabalhando numa área da
Educação Especial” (SUL 03).
“E então, temos muitas possibilidades, e então, apesar de não ter a
Computação no currículo, eu não vejo isso como um impedimento para a nossa
atuação nas escolas em diversas outras áreas” (NORDESTE 03).
Então, no momento em que eu me formei, que eu terminei, conclui a
Licenciatura em 2012, faz cinco anos, eu tive então a oportunidade de ter
como primeira experiência depois de formada, eu assumi uma vaga então de
tutor de Educação a Distância, que era de um curso técnico de informática
que o Campus oferecia, né, o tutor em distância então, ele atua na, no núcleo
de educação a distância, e aí então, eu cumpria 20 horas dentro da instituição
(SUL 02).
Então, o que que nós vimos, então? A atuação do professor de Licenciatura
em Computação, ela é bem abrangente, ela pode seguir várias
possibilidades, então, você pode trabalhar atuando lá nas disciplinas em
separado, você pode trabalhar na Educação Básica, e nós percebemos por
experiência, pelos colegas que se formaram, nós fomos vendo no decorrer
onde é que as peças iam se encaixando, nós fomos vendo qual que era o
objetivo da Licenciatura em Computação (SUL 03).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em
Computação apresenta um perfil para o curso de Licenciatura em Computação,
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afirmando que esse curso visa a uma formação ampla que estende a atuação do
egresso aos espaços formais e não formais de educação.
De acordo com Matos et al. (2017), os licenciados em Computação podem
atuar em duas vertentes; a) como professores de Computação nos diversos níveis e
segmentos da educação; b) e “como agentes integradores e promotores do uso da
tecnologia na educação, trabalhando de maneira interdisciplinar na gestão e
desenvolvimento de recursos de software e hardware” (p. 85).
Assim, a presença do licenciado na EaD e na Educação Especial, conforme
citaram os entrevistados Sudeste 01, Sul 03 e Sul 02, pode potencializar de forma
significativa a prática educacional nessas áreas que têm crescido no cenário
educacional brasileiro.
A legislação educacional brasileira atual preconiza a inserção de tecnologias
assistivas no atendimento escolar à pessoas com necessidades especiais. De acordo
com as Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na
Educação Básica, modalidade Educação Especial, as tecnologias assistivas deverão
englobar produtos de software e hardware, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que promovam as habilidades funcionais dos alunos (BRASIL,
2009).
Essa legislação ainda indica que os profissionais do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) deverão ensinar e usar os recursos de tecnologias assistivas
com os alunos com necessidades educativas específicas, de forma que essas
atividades e recursos diferenciem-se das que são realizadas em salas de aula
regulares.
As tecnologias assistivas, como uma dimensão interativa de apoio ao ensino
e à aprendizagem, têm um potencial de inserção inovadora e fornecem
ferramentas para o ambiente formativo onde todos (professores e alunos)
estejam empenhados ativamente no processo de aprender, alargando os
horizontes criativos e os sentidos humanos (CONTE; BASEGIO, 2015, p. 34).

Desse modo, o licenciado em Computação apresenta em seu perfil aspectos
que lhe habilitam com êxito para o atendimento e também para a assessoria técnica
em Atendimento Educacional Especializado (AEE), através do uso de tecnologias
assistivas, visto que possuem conhecimentos que lhe capacitam tanto na

259

instrumentalização quanto para o uso desses recursos. Cabe a esse licenciado
também a produção e a criação de recursos de tecnologias assistivas.

e) Prioridade para o licenciado em alguns concursos da área de Computação.

O curso de Licenciatura em Computação, no seu caráter recente enquanto
curso de formação de professores para a Computação, apresenta fragilidade quanto
à clareza do potencial de atuação dos seus egressos. Nas narrativas a seguir.
observa-se as queixas dos sujeitos quanto à problemática da falta de clareza dos
editais de processos seletivos para o cargo de professor de Computação e de outras
atividades ligadas à formação do licenciado. Coloca-se ainda a questão da escassez
de candidatos licenciados que venham a ocupar esses espaços.
[...] nesses concursos (para professor de Computação) a maioria dos
candidatos não são licenciados. Em São Francisco do Conde [cidade], os
aprovados são 29 pessoas, e a maioria dos aprovados não são licenciados
em Computação, se têm muito... são no máximo uns 10, aqueles que
realmente têm a formação em Licenciatura em Ciência da Computação, e aí
eu lhe pergunto: - Cadê esse pessoal licenciado? Onde estão? pois não
aparecem nos concursos (NORDESTE 02).

“No entanto, já existem, por exemplo, concursos hoje em dia. Tiveram dois
concursos municipais que contemplam no caso a vaga do professor de informática.
Então, eu acho que isso é uma conquista” (SUL 02).
[...] no estado de Pernambuco hoje, é dada prioridade ao profissional da
Licenciatura em Computação para atuar no ensino superior e enquanto
formado na Licenciatura em Computação. E então, por exemplo, amigos
meus que prestaram concurso para o Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia de Pernambuco, IFPE, que tinham cursado Licenciatura em
Computação e ao passar no concurso eles puderam assumir de imediato a
vaga, enquanto outros concursados mas que não tiveram a formação em
Licenciatura em Computação tiveram a formação, por exemplo, em
engenharia da Computação, ciência da Computação, eles precisaram passar
por uma formação pedagógica de um semestre para, só depois desse
período, poder finalmente assumir a vaga e, então, você percebe com isso
que o curso de Licenciatura em Computação (NORDESTE 04).
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De acordo com Castro e Vilarim (2013), a criação da Licenciatura em
Computação ampliou os espaços de atuação do graduado na área de Computação,
assim como tem inserido no meio educacional discussões a respeito da inserção da
Computação na Educação Básica.
Nos fragmentos das falas de Sul 02, Nordeste 04 e Nordeste 02, fica
evidenciado que em diferentes regiões do país já é possível encontrar processos
seletivos para a contratação de professores de Computação, porém o que ocorre é
que ainda há concursos com editais que ampliam de forma incoerente o perfil do
candidato a ocupar a vaga, ao tempo em que, também há aqueles que delimitam o
perfil estritamente a candidatos que possuem a formação em Licenciatura, o que
favorece e valoriza a formação do licenciado em Computação.

6.3.3 A Formação Continuada como Desenvolvimento Profissional:
expansão do conhecimento e da consciência epistemológica dos professores
de Computação

De acordo com Evans (2002), para alguns autores o desenvolvimento
profissional pode ser visto como um processo de crescimento profissional, o que
engloba as ações dos professores em busca da expansão dos seus conhecimentos,
o que, por conseguinte, aumenta a consciência epistemológica dos professores.
A figura 51, a seguir, representa a síntese dos significados da formação
continuada para o desenvolvimento profissional dos egressos da Licenciatura em
Computação. Esse quadro foi construído a partir da análise de conteúdo das
narrativas dos egressos a respeito da necessidade de ampliação da formação
profissional.
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Figura 51

Concepções de Formação Continuada para os Egressos da LC

Fonte: criação da autora.

Assim, compreende-se que após a formação inicial a inserção dos egressos
em cursos de formação continuada torna-se de grande relevância para o crescimento
profissional do professor de Computação. Na sequência, elencam-se as narrativas
dos egressos que ilustram os significados da formação continuada para o
desenvolvimento profissional do licenciado em Computação.

a) Formação continuada como forma de atualização de conhecimentos.

Mediante as características presentes na autoimagem profissional dos
egressos, conforme o que foi apresentado na seção 6.2.3, pode-se observar a
presença de uma acentuada e permanente necessidade de atualização de
conhecimentos e habilidades, o que incide diretamente sobre a identidade profissional
desses licenciados.
Foi possível perceber que uma das concepções dos egressos a respeito da
importância da formação continuada para o desenvolvimento profissional está
intrinsecamente relacionada à percepção da formação continuada como forma de
atualização dos conhecimentos de sua área de atuação. De acordo com García
(2009a), “hoje em dia é imprescindível, que os professores – da mesma maneira que
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é assumido por muitas outras profissões – se convençam da necessidade de ampliar,
aprofundar, melhorar a sua competência profissional e pessoal” (p. 8).
“Preciso me capacitar ainda mais, nessa ciência, uma criança de 7 anos ou
menos pode nos superar numa sala de aula na questão do conhecimento
computacional em prática” (EG 46-N).
Daí, eu ingressei na área de Computação, a partir daí a gente sentiu
necessidade de buscar aperfeiçoamento. De fazer aperfeiçoamento na
Licenciatura, depois uma especialização Lato Sensu, chegando a um
mestrado ligado à Computação, não exatamente à docência. Inclusive agora
a gente está iniciando também um doutorado na parte de educação, quero
fazer um projeto, fazer alguma pesquisa, alguma coisa na área de
Computação (NORTE 01).
A partir de fevereiro, eu vou iniciar uma pós-graduação na UNIVASF em
"Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias", então, já é uma
forma de formação para eu não ficar parado, mas eu tenho muita vontade
de fazer um mestrado em educação, novas tecnologias ou algo do tipo
(NORDESTE 02).
Eu acredito que qualquer curso independente que seja, graduação ou
Licenciatura, no momento que você formar, você não pode ficar estagnado.
Você precisa buscar aquilo que vem além para continuar aperfeiçoando a
prática (SUL 02).

O conteúdo presente nas narrativas dos parágrafos anteriores concebe a
formação continuada como um elemento que além de atualizar os conhecimentos,
também aperfeiçoa a prática, ou seja, a melhoria da prática é uma consequência
positiva da formação continuada. Com efeito, pode-se conceber que a formação
continuada é parte integrante do processo de mudança do professor, pois, conforme
Evans (2002), “parece ser um processo que envolve, sequencialmente: a geração de
ideias que podem ser aplicáveis ao ensino” (p.127).
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b) Formação continuada como meio de ampliar as possibilidades de
atuação profissional.

Há outro aspecto interessante a ser observado quanto à significação dos cursos
de formação continuada para os egressos, é o fato de através da formação os
licenciados melhorarem a sua titulação, principalmente quando se trata de cursos de
formação stricto sensu. Com os títulos oriundos da formação continuada, os egressos
ampliam suas possibilidades de atuação profissional, sobretudo no Ensino Superior e
em instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica.
“[...] quando você ainda não tem especialização, você fica limitado a trabalhar
em escolas técnicas” (SUDESTE 01).
Eu vou fazer a especialização e vou desenvolver algum projeto de pesquisa
visando isso [referindo-se ao mestrado] durante esse ano, e também não vou
parar de fazer concursos, pois as condições de trabalho lá onde atuo não são
legais, então pretendo fazer os concursos federais do meu interesse, são
meus interesses (NORDESTE 02).
Quando eu terminei a graduação, logo em seguida eu ingressei no mestrado,
e daí eu acho que no mesmo ano também passei no doutorado. E, na
verdade, eu passei logo no doutorado e logo depois eu passei no concurso
público para a Universidade Federal (NORDESTE 03).

Segundo García (2009a), o desenvolvimento profissional é um conceito muito
amplo, mas que também compreende a formação continuada e outras atividades que
provocam processos de mudança na prática e na identidade do professor. O autor
afirma ainda que este processo de mudança contribui para melhorar a profissão e o
seu status profissional.
À medida que o egresso da Licenciatura em Computação avança no seu
processo formativo e alcança a atuação em espaços profissionais que promovem uma
atuação ainda mais complexa, como é o caso do ensino superior, sua identidade
reconfigura-se e, de certo modo, o desenvolvimento do sujeito se dá para além da
dimensão profissional, uma vez que tal avanço incide na dimensão social e pessoal
desse sujeito.
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Conforme Evans (2002), o processo de desenvolvimento do professor pode ser
visto como um processo em que o desenvolvimento pessoal, profissional e social
ocorrem simultaneamente.

c) Crescimento epistemológico através da formação continuada.

Ao longo de sua trajetória profissional, os professores evoluem. Conforme Rosa
e Lima (2003), os professores evoluem de uma condição de dependência para uma
condição autônoma. Esse processo decorre das aprendizagens que são fruto das
experiências, também são aprendizagens fruto da expansão de conceitos, de
conhecimentos educacionais e conhecimentos específicos do conteúdo disciplinar de
sua área de formação que, na maioria das vezes, são construídos nos cursos de
formação continuada ao longo da carreira.
Os

relatos

a

seguir

expressam

a

intencionalidade

de

crescimento

epistemológico dos professores, bem como os resultados tangíveis desse processo
que se materializa nas suas produções acadêmicas.
Em relação a isso, eu posso dizer que nenhuma formação ela é definitiva. É
claro que ela oferece a base para que eu atue, ela me dá a base da
Computação, ela me oferece os requisitos para que eu atue; mas na prática,
muitas vezes a gente tem que ir além da formação (SUL 01).
Principalmente quando você parte para pesquisa, escreve artigo e artigos são
aceitos, você vai lá, apresenta, isso é muito gratificante. Existe um sacrifício,
mas esse sacrifício é gratificante num futuro próximo. Então, é um
investimento que vale a pena (CENTRO-OESTE 01).

A formação continuada pode também promover o desenvolvimento do
professor através da investigação, o relato anterior - de Centro-oeste 01- expressa a
prática de um professor pesquisador, que através da formação reflete sobre o seu
trabalho e produz cientificamente.
Rosa e Lima (2003) afirmam que através da formação continuada o professor
adquire maior conhecimento, melhora suas competências docentes e, nesses
espaços de formação, muitas vezes os docentes são conduzidos à pesquisa-ação,

265

pois o professor é capaz de refletir sobre sua própria atividade docente e, desse modo,
reinventá-la.

d) Formação continuada como via de crescimento profissional.

Para os egressos, a formação continuada é salutar para o crescimento
profissional, observa-se que esse aspecto está relacionado a todo professorado e tem
uma relação com o campo emocional dos sujeitos, visto que a formação continuada
como via de crescimento profissional traz sentimentos de realização e satisfação
pessoal. De acordo com Nunes e Oliveira (2016), “se não houver constante
qualificação docente, o professor pode perder o entusiasmo pela profissão” (p. 4).
Essa ideia de Nunes e Oliveira (2016), sugerindo um processo permanente de
qualificação/formação, se faz evidente na narrativa da egressa Sul 02, quando pontua:
“[...] e ali eu fui vendo, então, que eu fui crescendo profissionalmente, no sentido
que eu busquei novas oportunidades, a questão da formação, fui buscar novos
recursos, né, fiz uma pós graduação, fui para o mestrado (SUL 02).
[...] e aí, eu voltei para o núcleo de educação a distância, já não mais como
tutora, agora enquanto professora, daí, não como tutora, e aí eu pude ver
os dois lados da educação a distância, que foi inclusive que eu utilizei como
temática do meu mestrado, eu acho que foram experiências muito boas, eu
comecei a ver, a visualizar a minha condição docente com outro olhar, eu
comecei a perceber que eu precisava me manter estudando (SUL 02).
Eu pedi pra sair do emprego, aí o dono pediu para eu ficar, pelo menos meio
turno, mesmo assim, não dava, eu tinha que começar a pós-graduação
porque eu achava que eu não iria estudar se eu ficasse muito tempo
trabalhando no comércio. Hoje eu estudo coisas que eu não consegui estudar
antes, na época da faculdade. [...] É assim, que eu me vejo daqui há alguns
anos... me vejo fazendo o doutorado, eu vou completar 30 anos, e antes
dos 50 anos quero estar terminando doutorado (NORDESTE 01).
E após finalizar a minha graduação, eu parei de trabalhar, e saí da sala de
aula por um ano para fazer o meu mestrado e fui fazer o mestrado
sanduíche no Canadá (NORDESTE 04).
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Todos fragmentos dos parágrafos anteriores apresentam aspectos que
convergem para a perspectiva de que os egressos compreendem a formação
continuada como fator essencial de crescimento na profissão.
As experiências da formação continuada podem promover mudanças de papéis
profissionais dentro de uma mesma instituição, conforme a entrevistada Sul 02 cita,
antes de cursar mestrado ela atuava como tutora em um curso de EaD, mas, após
concluir o curso e mudar sua titulação, ela passou para uma nova função de maior
responsabilidade e prestígio, ela passou a atuar como docente no curso EaD.
Na compreensão de Nunes e Oliveira (2016), a noção de desenvolvimento
profissional também está associada à possibilidade de progresso na vida profissional,
levando em consideração o peso que é atribuído à formação, que consequentemente
pode provocar mudanças significativas nas condições salariais e nas condições de
trabalho.

6.4 PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE: especificidades do ensino de
Computação

Desde a seção introdutória desta pesquisa, os aspectos que envolvem a
identidade e o desenvolvimento profissional do docente de Computação estão em
discussão. E para fechar esta análise torna-se necessário conhecer as
especificidades do saber pedagógico desse profissional: Qual é a especificidade de
sua ação? Como pode-se caracterizar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do
professor de Computação?
Sabendo que a Computação é uma habilitação recente no campo da docência,
torna-se de grande valia conhecer o PCK desse professor.
Ao longo das leituras realizadas em torno dessa questão, os trabalhos de
Shulman (1986; 2014); Mishra e Koehler (2006); Hubwieser et al. (2013) e Roldão
(2007) foram cruciais para a análise realizada exclusivamente a partir do conteúdo
das entrevistas, pois o público que ofereceu as entrevistas são pessoas que estão a
atuar no ensino de Computação.
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Dentre os termos relacionados à prática do ensino em Computação,
apresentam-se sete códigos que foram selecionados a partir da frequência com a qual
esses códigos apareceram nas narrativas de onze sujeitos envolvidos nessa
pesquisa, são eles: autonomia, transposição didática, contextualização, Pensamento
Computacional, interdisciplinaridade, mediação e planejamento. Pode-se afirmar que
a nuvem de palavras apresentada na figura 52, de certo modo, configura as fontes da
base de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) para o ensino de
Computação.

Figura 52

Códigos representativos do PCK do professor de Computação

Fonte: produção da autora no software Maxqda.

De acordo com Shulman (2014), “o ensino necessariamente começa com o
professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado” (2015).
Ou seja, os professores transformam a compreensão de um determinado conteúdo
através de suas habilidades, de seus valores em ação, e, de suas representações
pedagógicas. Quando se referem ao que é preciso saber para ensinar Computação,
os entrevistados trazem em suas respectivas narrativas as representações da base
de compreensão sobre a sua ação pedagógica dentro desse ensino.
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Assim, elegeu-se códigos que contribuem para categorizar essa base de
conhecimentos pedagógicos dos professores de Computação.
Na figura 53, que ilustra o índice de frequência em termos de percentuais,
apresenta-se os conceitos organizados como códigos de PCK, citados nas narrativas
das 11 (onze) entrevistas realizadas.

Figura 53

Estatística dos códigos da categoria Pedagogical Content

Knowledge (PCK) dos egressos da Licenciatura em Computação
Fonte: banco de dados do Maxqda.

Ao comparar-se o resultado aqui apresentado na figura 53, sobre a frequência
com a qual os sujeitos citam ou fazem alusão aos códigos relacionados ao
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo nas entrevistas, tomando por base os dados
colhidos no questionário online, pode-se notar certa disparidade na valorização de
alguns conceitos no que se refere aos índices apresentados na figura 25 do capítulo
5, concernente ao grau de importância que os egressos atribuem a alguns conceitos
pedagógicos previamente apresentados nos questionário.
Por exemplo, o código “Planejamento” está entre os três conceitos PCK menos
citados nas entrevistas, porém, na análise do resultado dos questionários, esse
conceito foi considerado como “Muito importante” para a prática do professor de
Computação na percepção da maioria dos egressos inquiridos, conforme pode-se
constatar na tabela 10.
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Tabela 10

Índices da atribuição do grau de importância “Muito Importante”

aos conceitos pedagógicos apresentados na figura 25

Conceitos Pedagógicos

Índice atribuído ao grau “Muito
Importante”

Planejamento

48%

Mediação

46%

Pensamento Computacional

40%

Interdisciplinaridade

39%

Instrumentalização Técnica

37%

Fonte: Dados contidos na figura 25.

Mediante essa análise, faz-se necessário elencar quatro pontos que colaboram
para uma melhor compreensão sobre as aproximações e os distanciamentos entre os
dados quantitativos e os dados qualitativos relacionados ao PCK do professor de
Computação nesta pesquisa:
1. O público alvo que respondeu ao questionário compreende egressos que
estavam a atuar e que não estavam a atuar no ensino de Computação, esse
fator altera o posicionamento do professor sobre o grau de importância que
atribui aos conceitos pedagógicos envolvidos em sua prática;
2. No questionário, os conceitos pedagógicos foram sugeridos, isto é,
apresentados pela pesquisadora aos sujeitos, a fim de que os mesmos
indicassem o grau de importância que atribuíam a cada um deles, esse fator
limita o sujeito a concentrar o olhar sobre os conceitos apresentados, o que
gera uma concentração de peso maior no dado quantitativo, devido ao seu
caráter “pré-fabricado”;
3. Nas entrevistas os sujeitos foram questionados sobre: que conhecimentos
consideravam mais importantes ao professor de Computação para ensinar?
E, a partir dessa questão, os sujeitos tiveram liberdade para expressar
livremente os conceitos pedagógicos que mais relacionam à sua prática
docente. Logo, surgiram novos conceitos que não haviam sido
apresentados no questionário online, tais como: autonomia/construção,
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transposição didática e contextualização. Assim, durante a entrevista os
sujeitos dispuseram de um espaço para expressar com clareza sua opinião
particular sobre o ensino de Computação, o que enriqueceu, em dada
medida, a análise da pesquisa.
4. É interessante observar que os três códigos PCK que tiveram maior
frequência nas falas dos sujeitos nas entrevistas, são os únicos que não
foram apresentados explicitamente no questionário online, mas estão de
certo

modo

inter-relacionados

com

três

conceitos

pedagógicos

apresentados anteriormente nesse questionário. São eles: Autonomia (é
possível relacioná-lo ao conceito de mediação); Contextualização (está no
campo conceitual da Interdisciplinaridade); e, Transposição Didática
(conceito relacionado aos conceitos de planejamento e mediação).
Logo, tanto os resultados das fontes quantitativas quanto os dados das
qualitativas dessa pesquisa apontam algumas categorias de base para o ensino de
Computação que estão ilustradas nos códigos PCK apresentados nas figuras e
parágrafos anteriores. Ressalta-se que os códigos aqui indicados não definem e não
determinam de forma rígida e linear a especificidade do Conhecimento Pedagógico
do Conteúdo (PCK) do professor de Computação, não se pretende aqui propor
generalizações, pois se acredita que o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo está
em constante movimento ao longo da trajetória de vida de cada professor e de cada
contexto onde esse conhecimento é gerado.
Mas, apresenta-se um referencial composto por 7 (sete) atributos do
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do Professor de Computação, a saber:
Autonomia, Contextualização, Transposição Didática, Pensamento Computacional,
Interdisciplinaridade, Mediação e Planejamento. Tais atributos foram estabelecidos a
partir do conteúdo das entrevistas realizadas com um grupo de sujeitos de diversas
regiões geográficas do Brasil, fator que confere à essa amostra maior validade e
relevância (PEDRO, 2017), diante de tal representatividade.
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6.4.1 PCK: a sabedoria que se origina da própria prática no ensino de
Computação

A representações dos professores sobre o Conhecimento Pedagógico do
Conteúdo da sua prática são traduzidas de diferentes formas, conforme Shulman
(2014), “se traduzem em jeitos de falar, mostrar, interpretar ou representar ideias” (p.
205).
A sabedoria da prática é uma das fontes da base do conhecimento sobre o
ensino que o professor adquire no seu cotidiano. Muitos dos códigos e conceitos do
PCK que os professores demonstraram em suas narrativas emergem da prática
desses professores, mas também estão amparados teoricamente pelos saberes
adquiridos na formação seja inicial ou continuada.
A seguir, mostra-se alguns fragmentos de narrativas que revelam a sabedoria da
prática dos professores sobre o ensino de Computação.
[...] Já numa formação profissional, o que aí eu já tive a oportunidade de
trabalhar, por exemplo em cursos técnicos de informática, o licenciado vai
trabalhar nas áreas bem mais específicas, por exemplo eu trabalho Análise
de Sistemas, Banco de Dados, Programação, então, já é bem mais específico
do que você ir, então, pra uma escola de Educação Básica (SUL 02).
Então, qual a melhor estratégia, qual a melhor metodologia para o ensino de
Computação? É aquela que no momento mais se adapta, mais se adequa
para um dado público, para uma dada escola, para um dado ambiente
geográfico e cultural e não metodologias específicas do ponto de vista
técnico (NORDESTE 04).
Então, eu acredito que uma das metodologias mais eficazes é aquela em
que se trabalha bastante o prático do conceito. Se você vai trabalhar o
algoritmo porque não utilizar alguma ferramenta em que o algoritmo tenha
uma aplicação prática? Se você vai trabalhar algo relacionado a hardware
então monta alguma coisa, produz algo diferente, porque aí o aluno se
envolve mais, [...] Eu acredito muito naquela questão apresentada pelo
próprio Piaget, a questão do construtivismo, em que se concebe que o
aluno aprende mais experimentando, né?! Não basta somente o professor
ir lá e mostrar o videozinho de como foi feito (SUL 02).

Para Chan e Yung (2017), o desenvolvimento do PCK é concebido por
diferentes formas, uma delas define o PCK enquanto um processo inventivo, no qual
os professores se beneficiam do seu “capital” de experiências, aliado aos
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conhecimentos curriculares e disciplinares, para promover o seu PCK. “Acreditamos
que esses professores devem ter uma riqueza de conhecimentos e experiências
anteriores, que possam ser usadas como recurso para desenvolver o PCK específico.”
(CHAN; YUNG, 2017, p. 237, tradução da autora)
As narrativas de Nordeste 04 e Sul 02 indicam com maestria as convicções que
ilustram conhecimentos pedagógicos do conteúdo que os mesmos construíram
através de suas experiências, elas evidenciam a sabedoria da prática desses
professores.
Ao defender um ensino que priorize a relação teoria e prática, a construção, e
a contextualização do tópico a ser ensinado na aula de Computação, a entrevistada
Sul 02 expressa sua sabedoria da prática, a mesma exemplifica o trabalho com os
conteúdos: algoritmo e o trabalho com hardware; são conteúdos que já foram de
alguma forma (re)significados em sua prática docente.

6.4.2 Atributos do PCK dos professores de Computação

As categorias ou atributos do PCK, conforme alguns estudiosos da área
costumam nomear (CHAN; YUNG, 2017), são os conceitos que representam o PCK
em ação.
Afirma-se que o PCK em ação pode ser compreendido pela mistura complexa
daquilo que o professor sabe (em termos de conteúdos disciplinares e curriculares)
com aquilo que o professor faz (saberes da experiência e da ação), ou seja, com aquilo
que ele desenvolve na prática com os seus alunos (BOUCHARD, 2013).
Dessa forma, o professor constrói categorias/atributos que se tornam
referenciais para si próprio de como ministrar uma boa aula, de como facilitar a
aprendizagem dos seus alunos e, em alguns momentos, se dá uma combinação de
atributos pedagógicos que fundamentam o PCK de cada professor.
Adiante, lista-se, através de uma breve análise, os 7 (sete) atributos do PCK
dos professores de Computação indicados a partir análise de dados qualitativos desta
pesquisa.
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6.4.2.1 Autonomia

O desenvolvimento da autonomia é uma categoria intrínseca ao ensino de
Computação que é desenvolvido de forma construtiva e contextualizada. Quando o
ensino de Computação é desenvolvido para além das noções tradicionais dos
conhecimentos de informática e Computação, de forma que os sujeitos aprendentes
consigam aplicá-las produtivamente em suas vidas cotidianas, então, se diz que essa
formação é baseada na noção de Fluência da Tecnologia da Informação (FITness)
(HARRIS; MISHRA; KOEHLER, 2009), ou ainda pode-se afirmar que o sujeito está a
desenvolver a Digital Wisdom (PRENSKY, 2011), ambos os conceitos nascem da
perspectiva do desenvolvimento da autonomia.
Nas narrativas dos egressos, o termo “autonomia” é indicado como um
elemento muito presente na orientação e condução do ensino de Computação, assim
como trata-se de uma habilidade desenvolvida no percurso de aprendizagem, pois
compreende-se que o ensino de Computação pode proporcionar aos sujeitos
habilidades no uso de tecnologias que os tornarão autores, ou ainda avaliadores
críticos e não meros consumidores de produtos tecnológicos e digitais.
“É a era da informação, da autoria, então os alunos são autores do seu
próprio aprendizado. Eles buscam, enfrentam as possibilidades, vão atrás e tentam
aprender” (SUL 01).
[...] porque o conteúdo de Computação, ele permite que o professor não
somente ensine coisas do tipo, aprender a ligar e desligar um computador,
mas que o aluno aprenda por ele mesmo a fazer as coisas. A fazer as
coisas dele, criar autonomia, eu acho que você deve criar autonomia para
o aluno pra que ele não seja só um consumidor de tecnologia, que aprenda a
produzir (NORDESTE 01).
[...] tem uma frase de um pesquisador pernambucano, isso ele dizia há cinco
anos atrás, que nos próximos 10 anos ou você programaria ou você seria
programado. Ou seja, ou você usaria a Computação e as tecnologias e todos
os seus derivados ao seu favor, ou elas usariam você a favor delas
(NORDESTE 04).
[...] então, a informática ela deve levar para a escola essa questão do aluno
ser autor, do aluno construir algo, para que ele seja autor do seu
processo de conhecimento para o aluno saber como é que funciona tudo.
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Porque esse método que a gente usa em que ficam todos sentadinhos um
atrás do outro, me parece que não faz mais efeito dentro do conceito atual
(SUL 02).

Os fragmentos das narrativas dos entrevistados Nordeste 01, Nordeste 04 e
Sul 02, corroboram o pensamento de Trocmé-Fabre (2004), no sentido de conceber a
“autonomia” como construção ao longo do processo de aprendizagem que ocorre de
forma colaborativa, no coletivo, mas que também compõe um processo individual e
subjetivo do sujeito.
A autonomia como construção, como algo pessoal, de cada um, subjetivo,
mas desenvolvido na coletividade, na interatividade, na colaboração, como
percurso requer a participação do outro, sobretudo dos educadores para que
seja experimentada ampliada, construída ao longo de toda a vida (TROCMÉFABRE, 2004, p. 33).

Há uma numerosa gama de recursos digitais à disposição do aluno no contexto
atual, mas, para que esse aluno faça uso de todos esses recursos ao seu favor, ele
precisa “programar” e não “ser programado” como afirmou o entrevistado Nordeste
04.
Prensky (2012) reflete afirmando que está ao dispor da população máquinas e
softwares cada vez mais poderosos, mas, para que essas máquinas trabalhem em
favor do homem de forma ética, inclusiva e potencializadora da atividade humana, é
necessário que desde a pré-escola os estudantes aprendam os princípios de
Computação, da Programação. Prensky (2012) sugere que aprender a programar
deveria ser uma das habilidades mais importantes a ser desenvolvida pelos
estudantes da Educação Básica.
Assim, os egressos revelam que a autonomia é conquistada através do domínio
de tais habilidades, o que vem a ser um dos atributos que compõem o seu
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo do ensino de Computação.
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6.4.2.2 Transposição Didática

Há no posicionamento dos egressos que atuam no ensino de Computação um
forte indicativo de que esses concebem a necessidade de um esforço maior no
exercício da atividade docente, para que ocorra o que se chama de transposição
didática no ensino de Computação.
Mas, o que é transposição didática?
De acordo com Chevallard (1998), o termo transposição didática foi empregado
inicialmente pelo sociólogo francês Michel Verret em 1975, mas a popularização do
termo na área de educação deu-se a partir da divulgação dos estudos de Yves
Chevallard, que aprofundou o tema no livro La Transposition Didactique, lançado em
1985.
Assim, para Chevallard (1998), compreende-se transposição didática a partir
da seguinte ideia:
Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar; sufre a
partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo”
que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza,
es denominado la transposición didáctica (p. 45).

Ou seja, denomina-se transposição didática o processo de transformação que
ocorre na passagem do saber cientifico ao saber ensinado, mas nesse processo há
também transformações/deformações de um saber que se torna um conhecimento
“escolarizado”, esse conhecimento assume uma linguagem acessível aos alunos.
Para Chevallard (1998), o professor assume um papel importante para que a
transposição didática não simplifique o conhecimento de tal forma que a construção
de novos saberes venha a ser afetada por forças políticas, dentre outras. Assim, o
professor tem o “poder” de fazer a recontextualização do conhecimento quando da
transposição didática.
Para os egressos da Licenciatura em Computação, há um exercício constante,
e com certo grau de dificuldade em se realizar a transposição didática do
conhecimento da Computação de modo que este conhecimento torne-se um conteúdo
a ser parte de um determinado currículo escolar, pois, por ser uma área recente, a
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Computação não dispõe de referenciais para o ensino “escolarizado”, sobretudo na
Educação Básica.
A questão do campo, eu acho que é complicado, porque o que a gente vê na
faculdade em termos de conteúdo é muito difícil de se transformar em
conteúdo na Educação Básica (NORDESTE 02).
[...] mas você tem que conhecer esse conteúdo, você tem que entender esse
conteúdo, e você tem que desenvolver material didático pedagógico para
fazer o teu aluno compreender. Claro que a gente tem a capacidade de
desenvolver esse material, mas assim, depende de muito mais tempo, de
mais preparo, de mais estudo até você desenvolver um material pedagógico
que seja satisfatório para fazer com que o teu aluno aprenda, que facilite a
vida dele. Então, você tem que mastigar, como a gente diria, você tem que
transpor daquela coisa muito técnica para alguma coisa um pouco mais
simplificada, aí você vai fazer relações, vai trocar ideia com o aluno para
simplificar aquilo, para ser mais fácil a absorção do conhecimento, do
conteúdo (SUL 03).

O relato da entrevistada Sul 03 revela que a linguagem utilizada em sala de
aula para o ensino de Computação não é a mesma aplicada pela ciência e, para que
essa linguagem torne-se acessível ao educando, há um esforço didático por parte do
professor de Computação, há uma transformação para a produção do saber a ser
ensinado, a fim de atender às necessidades do alunado. “El docente en su clase, el
que elabora los programas, el que hace los manuales, cada uno en su âmbito,
instituyen una norma didáctica que tiende a constituir un objeto de enseñanza como
distinto del objeto al que da lugar” (CHEVALLARD, 1998, p. 51-52).
Diante da necessidade constante de transformação do saber computacional a
ser ensinado, a “transposição didática” torna-se uma importante categoria do PCK do
professor de Computação.

6.4.2.3 Pensamento Computacional

Entre os países mais desenvolvidos do mundo há um apelo tanto por parte dos
órgãos governamentais, quanto por parte das famílias e dos educadores que os
estudantes sejam melhor preparados ainda na Educação Básica para as carreiras
profissionais que se inserem no mundo digital (HENNESSEY et al., 2017).
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Assim, se observa que a inserção na Educação Básica de atividades que
exploram o Pensamento/raciocínio Computacional torna-se uma perspectiva de
ensino amplamente defendida pelos cientistas da Computação. Então, questiona-se:
Quais seriam as principais habilidades do pensamento/raciocínio computacional?
De acordo com Wing (2006), a perspectiva de ensino do Pensamento
Computacional envolve: resolução de problemas; reformulação de um problema
aparentemente difícil em um problema que se sabe como resolver, talvez por redução,
incorporação, transformação ou simulação; pensamento recursivo; interpretação de
código como dado e de dado como código; avaliação de um programa não pela
corretude (correctnes) e eficiência, mas pela sua estética, e a interface de um sistema
pela sua simplicidade e elegância; uso de abstração e decomposição ao enfrentar
uma tarefa grande e complexa ou projetar um sistema complexo e grande. Desse
modo, pensar computacinalmente é tornar a modelagem dos aspectos relevantes de
um problema tratável; é ter a confiança que se pode usar, modificar e influenciar um
sistema grande e complexo sem necessariamente entender todos os seus detalhes
com segurança; enfim, é usar raciocínio heurístico na descoberta da solução de um
problema.
Para Wing (2006), não se deve reduzir a perspectiva ensino de Pensamento
Computacional ao o ensino de programação. “Pensar como um cientista da
Computação significa mais do que ser capaz de programar um computador. É preciso
pensar em múltiplos níveis de abstração.” (p. 34)
Assim, as entrevistas realizadas nesta pesquisa revelam que os professores de
Computação brasileiros compreendem a importância desta área de discussão e estão
alinhados com os estudos internacionais, voltados à análise da inserção do
Pensamento/raciocínio Computacional no currículo escolar desde a Educação Básica.
“O conteúdo ele é mutável a partir do ponto de vista temporal, mas o que é que
não morre no meio disso? A abstração e a lógica” (NORDESTE 04).
É importante que o aluno entenda o processo de funcionamento do
computador, bem como questões ligadas ao Pensamento Computacional.
Acredito que na Educação Básica devem ser trabalhados conteúdos ligados
ao Pensamento Computacional (NORDESTE 02).
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[...] mas eu penso que o Pensamento Computacional, que está muito em voga
na atualidade, porque ele (professor de Computação) também vai atuar nessa
área, porque se ele vai atuar na Educação Básica ele vai atuar diretamente
com o Pensamento Computacional nas classes de Ensino Fundamental e
Médio. [...] é uma necessidade muito pertinente de você utilizar, de você
ensinar, de você conhecer os conceitos do Pensamento Computacional para
você conseguir desenvolver atividades nesse sentido nas séries de Educação
Básica (SUL 01).

A fala do entrevistado Sul 01, sugere que haja um componente curricular no
Ensino

Fundamental

nomeado

Pensamento

Computacional,

esse

mesmo

posicionamento foi observado na fala de outros entrevistados, como por exemplo
Nordeste 02.
Segundo Hennessey et al. (2017), existem dois tipos de abordagem para
inserção do Pensamento Computacional no currículo da Educação Básica. Uma
abordagem sugere a criação de um componente curricular específico para o trabalho
com o Pensamento Computacional. A outra abordagem sugere que a perspectiva do
Pensamento Computacional seja inserida em várias áreas do currículo escolar, como,
por exemplo, matemática, linguagem, música, etc. “Por exemplo, um grupo de
educadores combinou Ciência da Computação com a música, ensinando o código
musical ao vivo dos alunos com o programa Scratch do MIT23” (p. 80).
Conforme Shulman (2014), há uma base de conhecimentos para o ensino que
produz o PCK dos professores e nesta base estão os conhecimentos disciplinares, e
também conteúdos específicos para ensinar matérias (Computação). Assim, o
Pensamento Computacional integra, na condição de conhecimento específico, essa
base de conhecimentos e estratégias pedagógicas que estão na mente do professor
de Computação.

6.4.2.4 Interdisciplinaridade

O aspecto da interdisciplinaridade é muito presente na identidade docente do
professor de Computação, conforme foi apresentado na seção de número 6.2.1 item
“b”. Esse aspecto aparece naturalmente entre as categorias do PCK do professor de

23

MIT – Media Lab do Massachusetts Institute of Technology
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Computação, pois sua identidade e seu Conhecimento Pedagógico do Conteúdo
estão intrinsecamente interligados.
Alguns estudiosos afirmam que estamos na era do pensamento complexo que
envolve habilidades interdisciplinares. Estar no mundo do trabalho atualmente exige
a habilidade de transitar entre diversos campos do conhecimento e disposição para
trabalhar em equipe. “Neste sentido, a área da ciência da Computação e suas
diferentes subáreas têm sido pródigas em bons exemplos” (TEIXEIRA; BASTOS,
2016, p. 24).
Na

sequência,

tem-se

fragmentos

de

narrativas

que

indicam

a

interdisciplinaridade como uma importante categoria do PCK do professor de
Computação.
A Computação na sala de aula, na parte pedagógica, eu consigo ter uma
estrutura, que perpassa várias disciplinas, então, assim, ela é
interdisciplinar. Então, significativo é eu conseguir passar, unir vários
conhecimentos e fazer coisas, fazer coisas eu digo aprender de diversas
formas, eu não tenho um caminho exclusivo a seguir, eu não tenho apenas
uma forma de fazer, então eu posso atingir meu objetivo, atingir o meu
conhecimento de várias formas diferenciadas. Eu posso fazer a mesma coisa
de várias formas diferenciadas (SUL 03).
O principal fator é a interdisciplinaridade. A Computação é o meio para todas
as áreas do conhecimento. Nós, enquanto educadores de Computação,
temos recursos que permitem percorrer diversas áreas do
conhecimento. Por exemplo, é possível ensinar matemática e códigos
binários ao mesmo tempo, devido a relação entre as áreas (NORDESTE 04).
A informática deve ser trabalhada numa perspectiva construtivista e de
forma interdisciplinar. [...] eu bato novamente naquela questão da
interdisciplinaridade, para que eu possa olhar para o meu colega e dizer: De que modo podemos elaborar um projeto que envolva as duas disciplinas?
Por que o aluno ele tem tendência a aprender mais quando ele é envolvido
diretamente no processo (SUL 02).

O relato do entrevistado Sul 02, indica que a interdisciplinaridade favorece à
aprendizagem significativa. Para Nordeste 04, a área de Computação oferece
recursos e ferramentas que podem promover a interdisciplinaridade, a fim de que os
objetivos sejam alcançados.
A interdisciplinaridade, enquanto princípio mediador entre as diferentes
disciplinas, não poderá jamais ser elemento de redução a um denominador
comum, mas elemento teórico-metodológico da diferença e da criatividade. A
interdisciplinaridade é o princípio da máxima exploração das potencialidades
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de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo é o
princípio da diversidade e da criatividade (ETGES, 1993, p. 18).

Portanto, a interdisciplinaridade no ensino de Computação é uma forma de
superar os problemas causados pela fragmentação, ou especialização do
conhecimento computacional, pois a fragmentação fragiliza a produção do
conhecimento. A interdisciplinaridade é muito fecunda para o trabalho colaborativo,
no seio do qual a produção do conhecimento se dá no coletivo, o que torna essa
produção mais forte do ponto de vista epistemológico.

6.4.2.5 Contextualização

A fim de ilustrar situações práticas de contextualização no ensino de
Computação, atente-se para o que diz Wing (2006):
Considere esses exemplos do dia a dia: quando sua filha vai para a escola
pela manhã, ela coloca em sua mochila as coisas que precisará para utilizar
durante o dia; isso é prefatching24 e caching25. Quando seu filho perde suas
luvas e você sugere que ele refaça seus passos; isso é backtracking26 (p. 34).

Ao contemplar tal ideia, é possível perceber que o Pensamento/raciocínio
Computacional está inserido, faz parte do cotidiano das pessoas, nos vocabulários de
diferentes idiomas, desse modo torna-se imprescindível que o ensino de Computação
esteja relacionado ao uso do raciocínio computacional no dia a dia. Na concepção de
Fourez (1998), “um modelo, um conceito, uma representação estão contextualizados
quando são apresentados com seu contexto de invenção ou de uso pertinente” (p.
121).
Por meio dos trechos das narrativas dos entrevistados, constata-se que há no
campo do PCK dos professores de Computação uma predisposição para a
contextualização do conteúdo disciplinar.

24

Pré-busca eficiente, pré-resgate.
Memorização.
26 Backtracking é um algoritmo genérico que busca, por força bruta, soluções possíveis para problemas
computacionais.
25
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[...] ele [professor de Computação] deve ser preparado na verdade para
conseguir compreender sempre qual é a metodologia mais adequada para
uma dada situação sobre o ponto de vista cultural, sobre o ponto de
vista geográfico, sobre o ponto de vista temporal (NORDESTE 04).
[...] não adianta o professor ser muito bom na área da Computação e ele não
conseguir ah... e ele não conseguir... transmitir esse conhecimento de
maneira adequada para os seus estudantes. [...] trabalhar com projetos
também é bem interessante, porque você consegue envolver os alunos em
alguma coisa que seja do convívio diário deles (SUL 01).
[...] porque hoje a gente tem um aluno muito diferente, hoje o aluno ele vai
para a escola, mas ele não se sente bem na escola ele conta os minutos para
ir para casa e, conforme algumas experiências que eu tive recentemente, era
uma sexta-feira à noite e eu tinha alguns alunos ali trabalhando num projeto
com o “arduíno”, eles vieram numa sexta-feira à noite para aula em peso
porque o projeto é legal, eles estavam trabalhando outros conceitos que
não eram somente os conceitos daquela disciplina. [...] mas sim devemos
promover aquela aula em que o aluno vê alguma aplicação naquele
conteúdo, onde há alguma construção (SUL 02).

Há indicativos nas falas dos egressos Nordeste 04 e Sul 01 de que no ensino
de Computação faz-se necessário adequar os conteúdos ao contexto cultural,
geográfico e temporal dos alunos. Porém, ressalta-se que o conceito de
contextualização não deve ser reduzido apenas à ideia de formular atividades que
contemplem a realidade imediata dos alunos. A contextualização se dá quando
problematiza-se o conteúdo em outro contexto diferente (RICARDO, 2003).
Na fala da entrevistada Sul 02, há aspectos interessantes, ela demonstra que
ao propor atividades contextualizadas aos seus alunos há uma motivação da parte
dos mesmos para participar de forma mais ativa das aulas. A docente relata ainda
que, ao contextualizar, ela acabou também explorando conceitos de outras disciplinas.
Conforme estudos de Fourez (1998), os conceitos de contextualização e
interdisciplinaridade estão de certo modo interligados, pois, para o autor, os meios que
conduzem à contextualização naturalmente exigirão um exercício interdisciplinar por
parte do professor.
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6.4.2.6 Mediação

O conceito de mediação que será tomado para a análise, está embasado nos
estudos de Vigotsky (1998) e Martins e Moser (2012).
De acordo com Vigotsky (1998), toda ação humana supõe uma mediação, para
ele a aprendizagem ocorre através de uma mediação semiótica ou pela interação com
o outro. Desse modo, o processo de aprendizagem é visto como uma ação mediada.
Conforme Martins e Moser (2012), os meios que favorecem a mediação
compreendem tudo aquilo que o homem utiliza para ter acesso ao mundo, porém é
importante ressaltar que os meios ou as ferramentas que constituem a mediação “não
produzem o significado nem a aprendizagem” (p. 11).
Com o surgimento das tecnologias digitais, o potencial de mediação para a
aprendizagem expandiu-se aumentando as possibilidades de aprendizagem.
Para Tapscott (2010), a geração atual está imersa no meio digital, trata-se de
uma geração que apresenta novas habilidades e capacidades tecnológicas e
informacionais. Essa nova geração apresenta maiores dificuldades com aulas longas
e expositivas devido ao reduzido tempo de atenção que apresentam em virtude do
contato constante com ambientes e tecnologias virtuais.
Diante dessa situação, os professores de Computação reconhecem seu
importante papel como mediadores e também compreendem que o ensino de
Computação promove o uso de ferramentas potencializadoras da mediação para que
ocorra a aprendizagem.
“Então eu me vejo como uma mediadora” (SUL 03).
“[...] por que aí, vem aquele famoso “ensinar a ensinar”, no sentido de que o
professor de Computação consiga fazer todo o acompanhamento do aluno, o
processo de mediação na parte técnica” (SUL 02).
Eu acho que as melhores metodologias são metodologias dinâmicas e que
envolvam trabalhos em grupo. [...]é bem importante você tentar usar essas
estratégias de ensino com trabalhos em grupo, com ferramentas que
possibilitem que eles interajam em um grupo (SUL 01).
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O entrevistado Sul 01, indica que em sua prática ocorre a aprendizagem
mediada através de trabalhos em grupo, ou por comunidades de prática. Essas
atividades surtem maior efeito para o envolvimento da geração atual nas aulas.
Nesse modelo de ensino-aprendizagem, o professor coloca-se como o
orientador do processo de construção do conhecimento, procurando despertar nos
seus alunos a curiosidade e a inventividade que resulta na aprendizagem
significativa.27

6.4.2.7 Planejamento

O conceito de planejamento é inerente à atividade de qualquer profissional do
ensino, é o principal conceito da formação didática dos futuros professores. Para
Libâneo (2016), a elaboração do planejamento de ensino é o encontro da didática
básica, enquanto teoria do ensino generalizada, com as didáticas específicas ou
disciplinares.
Assim, a ação do planejamento pedagógico em cada área terá uma dimensão
comum ao ensino em todas as áreas do conhecimento, e uma dimensão carregada
de especificidade com o núcleo disciplinar. Para Manata (2004), o planejamento é um
processo, através do qual a ação educativa é racionalizada, porém é flexível e pode
ser usado para promover mudanças também na prática educativa dos professores.
O planejamento não deve ser concebido como um mero procedimento
burocrático, e precisa estar amparado em procedimentos que partem da análise do
conteúdo do núcleo conceitual do conhecimento a ser trabalhado, assim como
identificar que habilidades serão desenvolvidas, realizar a construção de redes de
conceitos que serão articulados, as tarefas que farão parte do estudo e as formas de
avaliação (LIBÂNEO, 2016).

27

Aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire
significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da
estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua
estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e
diferenciação (MOREIRA, 1982).

284

Sob esse prisma, compreende-se que o planejamento pedagógico deve ser
desenvolvido de forma conectada com todos os demais conceitos elencados como
categorias do PCK dos professores de Computação.
Os relatos a seguir revelam que o planejamento, tanto no sentido de exercício
da atividade docente, quanto como conceito presente na atividade computacional,
está também no campo do conhecimento pedagógico do professor de Computação.
“Me formei para isso, para dar aulas, a gente planeja a aula e também
estruturamos a avaliação de acordo com o que acontece na aula, então, nesse
momento de fazer o planejamento da aula o curso ajudou muito” (NORDESTE 2).
Então, é tranquilo, você vai lá, vê o plano de curso, vê as atividades que você
tem que desenvolver, os conteúdos que você tem que desenvolver, e a partir
daquilo você faz o teu planejamento. Você tem que ver o conteúdo que você
vai desenvolver, você tem que dominar esse conteúdo, então tem que
estudar, tem que visualizar todo este conteúdo, e fazer o plano da aula (SUL
03).

Observa-se, mediante os relatos, que ao longo da formação os egressos da
Licenciatura em Computação foram preparados para a atividade docente de forma
que construíram seu posicionamento pedagógico quanto ao ato de planejar. Pois a
atividade de planejar requer um processo de pensar sobre o que estão fazendo e
pensar sobre sua própria base de conhecimento (MISHRA; KOEHLER, 2006).
Portanto, será através do planejamento coerente com as convicções
pedagógicas do professor, aliado às diretrizes institucionais para o ensino de cada
realidade que o desenvolvimento da autonomia, a transposição didática, o
desenvolvimento

do

Pensamento

Computacional,

a

interdisciplinaridade,

a

contextualização e a mediação poderão ser efetivados na prática pedagógica de cada
professor.
Em meio a essa miríade de considerações, depreende-se que o PCK dos
professores de Computação, apresentado nesta pesquisa, representa de certo modo
um construto que indica a base de conhecimentos através da qual os professores de
Computação amparam-se pedagogicamente quando são confrontados com os
desafios impostos pela/na prática do ensino.
Porém, acredita-se que o PCK dos professores de Computação não se encerranos 7 (sete) atributos aqui apresentados, compreende-se que o estudo do PCK de um
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professor é bastante complexo, devido, dentre outros aspectos, ao fato de se tratar de
um conjunto de conhecimentos implícitos, que podem ser explicitados de diversas
outras formas (FERNANDEZ, 2011).
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Sala de aula do Programa: The Future Classrom
Colégio Vasco da Gama - Meleças (Sintra - Portugal).
Fonte: fotografia de Lilian Teixeira em 18/05/2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O futuro chegou; ele só não está distribuído uniformente.
William Gibson
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A seção introdutória dessa pesquisa foi iniciada com uma indagação que
imprime certa curiosidade quanto ao possível contexto para o trabalho docente nas
próximas décadas, em meio à multiplicação da ciência tecnológica digital e
informacional, que tem revolucionado as vias de acesso ao conhecimento e alterado
os processos de construção de saberes de forma individual e coletiva.
Há ainda de se considerar o confronto dessa realidade com a morosidade da
transformação do espaço escolar brasileiro, bem como com a lentidão da inserção de
novas tecnologias e de inovações metodológicas que integrem esse novo contexto
em prol da potencialização do processo ensino aprendizagem.
Assim, após todo o percurso deste estudo, compreende-se que a formação do
licenciado em Computação é oportuna ao contexto educacional brasileiro que, em
muitos aspectos, ainda não está articulado aos domínios tecnológicos e, sobretudo,
das TIDIC.
Logo, o licenciado em Computação poderá contribuir enormemente para
oferecer formas inovadoras para o ensino que explore as tecnologias com fins de
enriquecimento dos espaços de aprendizagem tanto na sua prática docente quanto
no auxílio, condução e orientação de outros professores e segmentos organizacionais
da educação.
Esta tese objetivou desenvolver uma análise acurada a respeito do
desenvolvimento profissional dos egressos da Licenciatura em Computação no Brasil,
envolvendo aspectos tais como: desafios, potencialidades e dificuldades da inserção
e da atuação profissional; questões identitárias refletidas em esquemas de
autocompreensão

profissional;

além

de

pretender

delinear

uma

base

de

Conhecimentos de Conteúdo Pedagógico (PCK) dos professores de Computação.
Assim, como forma de trazer à luz a síntese da tese central desse trabalho,
pontua-se a seguir as premissas que foram construídas a partir um processo profícuo
de imersão na análise dos dados.
 O desenvolvimento profissional do licenciado em Computação é satisfatório sob
os termos da inserção profissional e da formação continuada.
Apesar de ser considerada uma formação inicial de professores ainda recente
no Brasil, a base estatística desse estudo revelou que mais de 50% dos egressos
estão a atuar no ensino de Computação em diversos espaços e segmentos
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educacionais. Dentre os demais egressos que não estão no ensino, a grande maioria
está a trabalhar, porém, em espaços diferentes do ensino de Computação. Ressaltase que os egressos avaliam a inserção profissional como um fator ainda desafiador,
sob o aspecto da empregabilidade28 desse profissional no que se refere à atuação na
Educação Básica.
A formação continuada é um aspecto forte do desenvolvimento profissional dos
licenciados em Computação, verificou-se que 95% dos egressos ingressaram em
cursos de especialização e pós-graduação após a formação. Há, no perfil desses
profissionais, uma vocação à constante atualização de conhecimentos. Para os
egressos de LC a formação continuada também é percebida como - um meio para
ampliar as possibilidades de sua atuação profissional; uma condição para a autonomia
epistemológica e para uma prática reflexiva; uma forma de crescimento e maior
prestígio profissional.
 Constatou-se que a profissão do licenciado em Computação apresenta
qualidades potenciais para a inserção e atuação profissional. Em primeiro lugar,
afirma-se que há uma expansão na oferta de cursos profissionalizantes na área de
Computação, o que tem ampliado consideravelmente a promoção de vagas de
trabalho para professores de Computação.
Considera-se uma potencialidade desta formação profissional a perspectiva de
que licenciados qualificados (que possuem especialização ou outros cursos de pósgraduação) apresentam uma rápida e favorável inserção profissional.
Foram apresentados indicativos por parte dos egressos de Computação acerca
da existência de uma demanda de oferta ainda não preenchida para a atuação
docente em Computação na Rede Federal de Educação Tecnológica e em instituições
de Ensino Superior. Há, em algumas regiões do país, situações nas quais os
processos seletivos são abertos mas não há um quantitativo suficiente de candidatos
que possuam a formação em LC.

28

O conceito de empregabilidade tem sido utilizado para referir-se às condições da integração dos
sujeitos à realidade atual dos mercados de trabalho e ao poder que possuem de negociar sua própria
capacidade de trabalho, considerando o que os empregadores definem por competência. (HELAL;
ROCHA, 2011, p. 139)
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A formação do licenciado em Computação lhe confere também possibilidades
de atuação em diferentes espaços da educação formal, tais como a modalidade de
Educação a Distância e a Educação de Atendimento Especializado.
Uma outra potencialidade para a atuação deste profissional trata-se da
existência de processos seletivos para a contratação exclusiva de licenciados em
Computação em diferentes regiões do país.
 A maior dificuldade enfrentada pelos egressos de LC para a atuação no ensino
de Computação é a inexistência da obrigatoriedade da oferta de componente
curricular para a área de Computação na Educação Básica.
Esse aspecto torna-se relevante, compreende-se que há uma certa emergência
que a Computação seja inserida oficialmente no currículo desde as séries iniciais,
conforme já sugerido por outros estudiosos do tema, pois, diante do quadro atual da
evolução tecnológica, a formação integral do sujeito deve abranger com profundidade
o

desenvolvimento

de

habilidades que

possam

torná-lo

apto

e

incluído

autonomamente ao mundo das TDIC.
 A inserção e a atuação profissional do egresso de LC apresenta dificuldades e
desafios em mais três dimensões diferentes: há certa desvalorização e precarização
do trabalho do professor de Computação, esse fator tem provocado limitações para a
prática docente do ensino de Computação, sobretudo em escolas da Educação Básica
pertencentes às redes municipais e estaduais de ensino em todas as regiões
geográficas do Brasil.
Indica-se também, a questão da localização geográfica de cada egresso que
apresenta disparidades na empregabilidade. Para aqueles que estão nas cidades de
médio e grande porte nos grandes centros a inserção profissional ocorre
frequentemente logo após a conclusão do curso de formação. Todavia, para aqueles
que estão em cidades de menor porte no interior dos estados brasileiros a inserção
profissional ocorre dentro de um prazo mais longo.
O desconhecimento sobre o perfil e a atuação do licenciado em Computação
por parte de diversos segmentos e modalidades da educação é outra significativa
dimensão a ser considerada. Houve indicativos apresentados pelos egressos de
situações que denotavam desconhecimento por parte de gestores educacionais, de
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instituições de ensino de um modo geral, sobre a existência de uma formação docente
em Computação. Esse fator tem dificultado a promoção em maior número de
processos seletivos e contratações específicas na área de educação que contemplem
a formação desses profissionais.
 Ao emergir mais profundamente no campo dos significados, surge uma
premissa de fácil percepção, quando da análise dos dados, a qual reside no conceito
de identidade e está no âmago deste trabalho, essa premissa responde, ao menos
temporalmente, a seguinte indagação: - Quem é o professor de Computação no
Brasil?
Com base no conjunto de narrativas e num processo inferencial das falas e
posicionamentos, a “autoimagem” dos professores de Computação foi ilustrada por
meio de “afirmações autodescritivas” dos sujeitos (KELCHTERMANS,1995; 2009).
Logo, ser professor de Computação é: a) estar aberto ao novo, e porque não
afirmar que significa também ser o docente da inovação29 tecnológica?; b)

um

professor com “visão” interdisciplinar, capaz de romper com a lógica da fragmentação
do currículo escolar; c) um professor “pau para toda obra”, que é flexível à diversidade
de especializações de sua área e ao mesmo tempo sente-se numa condição
performática ao olhar para si através de lentes exteriores; d) é o professor da cultura
digital, que pode promover a inserção de sujeitos no mundo cibercultural de forma
ativa para além do consumo de mídias, mas como sujeito que avalia criticamente as
TDIC e pode programá-las.
 A identidade do professor de Computação está centrada na docência e no
desenvolvimento de tecnologias digitais e informacionais para a educação. No
ambiente escolar o papel do professor de Computação deve ser percebido para além
da “figura” do instrutor de informática, ou ainda do auxiliar de uso de tecnologia na
escola. Essa premissa foi construída a partir da autodescrição dos egressos a respeito
daquilo que consideram que não faz parte da identidade do professor de Computação.

Conforme Tidd, Bessant e Pavitt (2008) declaram, “a inovação é uma questão de conhecimento –
criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos” (p.35).
29
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 A identidade docente do professor de Computação é construída desde a
formação inicial. Os espaços de atuação no PIBID, nos estágios são os mais
impactantes para a construção docente dos sujeitos ainda na formação.
As primeiras experiências profissionais dos licenciados são marcantes para a
permanência ou não na atividade docente na Computação. O “ser professor” é
construído mediante experiências práticas. O reconhecimento social da comunidade
interna e externa ao espaço escolar também fortalecem a construção da identidade
docente desses sujeitos, esse é um campo intersubjetivo da construção docente.
 A formação profissional em LC provoca mudanças profundas nas identidades
dos sujeitos. Há mudanças de concepções, visões de mundo, e ainda mudanças
sociais que alteram até mesmo a condição de vida socioeconômica dos sujeitos.
Essas mudanças são resultado da construção da identidade profissional e do
desenvolvimento profissional dos sujeitos nos espaços da academia, da formação
científica, da formação pedagógica, da formação disciplinar da Computação e, dos
diversos espaços de atuação profissional. Pois, a entrada na profissão lhes confere
saberes e vivências em um novo grupo, uma vez que esses sujeitos passam à
condição de membros de um determinado grupo profissional.
 Pode-se afirmar que há certa fragmentação entre os saberes da formação do
licenciado em Computação, esse aspecto interfere na identidade dos sujeitos que
passam pela formação. Constata-se que há uma maior influência da dimensão
pedagógica na construção da identidade profissional dos sujeitos que participaram
desta pesquisa.
Essa premissa é a base analítica do seguinte questionamento da problematização
dessa pesquisa: - Como as dimensões formativas da Licenciatura em Computação se
relacionam na identidade profissional dos sujeitos?
 Na

formação

de

LC

há

experiências

exitosas

de

articulação

e

interdisciplinaridade entre as dimensões formativas: técnica, pedagógica e
tecnológica.
Nesses casos em que a perspectiva interdisciplinar acontece dentro do curso
de formação que é oferecido ao futuro professor, ampliam-se as possibilidades de que
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este profissional venha a ter maiores habilidades para o trabalho em equipe,
colaborativo, assim como de construção de uma visão “menos” fragmentada da
produção do conhecimento, sobretudo, na área de tecnologias da informação, visto
que a produção de conhecimento nessa área é marcada pelo aspecto da
multidisciplinaridade.
 Há dificuldades que se apresentam ainda na formação dos licenciados em
Computação que podem interferir na construção da identidade profissional desses
sujeitos.
Os principais problemas que ocorrem ao longo da formação em LC são: a
rotatividade de professores das disciplinas da área específica dos cursos;
superficialidade no conteúdo ministrado em algumas disciplinas centrais da formação
específica da Computação e problemas estruturais no que se refere à disponibilização
de equipamentos, laboratórios, dentre outros, nas instituições nas quais a formação é
ofertada.
Desse modo, é relevante ressaltar que as questões que envolvem as
potencialidades ou fragilidades de uma determinada atuação profissional são
complexas e envolvem fatores diversos, desde a questão da infraestrutura necessária
para a formação até questões de ordem política e social, conforme foi ilustrado nesta
análise, o problema da

política curricular para a inserção da Computação na

Educação Básica e desconhecimento e/ou pouca divulgação da existência do
profissional da docência em Computação.


Ao longo de sua atividade profissional, os professores de Computação

constroem uma base de conhecimentos pedagógicos que são gerados a partir da
interseção entre os conhecimentos disciplinares que trazem da formação e os
conhecimentos pedagógicos que também são adquiridos nos processos formativos e
nas experiências. Essa interseção ocorre quando o professor precisa operacionalizar
o ensino de Computação, então, são gerados os saberes da sabedoria da prática,
quando o professor adapta os conhecimentos disciplinares e os conhecimentos
pedagógicos, a fim de tornar o conteúdo “ensinável” e acessível aos alunos.
Logo, foi possível indicar 7 (sete) atributos que colaboram para ilustrar o
Pedagogical Content Knowledge dos professores de Computação.
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Os professores de Computação demonstram que sua base de Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo para o ensino de Computação é orientada pelos seguintes
atributos: autonomia, transposição didática, contextualização, pensamento/raciocínio
computacional, mediação, interdisciplinaridade, e planejamento.
O conjunto dos atributos que compõem a base do PCK do professor de
Computação aqui apresentado revela que esse profissional traz em sua postura
pedagógica marcas de um profissional contemporâneo que consegue perceber as
novas demandas pedagógicas do ensino para a geração nativa digital (PRENSKY,
2001) que tem ao seu dispor tecnologias informacionais cada vez mais cedo, que lhes
concedem acesso imediato em qualquer local a conhecimentos aos quais gerações
passadas só teriam acesso ao chegar na universidade.
A educação computacional, com base no PCK dos professores de
Computação, deverá promover a autonomia desses sujeitos, a fim de que possam
gerir todo o aparato tecnológico ao seu redor e não apenas confinarem-se à condição
de consumidores passivos. Para isso, a exploração de sua capacidade de abstração,
de raciocínio computacional deverá ser trabalhada através da transposição
didática dos saberes científicos da Computação para a condição de saberes
computacionais acessíveis ao educando. Esse processo é mediado pela
contextualização de um planejamento para o ensino de Computação amparado em
uma perspectiva interdisciplinar.
É interessante observar que todas os elementos abordados nas categorias de
análise desta tese - o desenvolvimento profissional; a formação docente; a base de
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) dos professores de Computação convergem para compreensão ampla da identidade profissional desses sujeitos.
A partir das dozes premissas elencadas, que figuram as conclusões centrais
desse estudo, anela-se ter alcançado o cumprimento dos objetivos assumidos no
projeto desta investigação acadêmica.
Foi possível encontrar respostas para as questões implícitas nos objetivos
dessa pesquisa, contudo, tem-se a consciência de que tais respostas são inconclusas,
haja vista o caráter dinâmico da construção e produção do conhecimento e dos
significados da ação profissional do docente de Computação, em constante
movimento.
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Compreende-se que a escolha do Método Misto (CRESWELL, 2010) e da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) como perspectiva de análise neste estudo,
proporcionou caminhos que permitiram o alcance de conteúdos e indicadores que
delimitaram significados convergentes entre si e oriundos de diferentes fontes
(qualitativa e quantitativa), possibilitando a construção das teses centrais conclusivas
desta investigação.
Considera-se como maiores riquezas deste estudo: os aspectos identitários da
docência em Computação que emergiram da análise dos dados, os códigos da
categoria “Ser professor de Computação”; e, os atributos da categoria do PCK do
professor de Computação que contribuem enormemente para uma compreensão
inicial sobre a identidade profissional do docente da Computação no contexto da
educação brasileira.
As dificuldades para inserção e atuação profissional que foram apontadas pelos
egressos são aspectos importantes a serem divulgados posteriormente em
Congressos, Seminários, Encontros da área de Educação para a TDIC no Brasil,
assim como para serem publicitados em outros meios, de forma que a comunidade
educacional tenha conhecimento sobre a necessidade de ações políticas e normativas
que favoreçam o fortalecimento dessa formação de professores, tão oportuna ao
contexto educacional da contemporaneidade.
Por meio deste estudo novas questões são desencadeadas para futuras
investigações. As respostas apresentadas nesta produção trouxeram outras
indagações e provocaram inquietações sobre outros aspectos da identidade do
licenciado em Computação a serem descortinados.
- Como superar a fragmentação de saberes na formação de professores de
Computação?
- Qual é a representação que os licenciandos em Computação constroem das
aulas dos conteúdos disciplinares da Computação, como se dá a relação desses
conteúdos na construção da identidade profissional ainda na formação inicial?
Enfim, a atividade investigativa é instigante e contínua, conduz o pesquisador
ao aprofundamento de sua base epistemológica mediante a produção de novos
conhecimentos que emergem de cada investigação. Esse processo ocorre em forma
de ciclo, no movimento contínuo de reflexões que produzirão novos elementos a
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serem investigados, essa é uma característica da capacidade criadora do
pesquisador.
Portanto, acredita-se que o presente estudo apresenta-se como uma relevante
contribuição para a compreensão detalhada sobre o desenvolvimento profissional do
licenciado em Computação no Brasil e também para os estudos na área de formação
de professores para as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC),
visto que há uma acentuada escassez de trabalhos acadêmicos substanciais que
atendam essa especificidade no Brasil.

Provavelmente, daqui há uma ou duas décadas,
quando este estudo for revisitado, os leitores “rir-se-ão”
ao perceberem como o professor de Computação cresceu
e se reinventou em um curto espaço de tempo,
pois se trata de um professor do futuro no presente.
Lilian Teixeira, Salvador, verão de 2019.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Educação – DEDC/ CAMPUS I
Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEDUC
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS, CEP- UNEB

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do participante:
Documento de Identidade nº: _______________ Data de Nascimento: ___./___/___
Sexo: M ( ) F ( ) Endereço: ____________________________________________
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__________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Identidade(s) Profissional (is)
Docente(s) do Licenciado em Computação: perspectivas da atuação de um professor
contemporâneo”

2. PESQUISADORA RESPONSÁVEL (ORIENTADORA): Maria Olívia de Matos
Oliveira. Docente do Doutorado PPGEDUC/UNEB; e, Orientadora da pesquisa.
Telefone para contato: 71- 8199-5920
PESQUISADORA PRINCIPAL (ORIENTANDA): Lilian da Silva Teixeira. Aluna do
Curso de Doutorado PPGEDUC/UNEB.
Telefone para contato: 74-3541-7464
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REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
O Sr.(a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: “Identidade(s)
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autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o
pesquisador ou com a instituição. Conforme o que estabelece a Resolução 466/2012
CNS/MS caso se sinta prejudicado terá direito a indenização. As informações obtidas
através dessa pesquisa serão confidencias e asseguramos o sigilo de sua identidade.
Ao concordar o Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do
telefone da pesquisadora principal e do orientador, que poderá tirar suas dúvidas
sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

IV. AVALIAÇÃO DO RISCO AOS PARTICIPANTES:

( X )Risco Mínimo ( ) Riso Maior que mínimo
Descrição: Essa pesquisa apresenta riscos aos participantes. Estes riscos poderão
ser de ordem psíquica, moral, intelectual e social, pois os mesmos estarão fornecendo
suas perspectivas pessoais e suas representações sociais quanto à identidade
profissional que construíram após a formação, assim, estarão expondo um pouco de
suas intimidades no momento das entrevistas e das observações participantes. Porém
nos propomos a minimizar ao máximo possível esses riscos. Será preservada a
integridade física e psicológica dos sujeitos. Seus nomes não serão citados em
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momento algum da escrita do trabalho. Utilizaremos nomes figurativos para
resguardar as identidades dos sujeitos. Se em algum momento das entrevistas,
preenchimento dos questionários, na realização do grupo focal ou ainda nos
momentos de observação participante o sujeito vier a sentir-se prejudicado em
qualquer aspecto, o trabalho com o referido sujeito será interrompido imediatamente.
O objeto de estudo serão as narrativas dos sujeitos sobre sua formação e atuação
profissional após a formação na Licenciatura em Computação, desse modo, as
identidades pessoais serão resguardadas a fim de não trazer riscos à integridade
física.

V. BENEFÍCIOS DA PESQUISA

Esta pesquisa poderá contribuir cientificamente para as produções do meio
educacional que estão voltadas à discussão da identidade docente, formação de
professores e ainda sobre a preparação de profissionais da educação para o usos das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação.Além da
pertinência científica, este trabalho contribuirá para uma avaliação intríseca do Projeto
de Criação do Curso de Licenciatura em Computação no IF Baiano, campus Senhor
do Bonfim. A partir da análise da trajetória profissional dos egressos do curso de LC
ao longo de dois anos após a formação, será elaborado um documento contendo a
avaliação realizada pela pesquisadora a partir dos dados que serão apresentados
pelos egressos. Esse documento apresentará orientações a serem seguidas pelo
colegiado do curso. Também será promovido um mini curso de 20 horas para todos
os docentes do curso de Licenciatura em Computação no IF Baiano - Campus Senhor
do Bonfim. Nesse minicurso abordaremos os pontos nevrálgicos da formação do
licenciado em LC, que tenham sido apontados pelos sujeitos da pesquisa, assim
como, estaremos apresentando possibilidades de fortalecimento da formação.

VI. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS.
Pesquisadora (Orientanda): Lilian da Silva Teixeira. Aluna do Curso de Doutorado
PPGEDUC/UNEB. Telefone para contato: 74-3541-7464

320

Pesquisadora responsável (Orientador): Maria Olívia de Matos Oliveira. Docente
do Doutorado PPGEDUC/UNEB; e, Orientadora da pesquisa. Telefone para contato:
71- 8199-5920
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB –
Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. Pavilhão Administrativo
da UNEB – Térreo CEP: 41.195-001 Tel: (71) 31172399. Email: cepuenb@uneb.br
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP Endereço: Esplanada
dos Ministérios, Bloco G – Edifício Anexo, Ala “B” – 1º andar – Sala 103B. CEP 70058900. Brasília- DF. E-mail: conep@saude.gov.br

VI- CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido
o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
Consinto, também, que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em
eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada.

Senhor do Bonfim(BA), ______ de _________________ de 20__

__________________________________________________________________
Assinatura do sujeito participante da pesquisa

__________________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável pela pesquisa (Orientadora)

__________________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora principal (Orientanda)
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APÊNDICE B

Formulário do questionário online
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APÊNDICE C

Roteiro da Entrevista Semiestruturada

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

1. Após ter passado pela formação do curso de Licenciatura em Computação,
fale sobre si antes e depois da passagem pela graduação... A formação
provocou mudanças em sua identidade?
2. Quais foram os momentos mais significativos de sua formação na
Licenciatura em Computação? Fale sobre esses momentos;
3. Como você compreende a atuação do professor de Ciência da Computação
no que se refere aos aspectos pedagógicos? Qual o objetivo dessa
formação?
4. Diante de suas experiências após a formação em Licenciatura da
Computação/Informática como se dá o início de carreira na profissão? Quais
foram, ou quais são as suas maiores dificuldades? Avalie seu início de
carreira;
5. Como você avalia o processo de inserção do licenciado em Computação no
mercado de trabalho? Podes indicar potencialidades e fragilidades para
essa inserção?
6. Podes falar-me sobre a relação teoria e prática na sua atuação profissional
como professor da área de Computação, após a formação? Conte-nos
sobre a sua experiência na docência da área de Computação/informática;
7. Podes definir: “quem é o professor de Ciência da Computação no contexto
atual”?
8. Que conhecimentos você considera mais importantes que o professor de
Computação precisa ter para ensinar?
9. Que conteúdos devem ser ensinados na área de Computação para a
Educação Básica?
10. Quais as maiores dificuldades de aprendizagem dos alunos no ensino da
Computação na Educação Básica, ou no segmento no qual você atua no
momento?
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11. Quais as metodologias ou estratégias mais adequadas para ensinar
Computação?
12. Para você, quem é o professor de Computação?

