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Resumo 

 
Objetivo: Esta dissertação teve por objetivo geral averiguar o desenvolvimento de 
competências tecnológicas de docentes em IES privadas localizadas no Nordeste do 
país. Relevância/originalidade: O tema aqui proposto foi voltado para as tecnologias 
em duas instituições que são reconhecidas pela qualidade dos serviços ofertados e 
pelo importante papel social que desempenham nas regiões onde atuam. O 
mapeamento das competências tecnológicas requeridas dos docentes evidenciou que 
os participantes têm percepção positiva sobre o tema e se preocupam com a 
estabelecimento de parcerias com agentes externos. Metodologia/abordagem: 
Realizou-se estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa.  O método 
empregado foi o estudo de casos múltiplos, envolvendo duas instituições de ensino 
superior (IES) privadas, localizadas no interior dos estados do Piauí e Maranhão. As 
unidades de análise são instituições de referência nas regiões onde atuam e ofertam 
cursos de graduação e pós-graduação. Os participantes foram docentes, diretores e 
coordenadores. Os dados foram coletados com base em técnicas distintas e 
complementares. Os docentes foram inquiridos por questionário eletrônico aplicado 
por meio do Google Forms. Para aprofundamento, diretores e coordenadores foram 
entrevistados de forma remota com a utilização da plataforma Google Meet. O 
conteúdo das entrevistas foi gravado para posterior transcrição com a devida 
autorização dos participantes. Os dados qualitativos foram tratados por análise de 
conteúdo; e os dados quantitativos, com base em estatística descritiva e uso do 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). O modelo aqui proposto baseou-
se em Silva (2020).  A pesquisa bibliográfica apresentou o embasamento necessário, 
segundo os conceitos de Bitencourt (2001), Dutra (2017), Fleury (2002) e outros que 
à luz do conhecimento trouxeram muitas contribuições. Principais resultados: Os 
participantes compartilham percepções semelhantes acerca dos impactos das novas 
tecnologias e inovações no contexto da educação superior e as necessidades de 
adaptações, revisão de comportamentos, agilidade, incentivo ao protagonismo do 
aluno, aplicação de metodologias ativas e o uso de sistemas de informação. 
Observou-se que os respondentes com idade até 30 anos manifestaram mais domínio 
das competências tecnológicas. Contribuições teóricas/metodológicas: As 
competências envolvem componentes cognitivo, funcional, comportamental, ético,  
político e são influenciadas por fatores como cultura organizacional, modelo didático-
pedagógico inerente ao ensino híbrido e disponibilidade de TICs. Contribuições 
sociais/para a gestão: Sobre o desenvolvimento de competências tecnológicas, o 
estudo revelou que esse processo é complexo e envolve capacitação e suporte. O 
trabalho em equipe e a ajuda mútua são incentivados em ambas as instituições. 
Notou-se a importância do planejamento das atividades para o ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA). Os docentes têm participado de redes sociais e feito frequente 
uso de aplicativos, plataformas e dispositivos para incrementar a aquisição de 
competências. Diante disso, vê-se a relevância do estudo para as duas IES 
pesquisadas uma vez que os dados apresentados servem de parâmetros para o 
aperfeiçoamento dessas competências tecnológicos. 
 
Palavras-chave: Competências tecnológicas. Inovação. IES. Ensino Privado. Região 
Nordeste. 
 

 



 
 

Abstract 

Objective: This dissertation had the general objective to investigate the development 

of technological competences of professors in private HEIs located in the Northeast of 

the country. Relevance/originality: The theme proposed here was focused on 

technologies in two institutions that are recognized for the quality of the services 

offered and for the important social role they play in the regions where they operate. 

The mapping of the technological competences required of the professors showed that 

the participants have a positive perception of the topic and are concerned with 

establishing partnerships with external agents. Methodology/approach: A descriptive 

study was carried out with a qualitative and quantitative approach. The method used 

was the multiple case study, involving two private higher education institutions (HEIs), 

located in the interior of the states of Piauí and Maranhão. The units of analysis are 

reference institutions in the regions where they operate and offer undergraduate and 

graduate courses. The participants were professors, directors and coordinators. Data 

were collected using different and complementary techniques. Teachers were 

surveyed using an electronic questionnaire applied through Google Forms. For further 

study, directors and coordinators were interviewed remotely using the Google Meet 

platform. The content of the interviews was recorded for later transcription with the 

permission of the participants. Qualitative data were treated by content analysis; and 

quantitative data, based on descriptive statistics and use of the Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). The model proposed here was based on Silva (2020). 

The bibliographic research presented the necessary foundation, according to the 

concepts of Bitencourt (2001), Dutra (2017), Fleury (2002) and others who, in the light 

of knowledge, brought many contributions. Main results: Participants share similar 

perceptions about the impacts of new technologies and innovations in the context of 

higher education and the needs for adaptations, behavior review, agility, encouraging 

student protagonism, application of active methodologies and the use of information 

systems . It was observed that respondents aged up to 30 years showed more mastery 

of technological skills. Theoretical/methodological contributions: Competencies 

involve cognitive, functional, behavioral, ethical, political components and are 

influenced by factors such as organizational culture, didactic-pedagogical model 

inherent to blended learning and availability of ICTs. Social/management 

contributions: Regarding the development of technological competences, the study 

revealed that this process is complex and involves training and support. Teamwork 

and mutual help are encouraged in both institutions. The importance of planning 

activities for the virtual learning environment (VLE) was noted. Teachers have 

participated in social networks and made frequent use of applications, platforms and 

devices to increase the acquisition of competences. In view of this, the relevance of 

the study for the two HEIs researched can be seen, since the data presented serve as 

parameters for the improvement of these technological competences.  

Keywords: Technological skills. Innovation. HEI Private Education. Northeast Region. 
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1 Introdução 

 

Diversos fatores têm afetado as instituições de ensino superior (IES) no país. Em 

relação às IES privadas, a crise econômica associada às restrições impostas pela 

pandemia da doença do coronavírus 19 (COVID-19) contribuiu para a redução da 

demanda, estimulando ainda mais a concorrência. Na busca de alternativas para 

fomentar a competitividade, as instituições procuram adequar suas estruturas e 

processos, tendo em vista a necessidade de atender às determinações do Ministério 

da Educação (MEC). Nesse quadro, deve-se considerar o impacto das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) no ambiente institucional. As novas tecnologias 

alteraram radicalmente a lógica de gestão, a dinâmica funcional e os processos de 

ensino-aprendizagem nas IES. 

 

Nesse cenário de transformações, os docentes desempenham papel estratégico nas 

instituições, interagindo com diversos públicos e intervindo na qualidade do processo 

formativo. Dessa forma, podem ser considerados coautores dos resultados da IES. 

Deve-se levar em conta que, em sintonia com as tendências da Quarta Revolução 

Industrial, o processo de ensino-aprendizagem é fortemente marcado por inovações 

tecnológicas e integração entre as ciências, o ambiente de aprendizagem configurado 

com base nas funcionalidades e possibilidades das novas tecnologias. Caloi (2018) 

assevera que as inevitáveis transformações afetam o meio social e as organizações 

buscam se adequar às tendências da Quarta Revolução. Contudo, para atenderem às 

demandas desse âmbito, os docentes necessitam de novas competências. 

 

A literatura destaca a relevância das competências docentes e sinaliza seu caráter 

dinâmico. Entre elas, as competências tecnológicas se revelam particularmente 

importantes por possibilitarem a aplicação dos recursos disponíveis de forma 

adequada e produtiva. No atual cenário, a prática pedagógica requer o domínio das 

tecnológicas e sua aplicação de forma crítica, em sintonia com o perfil e as demandas 

discentes. Pode-se considerar que o domínio dessas competências contribui para 

empregabilidade do docente, já que elas vão se tornando indispensáveis.   

 

Diversos autores, como Fleury e Fleury (2001), Bertolini (2004), Barbosa (2008), 

Grzybowska & Lupicka (2017), Pavan (2005), Zarifian (2001), entre outros, sugerem 
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que a necessidade de se estudar a questão da competência se renova diante das 

constantes alterações nos contextos produtivo, econômico e social. O exame da 

literatura revela que a abordagem da competência envolve diversos níveis de análise 

e diferentes encaminhamentos teóricos. Embora seja um tema discutido há décadas, 

sua relevância se renova em face da revolução tecnológica em curso e das abrutas e 

recentes transformações no âmbito educacional. As competências tecnológicas dos 

docentes representam um assunto relevante, ao se considerar que o processo 

educativo deve estar voltado para a aprendizagem significativa e despertar a atenção 

dos discentes por meio de alternativas mais atrativas.  

 

O campo pedagógico necessita de profissionais capacitados para acompanhar as 

mudanças e atuar de forma eficiente na resolução de problemas (Grzybowska & 

Lupicka, 2017). Aperia, Hardman & Janko (2017) consideram a relevância das 

competências e admitem a complexidade inerente ao processo pelo qual elas são 

desenvolvidas. Discutir competências associando-as à tecnologia, torna-se ainda 

mais complexo, visto que, para a Indústria 4.0, elas possuem relações com os 

aspectos de informação, dados, novas tecnologias, procedimento e gestão (Silva, 

Kovaleski & Pagani, 2019).  

 

Ao se abordar o tema, deve-se levar em conta o cenário hodierno caracterizado pelos 

desafios impostos pela pandemia da COVID-19 e seus reflexos no processo formativo. 

Os impactos na dinâmica produtiva e na sociedade mostram resultados negativos nos 

campos social e econômico. Ante as adversidades, os docentes têm a necessidade 

de rever posturas, buscar novos saberes e se reposicionarem como colaboradores 

ativos na dinâmica de ensino-aprendizagem. Camacho, Joaquim, Menezes & 

Sant´Anna (2020, p. 4) explicam: “O maior desafio dos educadores da atualidade 

consiste em construir uma escola em que alunos com diferentes graus, níveis ou 

condições de aprendizagem estejam juntos frente à mesma situação de ensino”. 

 

Considerando os aspectos mencionados, esta dissertação adotou como ponto de 

partida a seguinte questão geradora: como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas? Na busca de possíveis 

respostas, realizou-se pesquisa de natureza teórico-empírica que envolveu 
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instituições localizadas na região Nordeste do país, mais especificamente nos estados 

do Piauí e Maranhão. 

 

Em sintonia com a questão geradora, foram definidos os seguintes objetivos de 

pesquisa. 

 

Objetivo geral  

 

Averiguar o desenvolvimento de competências tecnológicas de docentes em IES 

privadas localizadas no Nordeste do país. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Descrever as instituições IESPI e IESNOR. 

b) Mapear as competências tecnológicas requeridas aos docentes e o nível de 

domínio sobre elas. 

c) Identificar as práticas relacionadas ao desenvolvimento de competências 

tecnológicas nas instituições analisadas. 

 

A partir dos objetivos estabelecidos, realizou-se estudo descritivo com abordagem 

qualitativa e quantitativa. O método empregado foi o estudo de casos múltiplos (Yin, 

2010) envolvendo duas IES privadas: uma no estado do Piauí, outra no Maranhão. As 

unidades de análise são instituições de referência nas regiões em que atuam e 

ofertam cursos de graduação e pós-graduação. Os participantes foram docentes, 

diretores e coordenadores.  Na definição da estratégica de coleta de dados, levaram-

se em consideração as restrições e adversidades inerentes à pandemia. Os dados 

foram coletados por meio de técnicas distintas e complementares. Os docentes foram 

inquiridos por questionário eletrônico aplicado por meio do Google Forms. Para 

aprofundamento, diretores e coordenadores foram entrevistados de forma remota com 

a utilização da plataforma Google Meet. O conteúdo das entrevistas foi gravado para 

posterior transcrição com a devida autorização dos participantes, que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados qualitativos foram 

tratados por análise de conteúdo (Bardin, 2011); os dados quantitativos foram 
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analisados com base em procedimentos de estatística descritiva como auxílio do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

 

A pesquisa realizada pode ser justificada pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, 

faz-se necessário considerar que o tema abordado tem estimulado a realização de 

diversos estudos. Nessa direção, a presente dissertação contribui para ampliar o nível 

de compreensão sobre o assunto por meio de pesquisa teórico-empírica. Em sintonia 

com o trabalho realizado por Silva (2020), procura-se desvendar as competências 

tecnológicas nas IES privadas, contribuindo para a literatura sobre o tema. Pesquisa 

realizada na Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) retornou nove resultados 

para o termo “competências tecnológicas”, ressaltando a necessidade de ampliar a 

base de estudos sobre o assunto.   

 

Em segundo lugar, a pesquisa pode ser justificada pela necessidade de subsidiar o 

processo reflexivo e a intervenção corretiva no âmbito das duas instituições. Nesse 

sentido, poderá assumir caráter aplicado na medida em que seus resultados 

constituírem uma base para a construção de visão crítica, favorecendo a gestão 

dessas IES.  

 

A terceira razão que justifica a realização da pesquisa diz respeito à sua contribuição 

para a formação da autora desta dissertação. O desenvolvimento das habilidades da 

pesquisadora é um dos objetivos do curso de mestrado. Nesse sentido, a investigação 

estimulou a ampliação do nível de conhecimento sobre o tema e o domínio das bases 

teórica e metodológica relacionadas à pesquisa. Esta autora atua como profissional 

em uma das IES analisadas. 

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, no 

Núcleo de Estudos em organizações e Gestão de Pessoas (NEOGEP), do curso de 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL). Ela 

integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 

Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 
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Administração da FPL e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos. O primeiro deles abarca a 

introdução ao tema, a contextualização do problema de pesquisa, os objetivos e as 

justificativas do estudo. O segundo capítulo contempla a fundamentação teórica, 

resgatando aspectos relacionados à educação superior privada no país; a abordagem 

da competência, competências docentes e tecnológicas. No terceiro capítulo, 

descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados. O quarto capítulo 

apresenta a discussão dos resultados obtidos à luz da base teórica do estudo. O 

quinto capítulo contempla as considerações finais e as recomendações gerenciais. 

Finalmente, seguem-se as referências, apêndices e anexos.  
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2 Educação: competências docentes e novas tecnologias  

 

O presente capítulo contempla a fundamentação teórica da pesquisa. Sua estrutura 

deriva da questão geradora, a saber: como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas? Inicia-se a discussão com 

base em aspectos que marcam o cenário das IES no país. Na sequência, recupera 

elementos que constituem o debate sobre competências, competências docentes e 

tecnológicas. 

 

2.1 Desenvolvimento do ensino superior no país: breve histórico  

 

Abordar a trajetória do ensino superior no Brasil não é tarefa simples, na medida em 

que diversos fatores influenciaram as diferentes fases. Diversos autores consideram 

que a implementação tardia do ensino superior no país se deveu às características 

ideológicas do aparelho educacional orientado pela lógica de exploração da Colônia 

e com foco na manutenção do modelo social, econômico e político da época (Cunha, 

1985; Zoccoli, 2009). O engendramento da estrutura e sua organização foram 

afetados por uma diversidade de fatores que, ao longo do tempo, condicionaram as 

possibilidades de desenvolvimento.  

 

De acordo com Cunha (1980), os primeiros vestígios da educação superior no Brasil 

se deram por volta de 1572. Iniciou-se com a criação dos cursos de Artes e Teologia 

no Colégio dos Jesuítas da Bahia. No ano de 1759, depois da expulsão dessa ordem 

religiosa, começou a abertura de aulas de matérias isoladas. Na sequência, chegando 

ao ano de 1776, criou-se uma faculdade no Seminário dos Franciscanos no Rio de 

Janeiro e, depois, em 1798, outra no Seminário de Olinda. 

 

Um evento de destaque na história do Brasil foi a chegada da Coroa Portuguesa, que 

era controlada pelo governo central. Nesse momento, a educação superior era 

pública, porém não gratuita, tendo a Europa como modelo. Por conta disso, sentia-se 

a necessidade de pertencer a uma civilização com bases ideológicas em que se 

alimentava o desejo da manutenção do status quo dominante. 
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Aqui surge o ensino superior não religioso que, segundo a história, iniciou-se 

justamente com a transferência da sede do Império Português aqui para o Brasil. Fato 

é que se pode realmente falar em ensino superior privado no Brasil a partir da 

República, pois a Constituição de 1891 “descentralizou o ensino superior, que era 

exclusivo do poder central, delegando-o também para os governos estaduais, e 

permitiu a criação de instituições privadas” (Sampaio, 2000, p. 37). 

 

O aprendizado, com vistas à produção, sempre foi a força motriz e, como se sabe, a 

economia sempre está à frente das mais diversas situações. Nesse sentido, observa-

se que com o ensino superior não foi diferente. Desde o começo do século XIX o 

desenvolvimento dos indivíduos esteve também ligado à formação profissional voltada 

para o trabalho e produção (Fonseca, 2006). Os cursos eram ministrados em 

estabelecimentos isolados que resistiram durante todo o Império e com o tempo foi 

mudando, ou seja, passou-se para as academias e faculdades. 

 

A educação superior brasileira, de acordo com Sampaio (2000), Durham (2003), 

Zoccoli (2009) e Schwartzman (2014), foi estabelecida em 1808, período em que 

foram instalados alguns cursos superiores no Rio de Janeiro com o intuito de suprir 

as necessidades do Estado, formando profissionais para a burocracia e também 

profissionais liberais. 

 

No período de 1500 a 1800, as classes abastadas buscavam a educação em outros 

países, principalmente em instituições europeias, retornando ao Brasil após sua 

qualificação. A Universidade do Rio de Janeiro foi a primeira universidade brasileira. 

Fundada em 1920, no Rio de Janeiro, a instituição marcou definitivamente os rumos 

da educação superior no Brasil. 

 

No que se refere à história do setor privado no Brasil, Sampaio (2000) postula que 

entre os anos de 1933 e 1965 vieram a consolidação e a estabilização desse setor. O 

seu crescimento e predominância se deram pelo regime militar e sua política restritiva 

ao ensino público.  
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Com a Reforma Universitária de 1968, que veio como resultado do já citado regime 

militar, mais precisamente com a Lei no 5.540/68 (Brasil, 1986), a noção de pesquisa 

foi instaurada como essência da universidade. Assim, a expansão e crescimento das 

instituições de ensino superior privadas se deram antes dos anos 1970 e, a partir daí, 

instaurou-se o sistema de pós-graduação stricto sensu no país.  

 

Na década de 1980, foi criado o estatuto das IES isoladas sob o formato de federação 

de escolas como Faculdades Integradas e Centros Universitários. O poder público, 

por intermédio do Conselho Federal de Educação (CFE), tratou de conter essa 

expansão. Gomes (2010) informa que foram criados diversos atos normativos 

voltados para a suspensão de criação e sustação de cursos superiores. Ressalta 

ainda que esses atos questionavam a qualidade do ensino ofertado. Como efeito, 

essas normativas contribuíram para que, entre os anos de 1980 e 1989, o número de 

IES privadas ficasse estagnado. 

 

Devido às diversas crises econômicas que surgiram, percebeu-se que entre os anos 

de 1980 e 1995 a expansão, até então significativa de IES públicas ou privadas, foi se 

tornando opaca. No ano de 1996 veio a sanção da Lei no 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), e as legislações subsequentes, acompanhando o crescimento notório 

do sistema. 

 

A referida lei estabelece que a educação perpasse vários setores da sociedade, ou 

seja, os processos formativos se desenvolvem no seio familiar, na convivência com 

outras pessoas, nas atividades laborais, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais, organizações da sociedade civil e, complementando, nas 

manifestações culturais. A lei supracitada ainda estabelece que a educação superior 

tem por finalidade:  

 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
Pensamento reflexivo;  
II. formar diplomados, nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e, ainda, da criação e difusão da 
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cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em 
que vive;  
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  
V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;  
VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição.  
Atendendo a esses objetivos, organiza-se a educação superior no Brasil, que 
será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 
variados graus de abrangência ou de especialização, a partir dos interesses 
institucionais de cada IES (Brasil, 1996, s.p.). 

 

Analisando a educação superior brasileira no ensino privado, observam-se diversas 

transformações cuja compreensão requer um olhar atento às especificidades de cada 

quadro histórico e ao desenrolar da Legislação. Nesse ínterim, realça-se a 

implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - (Lei nº 9.394/1996) e 

as Leis nº 5.622/2005, 5.786/2006 (Brasil, 2006a) e 5.773/2006 (Brasil, 2006b), que 

tratam da regularização e organização do ensino superior nas mais diversas 

situações.  

 

Na regulamentação da LDB, elaborou-se o Decreto n° 2.306, de 19 de agosto de 1997, 

que se refere às mantenedoras e rege que essas entidades possuem opção de 

escolha quanto à sua natureza, que pode ser civil ou comercial. Dessa maneira, 

passam a ser classificadas como entidade mantenedora de instituição sem finalidade 

lucrativa ou com finalidade lucrativa (Brasil, 1997a). 

 

Isso posto, Barreyro (2008) opina que bastaram apenas sete anos entre 1995 e 2002 

para duplicar o número de matrículas. E sobre a expansão do setor privado notou-se 

acentuada diferença entre os governos da época. Na vigência do governo que se deu 

entre 1995 e 2003, a expansão do número de matrículas em IES privadas não foi 

decorrente de bolsas de estudos estatais, enquanto no governo do ano de 2003 a 

2011 aproximadamente 40% do crescimento das matrículas em IES privadas foram 
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patrocinadas pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), financiado por 

recursos públicos, via isenção de impostos e contribuições. 

 

O que se percebe, como explicitam Catani, Campbell e Gilioli (2005), é que o Brasil 

tinha grande maioria no número de matrículas em instituições privadas, 

independentemente do governo, assim como acontece em outros países. Segundo os 

autores, esse fato também se dá em países como o Chile, o Japão, a Coreia e a 

Indonésia, porém, na Alemanha, Argentina e Austrália, observa-se que, por meio de 

outros sistemas desenvolvidos anteriormente, as maiores porcentagens de matrículas 

estão no setor público. No entanto, existem alguns países que apresentam um sistema 

privado, mas funcionam com financiamento público governamental, como é o caso da 

Grã-Bretanha e Bélgica. 

 

O que se visualizou no Brasil foi o crescimento acelerado das instituições privadas 

que veio com rapidez, o que, de certa forma, foi positivo, pois assim mais pessoas 

tiveram chance de ingressar no ensino superior. Complementando esse pensamento, 

a Constituição Federal (CF) de 1988 (Brasil, 1988), em seu art. 209, declarou a 

educação livre à iniciativa privada, submetida ao cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e à autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, como 

postulara na Constituição Republicana de 1891 (Brasil, 1891). 

 

De acordo com Laus & Morosini (2005), para efeito de registros estatísticos, o 

Ministério de Educação do Brasil define que as instituições de ensino superior estão 

classificadas da seguinte maneira: públicas, que são as federais, estaduais e 

municipais; e as privadas, que podem ser comunitárias, confessionais, filantrópicas e 

particulares. A definição se relaciona às formas de financiamento com que cada um 

dos modelos de instituição procura para sobreviver no cenário da educação superior 

(Soares, 2002). Certo é, que diante do entendimento da impossibilidade de um 

sistema único no nível superior, faz-se relevante entender a conceituação de cada um 

dos modelos propostos pelo Ministério da Educação. 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), entende-se que 

fazem parte do sistema federal de ensino superior as IES mantidas pela União e as 

criadas e mantidas pela iniciativa privada. Como públicas, diz-se que são aquelas 
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criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; por fim, as 

empresas privadas são as instituições mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado. As instituições privadas podem ter ou não a finalidade 

de lucro, como já citado no parágrafo anterior.  

 

Quanto à forma, quando se refere à instituição de educação superior brasileira, quem 

tem a liderança são as faculdades, escolas e institutos privados, que “são geralmente 

pequenas, com média de 610 estudantes e se dedicam quase que exclusivamente ao 

ensino de graduação. O setor privado detém 94,2% dessa organização acadêmica” 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 2006, 

p. 5). 

 

Faz-se necessário, então, pontuar que o crescimento do setor privado se deve à 

capacidade de pagamento das mensalidades dos acadêmicos e à existência de 

algumas fontes alternativas que promovem financiamentos, como, por exemplo, os 

programas de crédito educativo ou bolsas de estudos. Na atualidade, nota-se que as 

fontes de renda das IES privadas envolvem incertezas relacionadas ao elevado 

crescimento do número de instituições de ensino superior, uma vez que não se sabe 

até quando o contingente de alunos terá condições financeiras suficientes para pagar 

os estudos em instituições dessa natureza. Isso representa um aspecto crítico para o 

setor, sobretudo na crise econômica.  

 

Diante disso, as IES, notadamente as privadas, recebem considerável número de 

matrículas de alunos provenientes das escolas públicas. Esse público carrega 

fragilidades inerentes à sua formação, demandando dos docentes esforços para 

prover o necessário nivelamento. Esteban (2008) explica: 

 

[...] garantir o ingresso e a permanência na escola é condição necessária, mas 
não suficiente, para produzir uma efetiva democratização do acesso aos 
conhecimentos socialmente relevantes. Há um aumento expressivo de sujeitos 
que assumem a condição de aluno, sem, no entanto, uma equivalência na 
realização das aprendizagens necessárias e/ou validadas, visto que a 
experiência escolar de muitos é marcada por desempenhos insuficientes e por 
abandono precoce (Esteban, 2008, p. 6). 
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Nessa linha, o Plano Nacional de Educação (PNE) prevê a elaboração de “políticas 

que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação superior, 

permitindo-lhes competir em igualdades de condições nos processos de seleção e 

admissão a esse nível de ensino” (Brasil, 2001, p. 45).  

 

Infere-se do exposto até aqui que o ensino superior privado no Brasil passou por dois 

grandes marcos. O primeiro contempla a Constituição de 1891 com a possibilidade de 

abertura do ensino superior; e o segundo, com a Constituição de 1988, com a 

manutenção desse ensino para as instituições privadas. Corbucci, Kubota e Meira 

(2016, p. 91) postulam que “o boom expansionista do setor privado ocorreu no período 

1997-2003, quando então houve crescimento de 132% das matrículas em cursos de 

graduação presenciais. O crescimento anual das matrículas nesse período oscilou 

entre 11,4% e 17,5%”.  

 

Brotti e Colossi (2000) defendem que muitos são os debates sobre os reais objetivos 

da universidade, sobre sua vocação e estrutura acadêmico-administrativa. Muitos são 

os diálogos sobre o acesso, gratuidade de ensino, linhas de pesquisa, qualidade do 

ensino, entre outros pontos. Apesar da complexidade dos temas, interessa notar que, 

na contemporaneidade, as instituições de ensino necessitam superar desafios e 

fomentar a qualidade dos serviços ofertados por meio do alinhamento de esforços e 

foco no atendimento das diversas demandas. Novamente, a compreensão do 

processo de desenvolvimento de competências tecnológicas se revela importante na 

atual configuração, que requer a busca de alternativas capazes de potencializar as 

entregas docentes e a gestão das instituições de ensino. Com o intuito de avançar na 

discussão, a próxima seção contempla aspectos relacionados ao debate sobre 

competências e, mais especificamente, às competências tecnológicas.   

 

2.2 Abordagem sobre competência 

 

Os cenários econômico, político e cultural têm passado por diversas mudanças. O 

impacto das novas tecnologias na esfera produtiva requer agilidade por parte das 

organizações em relação à aquisição de competências diferenciadas para sustentar a 

competitividade.  
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No Brasil, verificou-se larga produção acadêmica sobre o tema “competências”. 

Alguns trabalhos se destacaram no início dos anos 2000. Entre eles, menciona-se Luz 

(2001), que conduziu estudo qualitativo na Telemar, empresa de telecomunicações. 

Bitencourt (2001) trabalhou com os principais conceitos relacionados à gestão de 

competências gerenciais no Brasil e na Austrália. Streit (2001) fez relevantes 

observações, por meio de estudo desenvolvido em duas empresas do ramo industrial 

localizadas no Rio Grande do Sul, relacionando competências e inovação. Brandão e 

Guimarães (2001) trouxeram a discussão entre competências e desempenho. Dutra 

(2001), em diferentes artigos, aborda a gestão de recursos humanos (RH) e o enfoque 

das competências. Eboli (2000) investigou sobre as universidades corporativas e seu 

papel no desenvolvimento de competências. Deve-se destacar a relevância do 

Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração (EnANPAD), realizado no ano de 2001, que enfatizou o tema e contou 

com trabalhos consistente, tais como: Barbosa (2001), Bitencourt (2001), Ribeiro, 

Guimarães e Souza (2001) e Ferraz (2001).  

 

Na contemporaneidade, em relação ao setor educacional e, em especial, às IES, a 

construção de novas competências, em âmbito individual e coletivo, tornou-se um 

imperativo. As adversidades externas e no ambiente interno demandam iniciativas 

com foco na reestruturação de processos e qualificação profissional.  

 

A discussão sobre competências no mundo do trabalho ganhou força a partir das 

profundas mudanças verificadas nas últimas décadas do século XX. A partir de 

perspectivas distintas, os autores discutiam a noção da competência considerando 

distintos prismas: nível da pessoa (a competência do indivíduo), nas organizações (as 

core competences) e nos países (sistemas educacionais e formação de 

competências). O debate foi ganhando notoriedade e, na atualidade, encontra-se no 

cerne de diálogos realizados na academia e na comunidade empresarial que 

concorrem para o enriquecimento do conceito. 

 

O nível coletivo fundamenta-se na visão baseada em recursos (VBR) e considera os 

ativos intangíveis como potenciais fontes de vantagem competitiva. Nessa linha, 

predomina o enfoque econômico e discutem-se as competências do negócio e das 

diversas áreas e grupos da organização. Prahalad e Hamel (2005) comentam que as 
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core competence são fundamentais para a organização e proporcionam a sua 

vantagem competitiva. Embora seja uma vertente relevante para o debate, nesta 

dissertação privilegiou-se a abordagem pelo nível individual, em sintonia com a 

questão geradora da pesquisa, que é “como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas? 

 

Em relação ao nível individual, deve-se considerar que a literatura especializada é 

vasta e reúne diferentes pontos de vista. A competência é um conceito complexo cuja 

compreensão requer amplo olhar sobre os múltiplos fatores que nele interferem. Em 

face da diversidade conceitual, faz-se necessário explorar os vários entendimentos 

acerca do assunto.  

 

Brandão e Guimarães (2001) prelecionam que, na Idade Média, essa expressão foi 

intensamente utilizada na linguagem jurídica e designava uma característica atribuída 

a alguém ou a alguma instituição para analisar e julgar certos assuntos. Nos modelos 

taylorista-fordista de produção, a noção de competência esteve associada à 

qualificação do trabalhador para executar tarefas e rotineiras. A crítica denota a 

fragilidade dessa noção, uma vez que, ao se depararem com situações inesperadas, 

os trabalhadores ditos “competentes” se mostravam incapazes de lidar com 

imprevistos (Treff, 2016).   

 

De forma geral, na contemporaneidade, predominam três enfoques, a saber: 

comportamental, funcional e construtivista. No tocante à vertente comportamentalista, 

desde os anos 1970 realizam-se estudos sobre o tema.  O artigo “Testing for 

Competence Rather Than Intelligence”, de David McClelland (1973), representa uma 

referência importante que discute a competência com foco em processos de seleção 

e qualificação profissional. Na década de 1980, Boyatzis (1982) identificou um 

conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem como o 

desempenho deve se apresentar de forma superior. Sandberg (1996) considera que 

o conceito de competência entrou definitivamente em voga a partir do lançamento do 

livro The Competent Manager, produzido por Boyatzis (1982), que admitia ser a 

competência resultante de um conjunto de habilidades, comportamentos e qualidades 

observáveis. As contribuições do referido autor são consideradas relevantes 

(McLagan, 1997; Mirabile, 1997; Spencer & Spencer, 1993). Spencer e Spencer 
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(1993) vincularam a noção de competência à obtenção de resultados superiores no 

trabalho. A perspectiva funcionalista relaciona a competência a expressões tais como 

conhecimento, habilidade e desempenho.   

 

Por fim, derivada de ampla discussão acerca das transformações nos cenários social 

e produtivo, a ótica construtivista aflorou na França nas últimas décadas do século 

passado. Procurava-se aproximar o ensino ofertado das reais necessidades das 

empresas, visando aumentar a capacitação dos trabalhadores e sua empregabilidade. 

Nessa vertente, autores como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), entre outros, 

sublinharam a concretude da competência como uma entrega efetiva capaz de gerar 

valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo.   Zarifian (2001), 

sobre o mundo do trabalho, apresenta três mutações que justificam a importância da 

inclusão do modelo de competência no que se refere à gestão nas organizações: 

evento, comunicação e lógica de serviços.  

 

Evento pode ser entendido como incidente que ocorre de forma não programada e 

compromete negativamente o fluxo do trabalho. A comunicação é outro aspecto que 

materializa mutações. A comunicação requer a compreensão do outro e de si mesmo, 

ou seja, é um processo de interação que favorece o alcance dos objetivos 

estabelecidos. Por fim, a lógica de serviços envolve o atendimento de clientes 

externos ou internos à organização. O cuidado e atenção devem permear as relações 

de serviços em todas as atividades.  O prisma das mutações pode ser adequado para 

a leitura do complexo cenário que marca o campo educacional na 

contemporaneidade. Nessa direção, os eventos compreendem ocorrências não 

programadas relacionadas às atividades pedagógicas. A comunicação se faz 

fundamental para o adequado atendimento das demandas discentes e institucionais. 

A lógica de serviços, por sua vez, favorece uma visão ampliada sobre os serviços 

realizados em todos os níveis da estrutura e alerta para a atenção devida aos diversos 

atores institucionais.  

 

Alinhando contribuições dos diversos enfoques, Fleury e Fleury (2001, p. 21) 

consideram a relevância da articulação entre estratégias e ações, definindo a 

competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica integrar, 

mobilizar, transferir conhecimentos, habilidades, recursos, que agreguem valor 
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econômico à organização e valor social ao indivíduo”. A Figura 1 articula os elementos 

desta definição. 

 

 
Figura 1 
Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização. 
Fonte: Fleury, M. T. L., & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. Revista de 
Administração Contemporânea, 5(spe), 183-196 (Ed. Especial). 

. 

Dutra (2017) e Rêda (2016) sugerem duas abordagens sobre o conceito de 

competência. A primeira é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. A 

segunda associa a noção de competência à entrega de valor e resultados para a 

organização. Ferreira (2017, p. 18) assevera: “A competência não é somente a junção 

de conhecimentos teóricos e empíricos armazenados pelo indivíduo, mas é também 

a inteligência prática que ganha força ao se deparar com situações complexas”. De 

acordo com Pantoja, Camões e Bergue (2010, p. 82):  

 

Competência: é a que ocorre em função da capacidade de mobilização de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (recursos de competência) pelo 
indivíduo frente a uma situação, atividade, contexto e cultura em que ocorre ou 
se situa. Trata-se da capacidade do indivíduo de pensar e agir dentro de um 
ambiente particular, supondo a capacidade de aprender e de se adaptar a 
diferentes situações, a partir da interação com outras pessoas.  

 

A Figura 2 sinaliza que o conceito de competência abarca diversos elementos e 

dimensões. 
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Figura 2 
Conceito de competência. 
Fonte: adaptada de Fleury, M. T. L. (2002). A gestão de competência e a estratégia organizacional, In: 
M. T. Fleury. (Coord.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente;  Dutra, J. S. (2001). Gestão por 
competências: um modelo avançado para o gerenciamento de pessoas. São Paulo: Gente. 

 

Tridapalli (2017) assegura que as organizações podem alavancar seus resultados por 

meio do desenvolvimento das competências individuais de seus membros. Fleury e 

Fleury (2001) e Ruas, Antonello e Boff (2005) já discutiam a relevância de processos 

de aprendizagem nas organizações para a construção de competências. Considera-

se que a interligação entre estratégia, aprendizagem e competência envolve uma 

relação circular entre os diversos elementos considerados. Le Boterf (2003) admite 

que a construção de competências envolve três eixos: pessoa (sua biografia, 

socialização), formação educacional e experiência profissional. O processo de 

construção de competências profissionais é influenciado por diversos fatores. 

Aspectos de natureza intangível afetam essa dinâmica, tais como a cultura 

organizacional e relações informais no ambiente de trabalho (Lima, 2013; Lima, 

Barbosa & Cintra, 2015). 

 

2.3 Competências docentes e uso de novas tecnologias 

 

Em relação ao segmento da educação superior, entende-se que o desenvolvimento 

de competências docentes se torna essencial em um quadro de constantes mudanças 

e marcado por inúmeras adversidades. No intenso uso das TICs, verificaram-se 

mudanças no posicionamento e no perfil dos docentes. As transformações em curso 
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requerem novas competências para aprimorar as práticas pedagógicas e fazer uso 

consciente e crítico das TICS (Cassundé, Mendonça & Barbosa, 2017). 

 

Entende-se que a preparação do professor envolve um processo de formação 

continuada. A LDB nº 9.394/96, juntamente com o Decreto nº 2.207/97 (Brasil, 1997b), 

que regulamenta o Sistema Federal de Ensino, exige formação pedagógica no 

exercício da docência no ensino superior. Por conta disso, estabeleceu-se que, no 

segundo ano de vigência, a instituição de ensino deve contar com 15% dos docentes 

com titulação Stricto sensu, dos quais 15% devem ser doutores; no quinto ano, os 

valores se modificam para 25%, dos quais 10% seriam doutores; e, no oitavo ano, 

essa proporção passa para 1/3, dos quais 15% seriam doutores. Esse ciclo vai 

mudando no decorrer dos anos. 

 

Perrenoud (2000, p. 15), referindo-se ao ofício de professor, pondera que sua atuação 

“produz um inventário das competências que contribuem para redelinear a atividade 

docente”. E que as referências em que se busca inspiração faz com que consiga 

“apreender o movimento da profissão”. Esse posicionamento sugere que o docente 

deve se inserir em um movimento de atualização de competências ante as inúmeras 

transformações que emergem de forma constante no meio social. Diversas dimensões 

devem ser acionadas pelo docente nesse processo de busca e renovação de 

competências. De acordo com Schneckenberg (2007), a competência envolve uma 

combinação entre componentes cognitivos e motivacionais. 

 

Rios (2005) associa o termo competência a uma subjetiva curiosidade quando trata 

do tema por meio de uma indagação filosófica, ou seja, a autora refere-se ao sentido 

do termo com o argumento de que não existem várias competências, o que existem 

são dimensões distintas para uma só competência. Essas dimensões estão voltadas 

para as mais diversas formas de procurar habilidades no desempenho de 

determinadas tarefas, pois cada uma deve ser desenvolvida de uma maneira que seja 

satisfatória para todos os envolvidos no processo de educação no ensino superior. A 

autora conceitua “competências” como um termo plural ao tempo em que o tem como 

recente. 
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Sobre o trabalho do docente, Becker (2001, p. 43) atesta que “a educação deve ser 

um processo de construção de conhecimento ao qual ocorrem, em condições de 

complementaridade, por um lado, os alunos e professores, e por outro os problemas 

sociais”. Por meio de práticas inovadoras, o docente deve mediar o processo de 

formação, conforme Sant’Anna, Sarsur, Nunes e Cançado (2017). Para Pérez Gomés 

(2015, p. 142): 

 

Mais do que ensinar conteúdos disciplinares, professores ensinam e ajudam as 
pessoas a se educarem e a se construírem como sujeitos autônomos 
singulares, utilizando as melhores ferramentas oferecidas pelo saber e pelo 
fazer acumulados pela humanidade.  

 

Segundo Melo (2001, p. 18), “o papel do professor deixa de ser o de total entregador 

da informação para ser o de facilitador, supervisor, consultor do aluno no processo de 

resolver o seu problema”. Tardif (2010, p. 39) explica: “os saberes são elementos 

constitutivos da prática docente. O professor deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina e seu programa”. Gonçalves (2019, p. 27) define que “a prática docente não 

pode ser construída apenas individualmente, mas sim coletivo de forma própria, 

concreta e intencional, de maneira a levar professor e acadêmicos a atuarem na 

realidade, transformando-a”.  

 

Outro aspecto relevante para o êxito do trabalho docente diz respeito à necessidade 

de aprimoramento das técnicas e recursos utilizados no processo de ensino-

aprendizagem. Masetto (2012, p. 26) alerta que é preciso “a flexibilização curricular 

que permita repensar disciplinas, conteúdos, metodologia, avaliação, tempo e espaço 

de aprendizagem”. Pensin e Nikolai (2013, p. 34) acreditam que se faz necessário 

“assumir a inovação como pressuposto orientador da prática educativa”. As atividades 

com foco na interdisciplinaridade e envolvimento dos discentes também se revelam 

importantes para potencializar a formação. Nessa perspectiva, o engagement se torna 

relevante. O termo relaciona-se a uma atitude relevante para a permanência dos 

acadêmicos no ensino superior e também para que aconteça a interação entre 

docente e discente na busca e compartilhamento de saberes, na busca da 

aprendizagem de qualidade e na construção do conhecimento. Costa e Vitória (2017, 

p. 2262) explicam que engagement “engloba, sobretudo, as dimensões afetiva, 

comportamental e cognitiva dos indivíduos que, quando mobilizadas conjuntamente, 
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permitem o envolvimento efetivo dos estudantes com o meio e as atividades 

acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento”.  

 

Essa possibilidade de envolvimento dos atores participantes do processo formativo 

deve considerar os recursos e a dinâmica inerentes à Quarta Revolução e à Indústria 

4.0. Esse apontamento é relevante tendo em vista a questão geradora da pesquisa, 

que é “como se dá o desenvolvimento de competências tecnológicas docentes em 

IES privadas”.  

 

Conforme explica Heber (2015), a Indústria 4.0 é parte de uma conquista do governo 

alemão que, na tentativa de apresentar um modelo inovador de fabricação 

computadorizada, realizou a união entre os campos dos processos físicos e digitais. 

Esse modelo procurava aumentar e diversificar as formas de comunicação das 

máquinas, usando cada vez menos a interferência humana. Silva e Behar (2019, p. 

54) argumentam: “o cenário de mudanças céleres proporcionado pela Quarta 

Revolução Industrial leva a complexas situações de tomadas de decisões”.  

 

No âmbito das IES, pode-se admitir que o cenário complexo e marcado pela aplicação 

das novas tecnologias requer atenção em relação às competências necessárias para 

potencializar os resultados almejados pela instituição.  

 

No início do século XXI, o termo digital competence (competência digital) foi registrado 

em um relatório e tornou-se uma referência fundamental para a educação. Silva e 

Behar (2019) esclarecem que o relatório discutia possibilidades de se conhecer novos 

paradigmas relacionados ao tema e abordava tendências emergentes na Europa, 

como  a media literacy (letramento em mídias). O referido documento registrou a 

relevância de competências essenciais na formação do indivíduo, entre elas, a 

competência digital. Pode-se admitir que a competência digital contempla três 

dimensões interligadas: tecnologia, ética e nível cognitivo. 

 

Em 2006, na Noruega, foram divulgadas pesquisas que objetivavam alterar os 

currículos escolares e estimular as competências digitais na educação. Silva e Behar 

(2019) explicaram que esse novo modelo suscitou o desenvolvimento de 

competências digitais no âmbito da realidade norueguesa.  
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Autores como The Network for IT Research and Competence in Education, Digital 

skole hver dag (ITU) (2006) e Erstad (2005) contribuíram para a consolidação do 

conceito de competências digitais. Itu (2006) diz tratar-se de alguns requisitos como 

atividade, atitude, conhecimento e manuseio da competência digital. As 

características aqui citadas propiciarão o conhecimento e compreensão da sociedade 

do conhecimento como um todo. Erstad (2005), por sua vez, concorda com o 

pensamento do referido autor e considera que o mundo digital influenciaria a 

sociedade do conhecimento. Ranieri, Calvani & Fini (2010) evidenciam que tratar do 

conceito de competência é tentar explicar o comportamento das pessoas e suas 

atitudes frente às TICs. Ilomäki, Kantosalo & Lakkala (2010), esclarecem. 

 

Nos últimos anos, vários termos têm sido usados para descrever as habilidades 
e competências de utilização de tecnologias digitais, tais como competências 
em TIC, as habilidades de tecnologia, habilidades de tecnologia de informação, 
as habilidades do século XXI, alfabetização informacional, alfabetização digital 
e as competências digitais. Esses termos, muitas vezes, também são usados 
como sinônimos (Ilomäki et al., 2010, p. 01). 

 

O termo ganhou relevância a partir da intensificação do uso das tecnologias digitais.  

Brito e Purificação (2006) demonstram que a tecnologia digital procura auxiliar no 

cotidiano das pessoas e facilita a aquisição de diferentes conhecimentos. Ferrari 

(2012) traz, na Figura 3, diversas alternativas relacionadas à construção das 

competências digitais. 
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Figura 3 
Construção das competências digitais. 
Fonte: Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: an analysis of Frameworks. Sevilla: JRC IPTS. 
Competência digital no K-12. 

 

Podem-se observar múltiplos aspectos relacionados à noção de competência digital: 

domínio de aprendizagem, ferramentas, áreas, modos, propósito. Adell (2005) expõe 

que as competências digitais podem ser categorizadas em: informacional, tecnológica, 

alfabetização múltipla, cognitiva, cidadania digital. Coll e Illera (2010) ao letramento 

digital como essencial por se tratar do domínio que se deve ter quanto ao manuseio 

das ferramentas disponíveis, na sociedade da informação. 

 

Na Tabela 1 constam os principais conceitos relacionados à competência digital 

identificados por Silva e Behar (2019) e mencionados por Silva (2020). A referida 

pesquisa contempla estudos realizados no período de 1997 a 2007. 
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Tabela 1 

Principais conceitos de competência digital 

Ano, Autor Conceito 

ITU (2005) Conhecimentos, criatividade e atitudes necessários para utilizar as mídias digitais 
para a aprendizagem e compreensão da sociedade do conhecimento. 

Erstad (2005) Habilidades, conhecimentos e atitudes, mediante os meios digitais, para dominar a 
sociedade da aprendizagem. 

União 
Europeia 
(2006) 

Uso seguro e crítico das tecnologias de informação para o trabalho, para o lazer e 
para a comunicação. Sustenta-se mediante as competências básicas em matéria 
de TIC: o uso do computador para obter, avaliar, armazenar, produzir, dar e trocar 
informação e se comunicar e participar em redes de colaboração pela internet. 

Calvani, 
Cartelli, Fini e 
Ranieri (2008) 

Ser capaz de explorar e enfrentar as novas situações tecnológicas de uma maneira 
flexível, para analisar, selecionar e avaliar criticamente os dados e informação, para 
aproveitar o potencial tecnológico com o fim de representar e resolver problemas e 
construir conhecimento compartilhado e colaborativo, enquanto se fomenta a 
consciência de suas próprias responsabilidades pessoais e o respeito recíproco dos 
direitos e obrigações. 

Gutiérrez 
(2011) 

A competência digital como a soma de habilidades, conhecimentos e atitudes 
quanto aos aspectos não apenas tecnológicos, mas também informacionais, 
multimídias e comunicativos. 

Gisbert e 
Esteve (2011) 

A competência digital como a soma de habilidades, conhecimentos e atitudes 
quanto aos aspectos não apenas tecnológicos, mas também informacionais, 
multimídias e comunicativos. 

Anusca, 
Ferrari (2012) 

[...] um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, estratégias e 
sensibilização de que se precisa quando se utilizam as TICs e os meios digitais 
para realizar tarefas, resolver problemas, comunicar-se, gestar informação, 
colaborar, criar e compartilhar conteúdo, construir conhecimento de maneira 
efetiva, eficiente, adequada de maneira crítica, criativa, autônoma, flexível, ética, 
reflexiva para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem, a socialização, o 
consumo e o empoderamento. 

Larraz (2013) A capacidade de mobilizar diferentes alfabetizações, para gestar a informação e 
comunicar o conhecimento, resolvendo situações em uma sociedade em constante 
evolução. 

 Fonte: Silva & Behar (2019 como citado em Silva, F. A. (2020). Desenvolvimento de competências 
tecnológicas docentes: estudo em unidade de rede de ensino privado, em Minas Gerais. Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo (p. 35).  

 

Silva (2020) informa que o exame da literatura evidencia a utilização de diferentes 

definições aplicadas ao conceito de competências associadas à novas tecnologias: 

competência digital, competência tecnológica e competência eletrônica. Nesta 

dissertação, assim como em Silva (2020), optou-se por utilizar a expressão 

“competência eletrônica” para designar “a proficiência do uso da tecnologia em 

contexto profissional com julgamento didático-pedagógico adequado e consciência de 

suas implicações para a aprendizagem de estratégias e para a educação e formação 

digital dos aprendizes” (Krumsvik, 2011 como citado em Silva, 2016 p. 131). 

Competência tecnológica docente “é uma modalidade em constante transformação, 
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em virtude das constantes inovações tecnológicas e desafios que lhe são inerentes” 

(Gomes, Saragoça & Domingues, 2011, p. 2).  

 

O modelo apresentado na Figura 4, desenvolvido por Mendonça, Paiva, Auxiliadora, 

Padilha, Barbosa & Martins (2012), apresenta uma abordagem relevante. 

 

 

Figura 4 
Modelo de competências eletrônicas no ensino superior.  
Fonte: Mendonça, J. R. C., Paiva, K. C. M., Auxiliadora, M., Padilha, Barbosa, M. A.  C., & Martins, M. 
A. B. (2012). Competências eletrônicas de professores para educação a distância no ensino superior 
no Brasil: discussão e proposição de modelo de análise. Anais do Fórum da Gestão do Ensino Superior 
nos países e regiões de língua portuguesa.. 

 

No referido modelo, as competências docentes e discentes são identificadas por meio 

dos componentes cognitivo, funcional, comportamental, ético e político. Estes se 

vinculam às metacompetências: domínio de conteúdo, domínio de metodologias, 

trânsito social e pessoal, domínio de atividades avaliativas. Pode-se observar a 

relação entre diversos recursos, tais como: TICs e modelos didático-pedagógicos e as 

competências manifestadas em nível institucional. Nesse prisma, o trabalho e seu 

ambiente representam referências importantes. O primeiro contempla os ambientes 

virtuais de aprendizagem, a tecnologia de informação e a comunicação; enquanto o 

segundo envolve a estrutura física e virtual da IES.   
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A Tabela 2, elaborada por Silva (2020), citam diversos autores que discutem 

competências vinculadas às categorias mencionadas no aludido modelo.   

 

Tabela 2 

Categorias, competências docentes no EAD e autores de referência 

Categorias 
(Paiva, 
2007) 

Competência docente no ensino a distância (EAD) Autores 

C
o
g

n
it
iv

a
 

Tem formação superior na área de atuação; domina princípios 
e processos de tecnologia educacional; domina o contexto 
político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos; é capaz de segmentar o ato de ensinar; tem 
habilidade com tecnologias de informação e comunicação, 
TICs. 

Moraes (2010); Belloni 
(2009); Costa (2008); 
Niskier (2009). 

F
u

n
c
io

n
a

l 

Comunica-se efetivamente; trabalha com didática apropriada 
ao EAD, recriando estratégias; cria e prepara materiais 
pedagógicos; atua na gestão do EAD, identificando público-
alvo específico, fixando programas, elaborando cursos, 
gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação; mescla o uso dos recursos 
próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais; orienta 
os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à 
sua aprendizagem; participa e controla tarefas de realização; 
realiza tutoria, orientação; ensina a pesquisar, a processar 
informações e a aprender; faz intervenções; guia o percurso 
de aprendizagem; reconhece pontos fortes e fracos de cada 
mídia, utilizando-as adequadamente; avalia qualidade de 
conteúdos digitais; monta conexões em rede; cria estratégias 
que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula”; orienta os discentes 
na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem; desenvolve atividades avaliativas 
apropriadas. 

Belloni (2009); Moore 
e Kearsley (2007); 
Costa (2008); Niskier 
(2009); Sather (2008); 
Seixas e Mendes 
(2006); Borba, 
Malheiros & Zulatto 
(2008). 

C
o
m

p
o

rt
a
m

e
n

ta
l 

Domina a dimensão humana; incita os alunos à troca de 
saberes, ao uso das TICs na gestão, crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos; desenvolve 
equipes de projetos inovadores; mediatiza; desafia 
cognitivamente os alunos; promove interação; oferece apoio 
psicossocial. 

Belloni (2009); Behar 
(2009); Niskier (2009); 
Borba, Malheiros & 
Zulatto (2008). 

P
o

lí
ti
c
a

 

Sabe lidar com conflitos; sabe decidir sobre a utilização de 
TICs rumo aos objetivos de aprendizagem; participa de 
comunidades de aprendizagem; determina conteúdos e 
métodos de aprendizagem; estabelece parâmetros de 
qualidade didática e pedagógica. 

Belloni (2009); Niskier 
(2009); Sather (2008). 

É
ti
c
a

 

Sabe lidar com diversidade; torna o ensino eficiente e melhor; 
responsabiliza-se pelo conteúdo curricular e questões 
didático-pedagógicas referentes à disciplina sob sua 
responsabilidade. 

Belloni (2009); Behar 
(2009); Niskier (2009); 
Costa (2008). 

Fonte: Silva, F. A.(2020). Desenvolvimento de competências tecnológicas docentes: estudo em 
unidade de rede de ensino privado, em Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) - 
Fundação Pedro Leopoldo (p. 47). 
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Numa perspectiva crítica, ao se discutir competências eletrônicas, deve-se levar em 

conta os possíveis descompassos inerentes a uma realidade marcada por 

desigualdades, como é o caso do Brasil. Assim, pode-se reconhecer que, em diversas 

situações, o docente enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, às carências 

formativas dos discentes e às suas próprias deficiências de aprendizagem. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), embora tenha 

havido o aumento de domicílios com uso da Internet entre 2016 e 2018, atualmente, 

ainda existe significativa parcela de lares sem este recurso, principalmente em áreas 

rurais (IBGE, 2018). De acordo com Bates (2017), é impossível pensar todos os 

docentes dominando com precisão as questões tecnológicas. No entanto, espera-se 

que todos se esforcem para adquirir competência e profissionalismo na 

contemporaneidade. Moran (2020, p. 02), referindo-se à tecnologia, acrescenta: 

 

Extrema desigualdade de acesso ao digital e de condições de estudo e 
pesquisa na maioria das residências. Reforçou a necessidade de termos uma 
política pública que agilize a infraestrutura digital nas escolas, a formação 
docente em competências digitais e que o acesso individual e familiar à Internet 
seja considerado um direito fundamental do século XXI. 

 

Para além dos desafios mencionados, a pandemia de COVID-19 afetou o setor da 

educação e despertou nos docentes a necessidade de se adaptar às tendências da 

cultura digital (Schleicher, 2016). Tornou-se essencial o domínio da linguagem 

hipermídia, que envolve, entre outros elementos, textos, gráficos, sons, vídeos e 

softwares (Almerich, Suárez-Rodríguez, Díaz-García & Orellana, 2020).  

 

Pelo exposto, nota-se que as competências tecnológicas tornaram-se essenciais à 

atividade docente, no estímulo à cultura digital. Pode-se observar que o 

desenvolvimento dessas competências envolve um complexo processo que requer 

iniciativas individuais e institucionais. Para as IES, a constituição de um corpo docente 

atento às transformações e engajado na busca de novos saberes representa um 

elemento primordial para sustentar a atuação das instituições de ensino. A busca de 

pistas de compreensão desse processo pode iluminar aspectos relevantes capazes 

de estimular a reflexão acerca de possibilidades e desafios relacionados ao tema nas 

IES. A partir da seguinte questão geradora, “como se dá o desenvolvimento de 
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competências tecnológicas docentes em IES privadas?”, a presente dissertação 

procura contribuir para o debate. 

 

O capítulo seguinte descreve os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos que conduziram o processo 

investigativo que teve como objetivo geral “averiguar o desenvolvimento de 

competências tecnológicas de docentes em IES privadas localizadas no Nordeste do 

país”. Deve-se ressaltar que os procedimentos adotados tiveram como referência o 

trabalho realizado por Silva (2020). A referida autora realizou estudo de caso único 

em IES privada, no estado de Minas Gerais. Por sua vez, a presente pesquisa 

fundamentou-se em estudo de casos múltiplos e procurou ampliar a compreensão 

acerca do desenvolvimento de competências tecnológicas na educação, abordando 

instituições em diferentes estados. 

 

Inicialmente, o capítulo contempla a caracterização da pesquisa. Na sequência, expõe 

a unidade de análise e o modelo analítico; os sujeitos de pesquisa e as técnicas de 

coleta de dados; e, finalmente, os procedimentos utilizados para a análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa realizada, quanto aos fins, caracteriza-se como descritiva. Moreira e 

Callefe (2008) apregoam que esse tipo de pesquisa é um dos que se destacam tanto 

na área da educação quanto nas ciências comportamentais. Estudos descritivos 

requerem algumas habilidades do pesquisador, entre elas a de adquirir uma gama de 

informações sobre o que se deseja pesquisar, pois essa é uma maneira de fazer com 

que seu trabalho adquira mais credibilidade. Além disso, necessita balizarem-se com 

precisão as técnicas, métodos e os modelos que irão nortear tanto a coleta quanto a 

análise dos dados (Trivinos, 2011). Gil (2010, p. 27) define que pesquisas descritivas 

“são aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo [...]”.  

 

A pesquisa partiu da seguinte questão geradora: como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas? Em sintonia com essa 

indagação, realizou-se estudo com abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo 

Stake (2011, p. 41), o estudo qualitativo caracteriza-se por ser “interpretativo, baseado 

em experiências, situacional e humanístico”. Nessa direção, a pesquisa contemplou a 

análise de conteúdos obtidos em entrevistas e documentos disponibilizados por IES 
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de diferentes estados. Na abordagem quantitativa, segundo Teixeira e Pacheco 

(2005), os estudos se apoiam em método estatístico que visa à precisão na análise 

de dados. No estudo realizado, dados quantitativos foram coletados por meio de 

questionário eletrônico.  

 

Por fim, quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de casos 

múltiplos de caráter comparativo. Yin (2010) preconiza que esse método possibilita 

aprofundamento analítico, contribuindo para a retenção de aspectos holísticos e 

significativos da vida real. Trata-se de método que, na ótica adotada por Collins e 

Hussey (2005), sugere a análise de dados quantitativos para complementar o 

processo investigativo e potencializar a validade da pesquisa. 

 

3.2 Unidade de análise  

 

A pesquisa realizada teve como unidade de análise IES privadas localizadas no 

Nordeste do país. Foram investigadas duas IES localizadas no interior dos estados do 

Piauí e Maranhão. A escolha das instituições se deu em função de sua relevância nas 

regiões em que desenvolvem suas atividades. A identidade dessas instituições foi 

mantida em sigilo. Neste estudo, as instituições pesquisadas foram denominadas: 

IESPI e IESNOR.  

 

A IESPI localiza-se na região denominada “Território de Desenvolvimento dos 

Cocais”, no setor centro-norte do Piauí. Essa região tem sido considerada um dos 

polos socioeconômicos mais importantes do estado. Sua sede, na cidade de Piripiri-

PI, favorece o atendimento a 30 cidades circunvizinhas, como também algumas do 

estado do Ceará. Com 15 anos de prestação de serviços, apresenta um processo de 

gestão que se caracteriza por seu aspecto inovador, integrador e participativo.  

 

A IESNOR, por sua vez, localiza-se no interior do estado do Maranhão. Trata-se de 

IES privada com 16 anos de atuação. A IES orienta-se para a prestação de serviços 

educacionais de qualidade.   
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3.3 Sujeitos de pesquisa e coleta de dados 

  

A coleta de dados primários baseou-se na aplicação de questionário (Apêndice E) e 

na realização de entrevistas semiestruturadas (Apêndices C e D). Dados secundários 

foram obtidos em documentos disponíveis nos meios eletrônico e físico. 

 

Faz-se necessário destacar que a realização da pesquisa foi devidamente autorizada 

pelas instituições. Constituíram sujeitos de pesquisa os profissionais que atuam nas 

referidas IES, a saber: gestores (diretores e coordenadores de curso) e membros do 

corpo docente. Os sujeitos de pesquisa foram orientados sobre a natureza do estudo 

mediante a Carta de Apresentação (Apêndice A) e assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), presentes nos instrumentos 

de inquérito. 

 

O processo de coleta de dados envolveu a aplicação de questionário eletrônico.  Cervo 

e Bervian (2002, p. 48) consideram que o questionário “refere-se a um meio de obter 

respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”. Adotou-

se a estrutura utilizada por Silva (2020), configurada em três blocos de questões: a) 

dados sociodemográficos para caracterização do respondente; b) competências 

tecnológicas; c) e meios utilizados e desafios relacionados à construção de 

competências tecnológicas. No bloco 2 foram apresentadas 37 competências 

tecnológicas propostas por Paiva (2007). Para cada uma delas, os respondentes 

indicaram o grau de importância e o nível de domínio. Utilizou-se escala Likert de cinco 

pontos.  

 

Realizou-se o pré-teste do questionário com a colaboração de quatro indivíduos. 

Segundo Collins e Hussey (2005) e Widenlfel, Treffers, Beurs, Siebelink & Koudijs  

(2005), o pré-teste, além de possibilitar ajustes e detecção de incoerências, é útil para 

aumentar a validade do instrumento.  

 

O questionário foi gerado e enviado aos respondentes por meio do Google Forms, no 

segundo semestre de 2021. Obteve-se amostra por conveniência, tendo sido o 

instrumento enviado aos professores de ambas as instituições. No total, foram obtidos 

43 questionários, sendo 26 deles na IESPI e 17 na IESNOR. 
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Visando ao aprofundamento do processo investigativo, de acordo com a vertente de 

pesquisa qualitativa, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com profissionais 

nas duas instituições. Inicialmente, vislumbrou-se a possibilidade de realizar oito 

entrevistas, sendo: duas com as diretoras das IES e seis com coordenadores de curso 

(três no Piauí e três no Maranhão). Havia a pretensão de abordar os cursos de 

Administração, Direito e Enfermagem. Contudo, ajustes se fizeram necessários. A 

pandemia e as pressões inerentes ao início do semestre letivo geraram certa 

dificuldade para o agendamento das entrevistas. Ao final, foram obtidas duas 

entrevistas com diretoras e quatro com coordenadores. Na IESPI foram entrevistados 

os coordenadores dos cursos de Direito e Enfermagem. Na IESNOR foram abordados 

os coordenadores do curso de graduação em Enfermagem e do Núcleo de Iniciação 

Científica, Pesquisa e Extensão.  

 

As entrevistas foram realizadas de forma remota e individual. Utilizou-se a plataforma 

Google Meet e WhatsApp. Os entrevistados aprovaram o TCLE. O conteúdo foi 

gravado para posterior transcrição. O roteiro de entrevista envolveu três blocos: a) 

instituições; b) competências tecnológicas; c) desenvolvimento de competências. As 

questões propostas fundamentaram-se no referencial teórico do estudo. 

  

3.4 Análise de dados 

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa envolveu técnicas distintas e 

complementares.  

 

Para a análise de dados quantitativos, utilizou-se o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Foram aplicados procedimentos de estatística descritiva 

com o cálculo de medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão 

(desvio-padrão). 

  

O tratamento dos dados qualitativos fundamentou-se em Análise de Conteúdo, como 

recomenda Bardin (2011). Para Minayo (2001, p. 74), essa técnica é “compreendida 

muito mais como um conjunto de técnicas” que busca facilitar a compreensão da 

mensagem implícita no conteúdo da informação. O processo analítico contemplou as 

seguintes fases: a) pré-análise; b) exploração do material; cii) tratamento dos 
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resultados. O processo analítico contemplou as seguintes fases: a) pré-análise; b) 

exploração do material; c) e tratamento dos resultados. A Figura 5 sistematiza as 

etapas da análise.  

 

 

Figura 5 
Desenvolvimento da análise de conteúdo. 
Fonte: Bardin L. (1977). L’Analyse de contenu. Presses Universitaires de France. 

 

A análise de dados envolveu a determinação de categorias a priori e a posteriori, como 

mostra a Figura 6.  
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Figura 6 
Definição de categorias analíticas. 
Fonte: adaptada de Silva, F. A. (2020). Desenvolvimento de competências tecnológicas docentes: 
estudo em unidade de rede de ensino privado, em Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Fundação Pedro Leopoldo (p. 35). 

 

Na categorização a priori, utilizou-se a base teórica do estudo para determinação das 

categorias iniciais, intermediárias e finais. A definição de categorias a posteriori 

(emergentes) se deu a partir da análise do conteúdo qualitativo obtido em entrevistas 

e documentos. As categorias emergentes derivaram da articulação de unidades de 

registro identificadas nas fontes consultadas pela pesquisadora. 

 

A Tabela 3 apresenta as categorias iniciais, intermediárias e finais.  
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Tabela 3 

Síntese da progressão das categorias 

Iniciais Intermediárias Finais 

1. Modelo de gestão 1. Cultura Digital 1. Contexto da IES 
2. Inovações 
3. Infraestrutura 2. Rede de apoio aos Docentes 
4. Comunicação Institucional 

5. Mapeamento de Competências 1. Descrição de Competências 2. Competências Tecnológicas 

6. Domínio de Competências 
7. Âmbito Institucional 2. Desenvolvimento de 

Competências 8. Âmbito Pessoal 

9. Dinâmica das aulas conectadas 1. Ensino Conectado 3. Processo de Ensino 
Aprendizagem 10. Processo de Avaliação 

11. Processo Formativo 

12. Desafios 1. Análise do cenário 4. Perspectivas 
13. Oportunidades 

Fonte: Silva, F. A. (2020). Desenvolvimento de competências tecnológicas docentes: estudo em 
unidade de rede de ensino privado, em Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) - 
Fundação Pedro Leopoldo (p. 35). 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral “averiguar o desenvolvimento de 

competências eletrônicas de docentes em IES privadas localizadas no Nordeste do 

país”. Para tanto, ancorou-se em objetivos específicos, instrumentos e técnicas de 

análise de dados. A Tabela 4 mostra esses elementos por meio de uma síntese da 

metodologia da pesquisa. 

 

Tabela 4 

Síntese da metodologia 

Objetivo específico 
 

Instrumento de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise de dados 

Descrever as instituições IESPI e IESNOR. Entrevista e documentos Análise de Conteúdo 
 

Mapear as competências tecnológicas 

requeridas aos docentes e o nível de domínio 
sobre elas. 

 
Questionário e Entrevista 

 
Análise de Conteúdo 
Estatística descritiva 

 
Identificar as práticas relacionadas ao 
desenvolvimento de competências tecnológicas 
nas instituições analisadas. 

 
Questionário e Entrevista 

 
Análise de Conteúdo 
Estatística descritiva 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O próximo capítulo apresenta e discute os resultados obtidos na pesquisa.   
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4 Competências Docentes na IESPI e IESNOR: Análise Geral e Comparativa 

 

Este capítulo expõe os resultados da pesquisa e tece considerações à luz do 

referencial teórico. O estudo partiu da seguinte questão geradora: “como se dá o 

desenvolvimento de competências tecnológicas docentes em IES privadas?” A partir 

dessa indagação, o objetivo geral foi “averiguar o desenvolvimento de competências 

eletrônicas de docentes em IES privadas localizadas no Nordeste do país”. A pesquisa 

envolveu diversas etapas e técnicas que foram descritas no referencial teórico.  

 

A organização foi feita da seguinte forma: em primeiro lugar, apresentam-se aspectos 

globais, considerando-se a totalidade dos respondentes. Na sequência, expõem-se 

resultados específicos das instituições analisadas: IESPI e IESNOR. Dessa forma, 

tem-se um panorama da pesquisa, seguido de elementos que favorecem uma análise 

comparativa entre as instituições. 

 

4.1 Resultados globais 

 

4.1.1 Caracterização dos participantes 

 

A pesquisa envolveu o inquérito com docentes, coordenadores e diretores. A 

triangulação de dados consistiu em estratégia fundamental para potencializar a 

consistência analítica. Por meio de diversas técnicas (questionário, entrevistas, 

análise de documentos) foram obtidos dados relevantes para a compreensão do 

objeto de estudo. 

 

Contudo, considerou-se relevante, inicialmente, apresentar o perfil geral dos 

respondentes e entrevistados. Na sequência, têm-se os dados específicos da IESPI.  

 

A Figura 7 apresenta a distribuição dos respondentes por localidade. 
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Figura 7 
Distribuição dos respondentes por localidade. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Do total de respondentes (43), a Figura 7 revela que uma parcela equivalente a 26 

(60%) foi proveniente da IESPI, localizada no estado do Piauí. Observa-se que 17 

(40%) respondentes atuam na IESNOR, no Maranhão.  

 

A Figura 8 indica a distribuição dos respondentes conforme o sexo.  

 

Figura 8 
Distribuição dos respondentes por sexo. 
Fonte: elaborada pela autora. 

40%

60%

Localização dos Respondentes - n = 43

Maranhão Piauí
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56%

Masculino
42%

Não …

SEXO



54 
 

 

Na Figura 8 verifica-se que uma parcela equivalente a 24 (56%) dos respondentes 

pertence ao sexo feminino; 18 (42%) são do sexo masculino. Um dos respondentes 

optou por não declarar o sexo.  

 

A Figura 9 indica a distribuição dos respondentes por faixa etária.  

 

 

Figura 9 
Distribuição dos respondentes por faixa etária. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A maioria dos respondentes (51%) tem até 35 anos de idade. Uma parcela 

correspondente a 10 (24%) respondentes está situada na faixa etária entre 46 e 55 

anos. De forma geral, representativa parcela dos respondentes 31(72%) é de 

profissionais com idade acima de 31 anos (Figura 10). 

 

Na sequência, a Figura 10 indica a distribuição do total de respondentes conforme o 

estado civil.  

 

1; 2%

11; 25%

10; 23%5; 12%

6; 14%

8; 19%

2; 5%

Faixa Etária

até 25 anos 26 a 30 anos 31 a 35 anos
36 a 40 anos 41 a 45 anos 46 a 50 anos
51 a 55 anos
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Figura 10 
Estado civil dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A maioria dos respondentes da Figura 10 - 22 (51%) - é casada; 15 (35%) 

respondentes são solteiros e seis (14%) foram classificados no grupo de 

separados/divorciados. 

 

Veem-se na Figura 11 os cursos de graduação dos respondentes.  

 

51%

35%

14%

Estado Civil

Casado (a) Solteiro (a) Separado (a)/ Divorciado (a)
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Figura 11 
Curso superior dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Em relação à formação em nível superior, os respondentes na Figura 11 frequentaram 

cursos de diversas áreas do conhecimento. Salientaram-se os seguintes cursos de 

graduação: Direito (30%), Engenharia Civil (12%) e Pedagogia (9%). A pesquisa 

mostrou que sete (16%) respondentes concluíram mais de um curso de graduação. 

 

A escolaridade dos respondentes é representada na Figura 12.  
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57 
 

 

Figura 12 
Escolaridade dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 12 demonstra que o maior nível de titulação de 35 (82%) respondentes 

equivale à especialização/Master of Business Administration (MBA), enquanto sete 

(16%) concluíram cursos de mestrado. Apenas um dos respondentes (2%) tem curso 

de doutorado.   

 
A Figura 13 ilustra o tempo de experiência na docência.  

 

 

Figura 13 
Tempo de experiência dos respondentes na docência. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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De acordo com a Figura 13, uma parcela equivalente a 31 (72%) dos respondentes 

atua na docência há no mínimo 3,1 anos. Nota-se que 23 (53%) atuam há mais de 

sete anos. Esses dados sinalizam que os respondentes, no geral, são profissionais 

com expressiva experiência na docência. 

 

O tempo de experiência dos respondentes na IES encontra-se na Figura 14.  

 

 

Figura 14 
Tempo de experiência dos respondentes na IES. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Como mostra a Figura 14, uma parcela equivalente a 24 (56%) dos respondentes atua 

na docência há no mínimo 3,1 anos. Os resultados denotam que o público abordado 

tem amplo conhecimento da ambiência institucional. Verificou-se que 12 (28%) 

respondentes estão há menos de um ano na IES em que atuam. 

 

A Figura 15 exibe a modalidade de ensino em que atuam os respondentes. 
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Figura 15 
Modalidade de ensino dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os dados da Figura 15 atestam que uma parcela equivalente a três (7%) respondentes 

atua apenas em cursos ofertados pela modalidade EA, enquanto 14 (33%) atuam em 

cursos presenciais. A pesquisa mostrou que 16 (60%) dos respondentes atuam em 

mais de uma modalidade de ensino. 

 

Acompanha-se na Figura 16 a distribuição dos respondentes por modalidade de 

ensino. 
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Figura 16 
Distribuição dos respondentes por modalidade.  
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Na Figura 16, percebe-se que 18 (42%) respondentes atuam na modalidade EaD; 40 

(93%) na modalidade presencial e 21 (49%) na semipresencial. 

 

Os respondentes atuam em diversos cursos: Administração, Ciências Contábeis, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Libras, 

Nutrição, Serviço Social. 

 

4.1.2 Competências docentes e novas tecnologias 

 

Este subitem apresenta os resultados globais da pesquisa, tendo como base a 

totalidade de respondentes. O conteúdo está em sintonia com o segundo objetivo 

específico: mapear as competências tecnológicas requeridas aos docentes e o nível 

de domínio sobre elas.  

 

A Tabela 5 mostra a classificação geral das competências tecnológicas por grau de 

importância. 
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Tabela 5 

Grau de importância das competências tecnológicas: classificação geral 

Competências  N = 43 Mínimo Máximo Média DP 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 
questões didático-pedagógicas referentes à disciplina 3  5  4,72  ,549  

Comunicar-se efetivamente 3 5 4,67 ,566 

Saber lidar com diversidade 3 5 4,67 ,606 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-
aprendizagem 

3  5  4,67  ,606  

Promover interação 3 5 4,65 ,613 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 3 5 4,63 ,618 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 3 5 4,63 ,618 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações 

entre os saberes teóricos e os saberes da “sala de aula” 
3  5  4,63  ,618  

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 3 5 4,60 ,623 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 3 5 4,60 ,660 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 3 5 4,58 ,626 

Ter formação superior na área de atuação 3 5 4,58 ,626 

Desafiar cognitivamente os alunos 3 5 4,58 ,626 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 3 5 4,56 ,734 

Saber lidar com conflito. 3 5 4,56 ,666 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão 
crítica, síntese e apresentação dos conteúdos apreendido. 

3  5  4,53  ,702  

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 3 5 4,51 ,668 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando 

estratégias de ensino  
3  5  4,51  ,703  

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3 5 4,49 ,668 

Criar e preparar materiais pedagógico. 3 5 4,49 ,668 

Guiar o percurso de aprendizagem 3 5 4,49 ,668 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 3 5 4,49 ,668 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de 
aprendizagem 

3  5  4,49  ,703  

Realizar tutoria, orientação 3 5 4,49 ,736 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-

aprendizagem 
2  5  4,49  ,768  

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as 

adequadamente 
3  5  4,49  ,703  

continua 
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Tabela 5 

Grau de importância das competências tecnológicas: classificação geral - conclui 

Competências  N = 43 Mínimo Máximo Média DP 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias 
disponíveis) 

3  5  4,47  ,702  

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs 
visando à sua aprendizagem 

3  5  4,47  ,667  

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs 
visando à sua aprendizagem 

3  5  4,47  ,702  

Oferece apoio psicossocial 3 5 4,47 ,735 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais 

didáticos tradicionais 
3  5  4,44  ,666  

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 3 5 4,44 ,734 

Participar de comunidades de aprendizagem 2 5 4,44 ,796 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, 

fixando programas, elaborando cursos, gerenciando conteúdos 
programáticos dos módulos e das disciplinas por área de 
atuação. 

3 

  

5 

  

4,42 

  

,731 

  

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação 

(TICs). 
2  5  4,35  ,842  

Compreender o contexto político e econômico, situando os 

conhecimentos transmitidos. 
2  5  4,35  ,813  

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional. 2 5 4,33 ,808 

DP: desvio-padrão. 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 5 sinalizam que, de forma geral, as competências tecnológicas 

apresentadas no instrumento de inquérito foram avaliadas positivamente. A média 

com valor mais elevado foi equivalente a 4,72, enquanto a média com menor valor 

correspondeu a 4,33.  

 

Salientaram-se nas 10 primeiras posições as seguintes competências tecnológicas 

quanto ao grau de importância: a) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular 

e questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; b) comunicar-se 

efetivamente; c) saber lidar com diversidade; d) buscar qualidade e eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem; e) promover interação; f) ensinar a pesquisar, a 

processar informações e a aprender; g) ter sensibilidade em relação à dimensão 

humana; h) criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os 

saberes teóricos e os saberes da “sala de aula”; i) desenvolver atividades avaliativas 

apropriadas; j) e ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar. 



63 
 

As três competências com menores médias foram: a) ter habilidade com tecnologias 

de informação e comunicação (TICs); b) compreender o quadro político e econômico, 

situando os conhecimentos transmitidos; c) dominar princípios e processos de 

tecnologia educacional. Com base na estratificação de dados por IES, que será 

apresentada na sequência, pode-se notar que as competências “ter habilidade com 

TICs” e “compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos”, obtiveram médias 3,94 e 3,88, respectivamente, na IESNOR. Embora 

tenham sido relativamente bem avaliadas a posição dessas competências requer 

atenção por parte da IESNOR. Esses resultados revelam a necessidade de 

aprimoramento.  

 

Coll e Illera (2010, p. 298) chamam a atenção ressaltando que: “[...] a incorporação 

das TICs nas salas de aula abre caminho para a inovação pedagógica e didática e 

para a busca de novas vias que visam melhorar o ensino e promover a aprendizagem 

[...]”. Ferreira (2017, p. 18) argumenta que “a competência não é somente a junção de 

conhecimentos teóricos e empíricos armazenados pelo indivíduo, mas é também a 

inteligência prática que ganha força ao se deparar com situações complexas”. Essa 

noção, própria da escola francesa, ilumina a necessidade de promover o 

desenvolvimento das competências com menores medidas, favorecendo sua 

aplicação prática nas IES analisadas, em especial da IESNOR. Segundo Ruas (1998), 

conhecimento é o que se deve saber para desenvolver com qualidade aquilo que lhe 

é atribuído. Nessa ótica, a promoção do conhecimento institucional torna-se 

indispensável tendo em vista a necessidade de fomentar o desenvolvimento da 

competência “dominar princípios e processos de tecnologia educacional”. 

 

A análise de dados contemplou a estratificação por sexo do respondente.  A Tabela 6 

mostra a classificação das competências tecnológicas por grau de importância, 

relativa aos respondentes do sexo feminino. 
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Tabela 6 

Grau de importância das competências tecnológicas: sexo feminino 

Competências N = 24 

Sexo 

Feminino 

Média DP 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 4,63 ,647 

Comunicar-se efetivamente 4,54 ,658 

Saber lidar com diversidade 4,54 ,721 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 4,54 ,721 

Ter formação superior na área de atuação 4,54 ,658 

Promover interação 4,50 ,722 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,50 ,722 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,50 ,722 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,46 ,658 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,46 ,658 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,46 ,721 

Realizar tutoria, orientação 4,46 ,779 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 4,46 ,779 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,46 ,833 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,42 ,717 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,42 ,776 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,42 ,776 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino  4,42 ,776 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,42 ,776 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,42 ,776 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 4,38 ,711 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,38 ,770 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,38 ,770 

Oferece apoio psicossocial 4,38 ,770 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,38 ,770 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,38 ,770 

Saber lidar com conflitos 4,38 ,770 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,33 ,816 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,33 ,816 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,33 ,702 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 4,33 ,761 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,33 ,868 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,33 ,702 

Continua 

 



65 
 

Tabela 6 

Grau de importância das competências tecnológicas: sexo feminino - conclui 

Competências N = 24 

Sexo 

Feminino 

Média DP 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,29 ,908 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,25 ,944 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos transmitidos 
4,17 ,917 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 4,13 ,947 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 6 sinalizam que, de forma geral, as competências tecnológicas 

foram avaliadas positivamente por respondentes do sexo feminino. A média com valor 

mais elevado foi equivalente a 4,63, enquanto a média com menor valor correspondeu 

a 4,13.  

 

Em relação ao grau de importância, atingiram as 10 primeiras posições as seguintes 

competências tecnológicas: a) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; b) comunicar-se efetivamente; 

c) saber lidar com diversidade; d) criar estratégias que proporcionem reconstruir as 

relações entre os saberes teóricos e os saberes da “sala de aula”; e) ter formação 

superior na área de atuação; f) promover interação; g) ensinar a pesquisar, a 

processar informações e a aprender; h) buscar qualidade e eficiência no processo de 

ensino-aprendizagem; i) ter sensibilidade em relação à dimensão humana; j) e guiar o 

percurso de aprendizagem. 

 

A classificação das competências tecnológicas por grau de importância, relativa aos 

respondentes do sexo masculino, encontra-se na Tabela 7. 

Tabela 7 

Grau de importância das competências tecnológicas: sexo masculino 

Competências  N = 18 

Sexo 

Masculino 

Média DP 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,89 ,323 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,89 ,323 

Promover interação 4,83 ,383 

Saber lidar com diversidade 4,83 ,383 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,83 ,383 



66 
 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-

pedagógicas referentes à disciplina 
4,83  ,383  

Comunicar-se efetivamente 4,83 ,383 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,83 ,383 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,83 ,514 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,78 ,428 

Saber lidar com conflitos 4,78 ,428 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,78 ,428 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,72 ,461 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,72  ,461  

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino  4,72 ,461 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,72 ,461 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes teóricos 
e os saberes da “sala de aula” 

4,72  ,461  

Ter formação superior na área de atuação 4,67 ,594 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
4,67 ,485 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,67 ,485 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,67 ,485 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,67 ,485 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,67 ,485 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,67 ,594 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 4,67 ,594 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,61 ,502 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,61 ,502 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
4,61 ,608 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,61 ,502 

Oferece apoio psicossocial 4,56 ,705 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente. 4,56 ,616 

Continua 
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Tabela 7 

Grau de importância das competências tecnológicas: sexo masculino - conclui 

Competências  N = 18 

Sexo 

Masculino 

Média Dp 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

4,56  ,616  

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,50 ,618 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,50 ,707 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,50 ,514 

Participar e controlar a realização das tarefas prevista 4,50 ,707 

Realizar tutoria, orientação. 4,50 ,707 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

De forma geral, as competências tecnológicas foram avaliadas positivamente por 

respondentes do sexo masculino (Tabela 7). A média com valor mais elevado foi 

equivalente a 4,89, enquanto a média com menor valor correspondeu a 4,50. Esses 

valores foram superiores aos obtidos quanto aos respondentes do sexo feminino: 4,63 

e 4,13, respectivamente.  

 

Em relação ao grau de importância, na percepção dos indivíduos do sexo masculino 

destacaram-se nas 12 primeiras posições as seguintes competências tecnológicas: a) 

buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; b) desafiar 

cognitivamente os alunos; c) promover interação; d) saber lidar com diversidade; e) 

ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensina; f) assumir responsabilidade pelo 

conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; g) 

comunicar-se efetivamente; h) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; i) ter 

sensibilidade em relação à dimensão humana; j) desenvolver equipes de projetos 

inovadores; k) saber lidar com conflitos; l) ensinar a pesquisar, a processar 

informações e a aprender. 

 

A análise de dados da pesquisa contemplou a estratificação por faixa etária.  A Tabela 

8 classifica as competências tecnológicas por grau de importância, relativa à faixa 

etária do respondente. 
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Tabela 8 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária 

Competências  

Faixa Etária 

até 30 anos 
31 a 40 
anos 41 a 50 anos 

acima de 50 
anos 

N=12 N=15 N=14 N=2 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Ter formação superior na área de atuação 4,50 ,674 4,87 ,352 4,29 ,726 5,00 0,000 

Dominar princípios e processos de 
tecnologia educacional. 

4,50 ,674 4,33 ,724 4,07 ,997 5,00 0,000 

Compreender o quadro político e 
econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

4,33  ,778  4,53  ,640  4,14  1,027  4,50  ,707  

Ser capaz de planejar e segmentar o ato 

de ensinar 
4,83 ,389 4,60 ,632 4,43 ,852 4,50 ,707 

Ter habilidade com tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) 
4,58 ,793 4,40 ,737 4,14 ,949 4,00 1,414 

Ter sensibilidade em relação à dimensão 

humana 
4,83 ,389 4,67 ,617 4,43 ,756 4,50 ,707 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao 

uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,75  ,622  4,53  ,743  4,36  ,745  4,50  ,707  

Desenvolver equipes de projetos 
inovadores 

4,67 ,778 4,67 ,617 4,36 ,842 4,50 ,707 

Mediatizar (buscar e disseminar 
conhecimentos pelas mídias disponíveis) 

4,67 ,651 4,53 ,640 4,21 ,802 4,50 ,707 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,67 ,651 4,73 ,458 4,43 ,756 4,00 0,000 

Promover interação 4,75 ,622 4,80 ,414 4,43 ,756 4,50 ,707 

Oferece apoio psicossocial 4,67 ,651 4,40 ,737 4,36 ,842 4,50 ,707 

Saber lidar com diversidade 4,83 ,389 4,67 ,617 4,50 ,760 5,00 0,000 

Buscar qualidade e eficiência no processo 
de ensino-aprendizagem 

4,75 ,622 4,80 ,414 4,43 ,756 5,00 0,000 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo 
curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,92  ,289  4,80  ,414  4,43  ,756  5,00  0,000  

Comunicar-se efetivamente 4,83 ,389 4,67 ,488 4,50 ,760 5,00 0,000 

Desenvolver didática apropriada ao ensino 
remoto, recriando estratégias de ensino. 

4,58  ,669  4,53  ,640  4,36  ,842  5,00  0,000  

Criar e preparar materiais pedagógicos. 4,50 ,674 4,53 ,640 4,36 ,745 5,00 0,000 

Atuar na gestão do EAD, identificando 

público-alvo específico, fixando 
programas, elaborando cursos, 
gerenciando conteúdos programáticos dos 
módulos e das disciplinas por área de 
atuação 

4,58 
 
 
  

,793 
 
 
  

4,40 
 
 
  

,737 
 
 
  

4,29 
 
 
  

,726 
 
 
  

4,50 
 
 
  

,707 
 
 
  

Mesclar o uso dos recursos próprios das 
TICs aos materiais didáticos tradicionais 

4,33 
 

,778 
 

4,53 
 

,516 
 

4,43 
 

,756 
 

4,50 
 

,707 
 

Continua 
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Tabela 8 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária - conclui 

Competências  

Faixa Etária 

até 30 anos 
31 a 40 
anos 41 a 50 anos 

acima de 50 
anos 

N=12 N=15 N=14 N=2 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Orientar os discentes na escolha de 

ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,50  ,798  4,47  ,516  4,43  ,756  4,50  ,707  

Participar e controlar a realização das 
tarefas previstas 

4,75 ,622 4,27 ,799 4,36 ,745 4,50 ,707 

Realizar tutoria, orientação 4,75 ,622 4,33 ,724 4,36 ,842 5,00 0,000 

Ensinar a pesquisar, a processar 

informações e a aprender 
4,83 ,389 4,53 ,640 4,50 ,760 5,00 0,000 

Fazer intervenções no processo de 

ensino-aprendizagem 
4,75 ,452 4,40 ,737 4,36 ,745 4,50 ,707 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,67 ,492 4,47 ,743 4,36 ,745 4,50 ,707 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada 
mídia, utilizando-as adequadamente 

4,67 ,651 4,60 ,632 4,14 ,770 5,00 0,000 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,58 ,793 4,60 ,507 4,29 ,726 4,50 ,707 

Montar conexões em rede para favorecer 

o processo de ensino-aprendizagem 
4,58 ,793 4,47 ,834 4,36 ,745 5,00 0,000 

Criar estratégias que proporcionem 

reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,75  ,622  4,73  ,458  4,36  ,745  5,00  0,000  

Orientar os discentes na escolha de 
ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,75  ,452  4,40  ,828  4,29  ,726  4,50  ,707  

Desenvolver atividades avaliativas 

apropriadas 
4,75 ,452 4,67 ,617 4,43 ,756 4,50 ,707 

Saber lidar com conflitos 4,67 ,651 4,60 ,632 4,43 ,756 4,50 ,707 

Saber decidir sobre a utilização de TICs 
rumo aos objetivos de aprendizagem 

4,58 ,793 4,60 ,632 4,29 ,726 4,50 ,707 

Participar de comunidades de 
aprendizagem 

4,58 ,669 4,33 ,976 4,43 ,756 4,50 ,707 

Determinar conteúdos e métodos de 
aprendizagem 

4,75 ,452 4,47 ,743 4,36 ,745 4,50 ,707 

Estabelecer parâmetros de qualidade 
didática e pedagógica 

4,75 ,452 4,67 ,617 4,36 ,745 4,50 ,707 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 8 sinalizam que as competências tecnológicas foram avaliadas 

positivamente pelos respondentes das diversas faixas etárias.  
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Com o intuito de favorecer a visualização de possíveis diferenças, foram selecionados 

os respondentes pertencentes às seguintes faixas etárias: até 30 anos de idade; 41 a 

50 anos. 

 

A Tabela 9 exibe os resultados relativos a respondentes com até 30 anos de idade. 

 

Tabela 9 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária até 30 anos 

Competências  N = 12 

Faixa Etária 

até 30 anos 

Média DP 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,92  ,289  

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,83 ,389 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,83 ,389 

Saber lidar com diversidade 4,83 ,389 

Comunicar-se efetivamente 4,83 ,389 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,83 ,389 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,75 ,452 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,75 ,452 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,75 ,452 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,75 ,452 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,75 ,452 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 

apresentação dos conteúdos apreendidos 
4,75 ,622 

Promover interação 4,75 ,622 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,75 ,622 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,75 ,622 

Realizar tutoria, orientação 4,75 ,622 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 

teóricos e os saberes da “sala de aula” 
4,75 ,622 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,67 ,492 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,67 ,651 

Saber lidar com conflitos 4,67 ,651 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,67 ,778 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,67 ,651 

Oferece apoio psicossocial 4,67 ,651 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,67 ,651 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de 
ensino. 

4,58 ,669 

Continua 
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Tabela 9 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária: até 30 anos - conclui 

Competências  N = 12 

Faixa Etária 

até 30 anos 

Média DP 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,58 ,669 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,58  ,793  

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,58 ,793 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,58 ,793 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,58 ,793 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 4,58 ,793 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,50 ,674 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,50 ,674 

Ter formação superior na área de atuação 4,50 ,674 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,50 ,798 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,33 ,778 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos 
4,33 ,778 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Nota-se, na Tabela 9, que a média com valor mais elevado foi equivalente a 4,92, 

enquanto a média com menor valor correspondeu a 4,33.  

 

Na percepção dos indivíduos com idade até 30 anos, alcançaram as 11 primeiras 

posições em grau de importância as seguintes competências tecnológicas: a) assumir 

responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes 

à disciplina; b) ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar; c) ter sensibilidade 

em relação à dimensão humana; d) saber lidar com diversidade; e) comunicar-se 

efetivamente; f) ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender; g) fazer 

intervenções no processo de ensino-aprendizagem; h) orientar os discentes na 

escolha de ferramentas das TICs visando à sua aprendizagem; i) desenvolver 

atividades avaliativas apropriadas; j) determinar conteúdos e métodos de 

aprendizagem; k) e estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica. 

 

A Tabela 10 indica os resultados relativos a respondentes na faixa etária de 40 a 51 

anos. 
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Tabela 10 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária 40-51 anos 

Competências N = 14 

Faixa Etária 

41 a 50 anos 

Média DP 

Saber lidar com diversidade 4,50 ,760 

Comunicar-se efetivamente 4,50 ,760 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,50 ,760 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,43 ,756 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,43 ,756 

Promover interação 4,43 ,756 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,43 ,756 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 4,43  ,756  

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos 
tradicionais 4,43  ,756  

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,43  ,756  

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,43 ,756 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,43 ,756 

Saber lidar com conflitos 4,43 ,756 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,43 ,852 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,36 ,745 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,36 ,745 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,36 ,745 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,36 ,745 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,36 ,745 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,36 ,745 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,36 ,745 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,36 ,745 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,36 ,745 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,36 ,842 

Oferece apoio psicossocial 4,36 ,842 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de 

ensino. 
4,36 ,842 

Realizar tutoria, orientação 4,36 ,842 

Ter formação superior na área de atuação 4,29 ,726 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 

elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,29  ,726  

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,29 ,726 
Continua 
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Tabela 10 

Grau de importância das competências tecnológicas: faixa etária 40-51 anos - conclui 

Competências N = 14 

Faixa Etária 

41 a 50 anos 

Média DP 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,29 ,726 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,29 ,726 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,21 ,802 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,14 ,770 
Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

4,14 1,027 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 4,14 ,949 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,07 ,997 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A média com valor mais elevado foi equivalente a 4,50, enquanto a média com menor 

valor correspondeu a 4,07, conforme a Tabela 10. Nota-se que o valor mais elevado 

foi inferior àquele referente aos indivíduos com menos de 30 anos de idade (4,92), 

enquanto o menor valor foi superior (4,33). 

 

A classificação das competências nas 13 primeiras posições em relação ao grau de 

importância, na percepção dos indivíduos com idade entre 41 e 50 anos, foram: a) 

saber lidar com diversidade; b) comunicar-se efetivamente; c) ensinar a pesquisar, a 

processar informações e a aprender; d) ter sensibilidade em relação à dimensão 

humana; e) desafiar cognitivamente os alunos; f) promover interação; g) buscar 

qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; h) assumir 

responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes 

à disciplina; i) mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos 

tradicionais; j) orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à 

sua aprendizagem; k) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; l) participar de 

comunidades de aprendizagem; m) e saber lidar com conflitos. 

 

A partir deste ponto, as tabelas informam o nível de domínio dos respondentes acerca 

das competências tecnológicas. 

 

A Tabela 11 expõe a classificação geral das competências tecnológicas por nível de 

domínio. 
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Tabela 11 

Nível de domínio das competências tecnológicas: classificação geral 

Competências N = 43 Mín Máx Média DP 

Ter formação superior na área de atuação 3 5 4,35 ,720 

Comunicar-se efetivamente 2 5 4,33 ,778 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 3 5 4,33 ,715 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões 
didático-pedagógicas referentes à disciplina 3  5  4,30  ,741  

Saber lidar com diversidade 2 5 4,28 ,797 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 3 5 4,21 ,773 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 3 5 4,16 ,721 

Promover interação 3 5 4,16 ,814 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 
3 5 4,14 ,743 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 3 5 4,12 ,762 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão 
crítica, síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos 3  5  4,09  ,750  

Saber lidar com conflitos 
3  5  4,09  ,781  

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando 
estratégias de ensino. 2  5  4,05  ,844  

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 3 5 4,00 ,756 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de 
aprendizagem 3  5  4,00  ,816  

Criar e preparar materiais pedagógicos. 3 5 3,98 ,801 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 2 5 3,98 ,988 

Desafiar cognitivamente os alunos 3 5 3,98 ,707 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os 
saberes teóricos e os saberes da “sala de aula” 

2  5  3,98  ,801  

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 2 5 3,95 ,925 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 3 5 3,95 ,688 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos 
tradicionais 3  5  3,95  ,722  

Realizar tutoria, orientação 2 5 3,95 ,975 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias 
disponíveis). 3  5  3,93  ,828  

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as 
adequadamente 2  5  3,88  ,879  

Compreender o quadro político e econômico, situando os 
conhecimentos transmitidos 2  5  3,88  ,823  

Desenvolver equipes de projetos inovadores 2 5 3,86 ,889 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à 
sua aprendizagem 2  5  3,84  ,754  

continua 
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Tabela 11 

Nível de domínio das competências tecnológicas: classificação geral - conclui 

Competências N = 43 Mín Máx Média DP 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3 5 3,84 ,785 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à 
sua aprendizagem 3  5  3,81  ,732  

Guiar o percurso de aprendizagem 2 5 3,81 ,906 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-
aprendizagem 2  5  3,79  ,861  

Participar de comunidades de aprendizagem 2 5 3,77 ,812 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando 
programas, elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos 
dos módulos e das disciplinas por área de atuação 

2 
  

5 
  

3,67 
  

,778 
  

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 2 5 3,65 ,752 

Oferece apoio psicossocial 1 5 3,63 ,976 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 2 5 3,56 ,765 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 11 indicam que a média com valor mais elevado foi equivalente 

a 4,35, enquanto a média com menor valor correspondeu a 3,56.  

 

Em se tratando do nível de domínio, na percepção dos respondentes destacaram-se 

nas 10 primeiras posições as seguintes competências tecnológicas: a) ter formação 

superior na área de atuação; b) comunicar-se efetivamente; c) ter sensibilidade em 

relação à dimensão humana; d) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; e) saber lidar com diversidade; 

f) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; g) ser capaz de 

planejar e segmentar o ato de ensinar; h) promover interação; i) desenvolver 

atividades avaliativas apropriadas; j) participar e controlar a realização das tarefas 

previstas. 

 

As três competências com menores médias foram: a) dominar princípios e processos 

de tecnologia educacional (3,65); b) oferecer apoio psicossocial (3,63); c) e ter 

habilidade com TICs (3,56). Essas competências obtiveram valores de média 

inferiores a quatro, sinalizando oportunidade para aprimoramento. O domínio das 

competências tecnológicas deve ser alvo de atenção, na medida em que, conforme 

Martins-Barbero (2008 p. 259), “as tecnologias não são meras ferramentas 

transparentes, elas não se deixam usar de qualquer modo: são, em última análise, a 
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materialização da racionalidade de certa cultura e de um modelo global de 

organização de poder”. 

 

Os dados do nível de domínio também foram estratificados com base no sexo dos 

participantes. Do total de respondentes (43), 24 declararam pertencer ao sexo 

feminino e 18 eram do sexo masculino. Um dos respondentes optou por não informar 

o sexo. Por se tratar de apenas uma ocorrência com proporção equivalente a 2% do 

total, não foram geradas tabelas para o referido caso.  

 

A Tabela 12 apresenta a classificação das competências tecnológicas na percepção 

dos respondentes do sexo feminino, que correspondem a 56% do total. 

 

Tabela 12 

Nível de domínio das competências tecnológicas: sexo feminino 

Competências N = 24 
Sexo 

Médio DP 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,33 ,702 

Ter formação superior na área de atuação 4,29 ,751 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões 
didático-pedagógicas referentes à disciplina 

4,29 ,751 

Saber lidar com diversidade 4,29 ,806 

Comunicar-se efetivamente 4,17 ,816 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,13 ,797 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,13 ,741 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,08 ,776 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão 

crítica, síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos 
4,04 ,751 

Promover interação 4,00 ,834 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 3,96 ,751 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias 

de ensino 
3,96 ,908 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos 

tradicionais 
3,96 ,690 

Saber lidar com conflitos 3,92 ,776 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 3,92 ,654 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de 

aprendizagem 
3,92 ,776 

Continua 
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Tabela 12 

Nível de domínio das competências tecnológicas: sexo feminino - conclui 

Competências N = 24 
Sexo 

Médio DP 

Realizar tutoria, orientação 3,92 ,929 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 3,92 ,974 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 3,88 ,900 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os 
saberes teóricos e os saberes da “sala de aula” 

3,88 ,900 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 3,88 ,680 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 3,88 ,850 

Desafiar cognitivamente os alunos 3,83 ,702 

Criar e preparar materiais pedagógicos 3,83 ,816 

Participar de comunidades de aprendizagem 3,83 ,702 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
3,79 ,721 

Guiar o percurso de aprendizagem 3,79 ,779 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 3,79 ,932 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
3,75 ,794 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3,71 ,690 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

3,71 ,806 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as 
adequadamente 

3,71 ,859 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-
aprendizagem 

3,71 ,806 

Oferece apoio psicossocial 3,58 ,881 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 3,54 ,833 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando 

programas, elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos 
módulos e das disciplinas por área de atuação 

3,54  ,833  

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 3,33 ,702 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os respondentes do sexo feminino atribuíram 4,33 como a média mais alta e 3,33 a 

mais baixa (Tabela 12). Esses mesmos respondentes citaram, em relação ao nível de 

domínio, as 10 primeiras competências tecnológicas: a) ter sensibilidade em relação 

à dimensão humana; b) ter formação superior na área de atuação; c) assumir 

responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes 

à disciplina; d) saber lidar com diversidade; e) comunicar-se efetivamente; f) participar 

e controlar a realização das tarefas previstas; g) ser capaz de planejar e segmentar o 

ato de ensinar; h) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; 
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i) incitar os alunos à troca de saberes e ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 

apresentação dos conteúdos apreendidos; j) e promover interação. 

 

A classificação das competências tecnológicas na percepção dos respondentes do 

sexo masculino, que correspondem a 42% do total, no nível de domínio, está 

representada na Tabela 13. 

 

Tabela 13 

Nível de domínio das competências tecnológicas: sexo masculino 

Competências   N = 18 

Sexo 

Masculino 

Média DP 

Comunicar-se efetivamente 4,50 ,707 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,39 ,698 

Ter formação superior na área de atuação 4,39 ,698 

Saber lidar com conflitos 4,33 ,767 

Promover interação 4,33 ,767 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,33 ,767 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,33 ,767 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-

pedagógicas referentes à disciplina 
4,28 ,752 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,22 ,732 

Saber lidar com diversidade 4,22 ,808 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,17 ,786 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,17 ,786 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino  4,17 ,786 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,11 ,676 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,11 ,676 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,06 ,725 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos 
4,06 ,802 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,06 ,873 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,06 ,873 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,06 ,998 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,06 ,873 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,00 ,767 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,00 ,840 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,00 1,029 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

3,94 ,725 

Continua 
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Tabela 13 

Nível de domínio das competências tecnológicas: sexo masculino - conclui 

Competências   N = 18 

Sexo 

Masculino 

Média DP 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 3,94 ,802 

Realizar tutoria, orientação 3,94 1,056 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3,94 ,873 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

3,89  ,676  

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 3,89 ,963 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

3,83 ,786 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 3,83 ,786 

Guiar o percurso de aprendizagem 3,78 1,060 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 3,78 ,647 

Participar de comunidades de aprendizagem 3,72 ,958 

Oferece apoio psicossocial 3,61 1,092 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,06 ,725 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A média com valor mais elevado atribuída pelos respondentes do sexo masculino foi 

de 4,50, e a média com menor valor correspondeu a 4,06, como registra a Tabela 13. 

Esses valores foram superiores aos obtidos em relação ao sexo feminino: 4,33 e 3,33, 

respectivamente. 

 

Quanto ao nível de domínio na percepção dos referidos respondentes, destacaram-

se, nas 10 primeiras posições, as seguintes competências tecnológicas: a) comunicar-

se efetivamente; b) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; c) ter formação 

superior na área de atuação; d) saber lidar com conflitos; e) promover interação; f) ter 

sensibilidade em relação à dimensão humana; g) buscar qualidade e eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem; h) assumir responsabilidade pelo conteúdo 

curricular e questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; i) ser capaz de 

planejar e segmentar o ato de ensinar; j) e saber lidar com diversidade. 

 

Analisado o nível de domínio dos respondentes com base na estratificação de dados 

por faixa etária, a Tabela 14 apresenta a classificação geral. 
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Tabela 14 

Nível de domínio das competências tecnológicas: classificação geral por faixa etária 

Competências  

Faixa Etária 

até 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 
Acima de 50 

anos 

N=12 N=15 N=14 N=2 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Ter formação superior na área de 
atuação 

4,58  0,515  4,2  0,676  4,21  0,893  5  0  
Dominar princípios e processos de 
tecnologia educacional 

4,17 0,577 3,53 0,64 3,36 0,842 3,5 0,707 
Compreender o quadro político e 
econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

3,92  0,793  3,8  0,775  3,93  0,997  4  0  
Ser capaz de planejar e segmentar o ato 
de ensinar 

4,42  0,515  4,07  0,704  4  0,877  4,5  0,707  
Ter habilidade com tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) 

3,83 0,835 3,33 0,488 3,64 0,929 3 0 
Ter sensibilidade em relação à 
dimensão humana 4,67 0,492 4,27 0,799 4,07 0,73 4,5 0,707 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao 
uso das TICs na gestão crítica, síntese 
e apresentação dos conteúdos 
apreendidos 

4,33  0,651  3,93  0,799  4  0,784  4,5  0,707  
Desenvolver equipes de projetos 
inovadores 3,92 0,9 3,87 0,99 3,71 0,825 4,5 0,707 

Mediatizar (buscar e disseminar 
conhecimentos pelas mídias 
disponíveis) 

4,42  0,793  3,73  0,704  3,79  0,893  3,5  0,707  
Desafiar cognitivamente os alunos 

4,17  0,835  3,87  0,64  3,86  0,663  4,5  0,707  
Promover interação 

4,33  0,888  4,13  0,834  4  0,784  4,5  0,707  
Oferece apoio psicossocial 

4  0,853  3,33  1,113  3,64  0,929  3,5  0,707  
Saber lidar com diversidade 

4,67 0,492 4,07 0,961 4,07 0,73 5 0 
Buscar qualidade e eficiência no 
processo de ensino-aprendizagem 

4,33  0,778  4,33  0,816  3,93  0,73  4,5  0,707  
Assumir responsabilidade pelo 
conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,67  0,492  4  0,756  4,21  0,802  5  0  
Comunicar-se efetivamente 

4,42 0,9 4,27 0,704 4,29 0,825 4,5 0,707 
Desenvolver didática apropriada ao 
ensino remoto, recriando estratégias de 
ensino 4,25  0,622  3,8  0,941  4  0,877  5  0  

Continua 
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Tabela 14 

Nível de domínio das competências tecnológicas: classificação geral por faixa etária 
– conclui 

Competências  

Faixa Etária 

até 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 
acima de 50 

anos 

N=12 N=15 N=14 N=2 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Criar e preparar materiais pedagógicos 3,83 0,835 4 0,756 3,93 0,829 5 0 
Atuar na gestão do EAD, identificando 
público-alvo específico, fixando 
programas, elaborando cursos, 
gerenciando conteúdos programáticos 
dos módulos e das disciplinas por área 
de atuação 3,83 0,937 3,53 0,743 3,71 0,726 3,5 0,707 

Mesclar o uso dos recursos próprios das 
TICs aos materiais didáticos tradicionais 

4,08 0,793 3,87 0,64 3,86 0,77 4,5 0,707 

Orientar os discentes na escolha de 
ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,08  0,669  3,6  0,632  3,71  0,825  4,5  0,707  
Participar e controlar a realização das 
tarefas previstas 4,42 0,793 3,87 0,64 4,07 0,829 4,5 0,707 

Realizar tutoria, orientação 4,5 0,674 3,4 1,121 4 0,784 4,5 0,707 

Ensinar a pesquisar, a processar 
informações e a aprender 4,33 0,778 3,73 1,1 3,93 0,997 4 1,414 

Fazer intervenções no processo de 
ensino-aprendizagem 4,42 0,669 3,6 0,986 3,93 0,917 4 1,414 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,08 0,793 3,6 0,986 3,71 0,914 4,5 0,707 

Reconhecer pontos fortes e fracos de 
cada mídia, utilizando-as 
adequadamente 4,17 0,835 3,8 1,014 3,71 0,825 4 0 

Avaliar a qualidade de conteúdos 
digitais 4,17 0,835 3,8 0,775 3,64 0,745 3,5 0,707 

Montar conexões em rede para 
favorecer o processo de ensino-
aprendizagem 4,08 0,793 3,6 0,828 3,71 0,994 4 0 

Criar estratégias que proporcionem 
reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,08 0,793 4 0,845 3,79 0,802 4,5 0,707 

Orientar os discentes na escolha de 
ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 4,17 0,718 3,67 0,816 3,71 0,726 4 0 

Desenvolver atividades avaliativas 
apropriadas 4,25 0,622 4,13 0,743 4 0,877 4,5 0,707 

Continua 
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Tabela 14 

Nível de domínio das competências tecnológicas: classificação geral por faixa etária 
– conclui 

Competências  

Faixa Etária 

até 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 
acima de 50 

anos 

N=12 N=15 N=14 N=2 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Saber lidar com conflitos 4 0,739 4,13 0,834 4,07 0,829 4,5 0,707 
Saber decidir sobre a utilização de TICs 
rumo aos objetivos de aprendizagem 

4,25 0,866 3,93 0,884 3,79 0,699 4,5 0,707 

Participar de comunidades de 
aprendizagem 

3,92 0,793 3,67 0,9 3,71 0,825 4 0 
Determinar conteúdos e métodos de 
aprendizagem 

4,33 0,492 3,87 0,743 3,79 0,893 4,5 0,707 
Estabelecer parâmetros de qualidade 
didática e pedagógica 4,08 0,515 3,93 0,799 3,86 0,77 4 0 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 14 indicam, no geral, avaliação positiva das competências 

tecnológicas apresentadas no instrumento. E a Tabela 15, no tocante ao nível de 

domínio, refere a classificação das competências tecnológicas na percepção dos 

respondentes com idade até 30 anos. 

 

Tabela 15 

Nível de domínio das competências tecnológicas: faixa etária até 30 anos 

Competências  N = 12 

Faixa Etária 

até 30 anos 

Média DP 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,67 ,492 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões 
didático-pedagógicas referentes à disciplina 

4,67  ,492  

Saber lidar com diversidade 4,67 ,492 

Ter formação superior na área de atuação 4,58 ,515 

Realizar tutoria, orientação 4,50 ,674 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,42 ,669 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,42 ,515 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias 

disponíveis) 
4,42 ,793 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,42 ,793 

Comunicar-se efetivamente 4,42 ,900 
continua 
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Tabela 15 

Nível de domínio das competências tecnológicas: faixa etária até 30 anos - conclui 

Competências  N = 12 

Faixa Etária 

até 30 anos 

Média DP 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,33 ,492 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, 
síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,33  ,651  

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,33 ,778 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,33 ,778 

Promover interação 4,33 ,888 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias 

de ensino. 
4,25  ,622  

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,25 ,622 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de 
aprendizagem 

4,25  ,866  

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as 
adequadamente 

4,17  ,835  

Desafiar cognitivamente os alunos 4,17 ,835 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,17 ,835 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,17 ,577 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
4,17 ,718 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos 

tradicionais 
4,08  ,793  

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,08 ,515 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,08  ,669  

Guiar o percurso de aprendizagem 4,08 ,793 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-

aprendizagem 
4,08  ,793  

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os 

saberes teóricos e os saberes da “sala de aula” 
4,08 ,793 

Saber lidar com conflitos 4,00 ,739 

Oferece apoio psicossocial 4,00 ,853 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos 
3,92  ,793  

Participar de comunidades de aprendizagem 3,92 ,793 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 3,92 ,900 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs). 3,83 ,835 

Criar e preparar materiais pedagógicos 3,83 ,835 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando 

programas, elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos 
módulos e das disciplinas por área de atuação 

3,83  ,937  

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Pelos dados da Tabela 15 infere-se que a média com valor mais elevado foi 

equivalente a 4,67, enquanto a média com menor valor correspondeu a 3,83.  

 

O grau de importância dado pelos indivíduos com idade até 30 anos colocou nas 10 

primeiras posições as seguintes competências tecnológicas: a) ter sensibilidade em 

relação à dimensão humana; b) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; c) saber lidar com diversidade; 

d) ter formação superior na área de atuação; e) realizar tutoria, orientação; f) fazer 

intervenções no processo de ensino-aprendizagem; g) ser capaz de planejar e 

segmentar o ato de ensinar; h) mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas 

mídias disponíveis); i) participar e controlar a realização das tarefas previstas; j) e 

comunicar-se efetivamente. 

 

A Tabela 16 apresenta a classificação das competências tecnológicas na percepção 

dos respondentes na faixa etária de 40 a 51 anos, quanto ao nível de domínio. 

 

Tabela 16 

Nível de domínio das competências tecnológicas: faixa etária 40 - 51 anos 

Competências  N = 14 

Faixa Etária 

41 a 50 anos 

Média DP 

Comunicar-se efetivamente 4,29 ,825 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 4,21 ,802 

Ter formação superior na área de atuação 4,21 ,893 

Saber lidar com conflitos 
4,07 ,829 

Saber lidar com diversidade 
4,07 ,730 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 
4,07 ,730 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 
4,07 ,829 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese 
e apresentação dos conteúdos apreendidos 4,00 ,784 

Promover interação 4,00 ,784 

Realizar tutoria, orientação 4,00 ,784 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 
4,00 ,877 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino. 
4,00 ,877 

continua 
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Tabela 16 

Nível de domínio das competências tecnológicas: faixa etária 40 - 51 anos - conclui 

Competências  N = 14 

Faixa Etária 

41 a 50 anos 

Média DP 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 
4,00 ,877 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 
3,93 ,997 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 3,93 ,997 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem. 3,93 ,730 

Criar e preparar materiais pedagógicos 3,93 ,829 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 
3,93 ,917 

Desafiar cognitivamente os alunos 3,86 ,663 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 3,86 ,770 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 3,86 ,770 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes teóricos 
e os saberes da “sala de aula” 3,79 ,802 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 3,79 ,893 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 
3,79 ,893 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 
3,79 ,699 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

3,71 ,726 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 3,71 ,726 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 
3,71 ,825 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 
3,71 ,825 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 3,71 ,825 

Participar de comunidades de aprendizagem 3,71 ,825 

Guiar o percurso de aprendizagem 3,71 ,914 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 
3,71 ,994 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3,64 ,745 

Oferece apoio psicossocial 3,64 ,929 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
3,64 ,929 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 3,36 ,842 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Apreende-se, pela Tabela 16, que a média mais alta foi equivalente a 4,29 e a mais 

baixa 3,36. Esses valores são inferiores àqueles referentes à parcela de respondentes 
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com menos de 30 anos de idade: 4,67 e 3,83, respectivamente. Em relação aos 

respondentes com idade até 30 anos, o percentual de médias inferiores a 4,0 

correspondeu a 14%. Já no que se refere aos respondentes na faixa etária de 41 a 50 

anos, o percentual foi equivalente a 70%. Interessante notar que os mais jovens 

sinalizaram mais domínio das competências tecnológicas. De fato, sabe-se que eles 

têm mais facilidade no manuseio e aplicação das novas tecnologias, favorecendo o 

domínio dos recursos disponíveis no âmbito institucional. 

 

Os respondentes da faixa etária de 41 a 50 anos classificaram nas 10 primeiras 

posições, quanto ao nível de domínio, as seguintes competências tecnológicas: a) 

comunicar-se efetivamente; b) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; c) ter formação superior na 

área de atuação; d) saber lidar com conflitos; e) saber lidar com diversidade; f) ter 

sensibilidade em relação à dimensão humana; g) participar e controlar a realização 

das tarefas previstas; h) incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na 

gestão crítica, síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos; i) promover 

interação; j) e realizar tutoria, orientação. 

 

4.2 IESPI  

 

4.2.1 Perfil institucional 

 

O primeiro objetivo específico da pesquisa foi “descrever as instituições IESPI e 

IESNOR”. A presente seção contempla elementos descritivos da IESPI.   

 

Deve-se registrar que, embora houvesse interesse por parte da pesquisadora, as 

instituições pesquisadas não disponibilizaram documentos, tais como Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). 

Considerou-se que o conteúdo desses documentos poderia auxiliar a descrição das 

instituições de forma mais detalhada. Portanto, os sites das instituições constituíram 

a principal fonte de consulta e obtenção de dados acerca da origem, trajetória, oferta 

de cursos e infraestrutura dessas instituições. 
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Segundo informações disponibilizadas no site institucional, a IESPI é uma instituição 

privada localizada no centro-norte do Piauí. Mais especificamente, situa-se no 

“Território de Desenvolvimento dos Cocais”, região considerada um dos polos 

socioeconômicos mais importantes do estado. 

 

A IESPI iniciou suas atividades no ano de 2006 e, ao longo de sua trajetória, obteve 

expressivos resultados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), destacando-se entre as melhores Instituições de Ensino Superior do 

estado. Conforme dados divulgados pela Folha (Ranking Universitário Folha), o IESPI 

apresentou Índice Geral de Cursos (IGC) correspondente à nota 4 (Brasil, 2017).  

 

A seguir, conforme declaração do site institucional, serão explicitados os seguintes 

elementos que compõem a orientação estratégica da instituição: missão, visão e 

valores. 

 

a) Missão: “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber bem como 

contribuir para o conhecimento humano, comprometendo-se com a sociedade, 

o meio ambiente e cidadania”.  

b) Visão: “ser concedida como detentora de um nível de excelência na prestação 

de serviços à comunidade local, regional e nacional nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão”. 

c) Valores: i) compromisso com o desenvolvimento cultural, científico, social e 

econômico; ii) compromisso com o desenvolvimento da consciência crítica da 

realidade; iii) compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e 

com a preservação do meio ambiente; iv) responsabilidade social; v) ética em 

todos os níveis de ação; vi) eficiência, eficácia, rigorosidade e transparência na 

prestação de serviços. 

 

Pelo exposto, nota-se que o foco da visão e missão institucionais está na excelência 

que deve fundamentar a prestação de serviços e o crescimento da comunidade local, 

regional e nacional. Essa orientação se estende às atividades relacionadas às áreas 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometendo-se com a sociedade, o meio 

ambiente e cidadania. Os valores, por sua vez, centram-se no compromisso com a 

paz, com a defesa dos direitos humanos e com a responsabilidade social.  
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Na atualidade, a IESPI desempenha relevante papel na oferta de ensino superior na  

região onde se localiza. Contribui para que alunos permaneçam na região, sem a 

necessidade de se deslocarem para a capital em busca de formação e qualidade. O 

setor de influência da IESPI integra 31 municípios, sendo 23 no Piauí e oito no Ceará. 

 

A IESPI oferta 13 cursos de graduação e seis em nível de pós-graduação, nas áreas 

de humanas, exatas e da saúde. A instituição tem contribuído para a disseminação de 

conhecimentos e formação profissional. Diversos egressos têm sido aprovados em 

concursos, residências, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC). 

 

A IESPI possui expressivo número de alunos e conta com adequada infraestrutura 

para atender ao público almejado. Conta com bibliotecas física e virtual, laboratórios 

para os cursos de saúde e Engenharia, laboratório de Informática, clínica-escola, 

plataformas e programas que viabilizam o processo de ensino-aprendizagem.  

 

No cenário da pandemia da COVID 19, a IESPI envidou esforços para o 

aprimoramento de seus profissionais, inclusive por meio do investimento de recursos 

financeiros. Notaram-se esforços institucionais orientados para fomentar a atuação 

docente em sintonia com pressupostos do modelo de Educação 4.0.  

 

4.2.2 Caracterização dos participantes 

 

Esta seção destina-se à caracterização dos participantes da IESPI. Inicialmente, tem-

se o perfil dos entrevistados e, na sequência, a estratificação de dados com base nas 

seguintes variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, curso superior, escolaridade, 

tempo de experiência docente, tempo de experiência na IES, modalidade de ensino. 

 

Conforme mencionado, a pesquisa envolveu entrevistas com a utilização de roteiro 

semiestruturado. Foram entrevistadas as diretoras das duas instituições e os 

seguintes coordenadores: na IESPI, coordenadores dos cursos de Direito e 

Enfermagem. 
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Tabela 17 

Caracterização da diretora - IESPI 

Instituição Área de formação Titulação Tempo de 
Experiência 

IESPI Letras/ Português e MBA Doutorado em Ciências Socias 15 anos 

    

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

A Tabela 18 informa sobre o perfil dos coordenadores inquiridos na IESPI.  

 

Tabela 18 

Caracterização dos coordenadores - IESPI 

Instituição Área de atuação Sexo 

IESPI Enfermagem 
Direito 

Masculino 
Feminino 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, a análise de dados envolveu a estratificação 

com base em diversas variáveis. Em relação ao sexo dos participantes, a Figura 17 

indica a distribuição identificada na IESPI.  

 

 

 

Figura 17 
Sexo do respondente – IESPI.  
Fonte: elaborada pela autora. 
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A Figura 17 mostra que, na IESPI, a maioria (54%) dos respondentes é do sexo 

masculino e 46% do total de respondentes pertencem ao sexo feminino. 

 

A Figura 18 apresenta a distribuição de faixas etárias na IESPI. 

 

Figura 18 
Faixas etárias – IESPI.  
Fonte: elaborada pela autora. 

Segundo os dados coletados na IESPI, as faixas etárias que se destacaram pelos 

maiores percentuais são: 26 a 30 anos (22%), 31 a 35 anos (22%), 46 a 50 anos (19%) 

e 41 a 45 anos (18%). 

 

A Figura 19 traz a distribuição dos respondentes por estado civil, na IESPI. 
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Figura 19 
Estado civil dos respondentes - IESPI. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 19, constata-se que, na IESPI, sobressaiu-se o percentual de 

casados (59%), seguidos de solteiros (30%).  

 

Na IESPI, os respondentes concluíram cursos de graduação diversos: Administração, 

Ciências Contábeis, Computação, Direito, Educação Física, Economia, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Física, Geografia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Química e Serviço 

social. Os cursos de Direito e Engenharia Civil se destacaram com nove e seis 

ocorrências, respectivamente. Cinco respondentes concluíram mais de um curso em 

nível superior. 

 

A Figura 20 denota a escolaridade dos respondentes, na IESPI. 
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Figura 20 
Escolaridade dos respondentes - IESPI. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 20, infere-se que, na IESPI, sobressaiu-se o percentual de docentes 

cujo maior nível de escolaridade se refere à especialização/MBA (73%). Em segundo 

lugar, destacou-se pela frequência o curso de mestrado (23%). Apenas um dos 

respondentes (4%) concluiu o doutoramento. 

 

A Figura 21 evidencia o tempo de experiência docente dos respondentes, na IESPI. 
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Figura 21 
Tempo de experiência docente - IESPI 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 21, observa-se que, na IESPI, 54% do total de respondentes têm 

tempo de experiência docente superior a nove anos. Esse dado sinaliza que os 

respondentes são profissionais com larga experiência docente. 

 

A Figura 22 indica o tempo de experiência dos respondentes na IESPI. 
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Figura 22 
Tempo de experiência na IES. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 22 mostra que, na IESPI, uma parcela correspondente a 58% do total de 

respondentes tem tempo de experiência na IES superior a 5,1 anos. Esse dado revela 

que a maioria dos respondentes é constituída de profissionais com larga experiência 

no contexto institucional. 

 

A Figura 23 mostra as modalidades de ensino na qual atuam os respondentes da 

IESPI. 
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Figura 23 
Modalidades de ensino na IESPI. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Pela Figura 23, na IESPI 31% do total de respondentes atuam em apenas uma das 

modalidades (EaD ou presencial). Já 27% atuam nas três modalidades. Esses 

resultados indicam que expressiva parcela de docentes tem experiência em diversas 

modalidades de ensino. 

 

4.2.3 Competências docentes e novas tecnologias 

 

Esta seção aborda as competências docentes e as novas tecnologias relativas ao 

contexto institucional da IESPI. A Tabela 19 mostra a classificação das competências 

tecnológicas por grau de importância. 
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Tabela 19 

Grau de importância das competências tecnológicas – IESPI 

Competências  N = 26 
IESPI 

Média DP 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,81 ,491 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,81 ,491 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,81 ,491 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,81 ,491 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,77 ,514 

Promover interação 4,77 ,514 

Comunicar-se efetivamente 4,77 ,514 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,77 ,514 

Ter formação superior na área de atuação 4,77 ,430 

Saber lidar com diversidade 4,77 ,514 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,77 ,514 

Saber lidar com conflitos 4,73 ,533 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,73 ,533 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,73 ,533 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,73 ,533 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem. 4,69 ,549 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,65 ,562 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,65 ,745 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,65 ,629 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de 
ensino  

4,65 ,629 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

4,65 ,562 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,62 ,571 

Oferece apoio psicossocial 4,62 ,637 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 4,62 ,637 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,62 ,637 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,62 ,571 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,62 ,637 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,62 ,752 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,62 ,637 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,58 ,578 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,58 ,643 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,58 ,643 

Continua 



97 
 

Tabela 19 

Grau de importância das competências tecnológicas – IESPI - conclui 

Competências  N = 26 
IESPI 

Média DP 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,58 ,643 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,58 ,643 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,54 ,647 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,54 ,647 

Realizar tutoria, orientação 4,54 ,706 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 19 sinalizam que as competências tecnológicas foram avaliadas 

positivamente na IESPI. A média com valor mais elevado foi equivalente a 4,81, 

enquanto a média com menor valor correspondeu a 4,54.  

 

Destacaram-se nas 11 primeiras posições as seguintes competências tecnológicas 

quanto ao grau de importância: a) ter sensibilidade em relação à dimensão humana; 

b) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; c) assumir 

responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes 

à disciplina; d) ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar; e) desenvolver 

equipes de projetos inovadores; f) promover interação; g) comunicar-se efetivamente; 

h) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; i) ter formação superior na área de 

atuação; j) saber lidar com diversidade; k) e estabelecer parâmetros de qualidade 

didática e pedagógica. 

 

A análise contou com a estratificação de dados por instituição de ensino. A Tabela 20 

traz referentes à IESPI. 
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Tabela 20 

Nível de domínio das competências tecnológicas – IESPI 

Competências  N = 26 
IESPI 

Média DP 

Comunicar-se efetivamente 4,46 ,706 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,42 ,758 

Ter formação superior na área de atuação 4,38 ,752 

Saber lidar com diversidade 4,35 ,797 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,31 ,788 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,31 ,788 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,31 ,788 

Promover interação 4,27 ,827 

Saber lidar com conflitos 4,27 ,778 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,23 ,765 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,19 ,749 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino  4,15 ,834 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e 
apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,12 ,766 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,08 ,977 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,08 ,845 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 
teóricos e os saberes da “sala de aula” 

4,08 ,744 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,04 ,720 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 4,04 ,720 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,04 ,871 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos 
4,04 ,720 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,00 ,800 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 3,96 1,038 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 3,96 ,774 

Realizar tutoria, orientação 3,96 ,999 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 3,92 ,891 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 3,92 ,935 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 3,88 ,816 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

3,85 ,784 

Guiar o percurso de aprendizagem 3,85 1,008 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3,81 ,801 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

3,77  ,710  

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
3,77 ,863 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 3,77 ,951 

Continua 
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Tabela 20 

Nível de Domínio das Competências Tecnológicas – IESPI - conclui 

Competências  N = 26 
IESPI 

Média DP 

Participar de comunidades de aprendizagem 3,77 ,908 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 3,73 ,724 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs). 3,65 ,797 

Oferece apoio psicossocial 3,62 1,023 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Na IESPI, a média com valor mais elevado foi equivalente a 4,46, enquanto a média 

com menor valor correspondeu a 3,62 (Tabela 20).  

 

Nas 10 primeiras posições as seguintes competências tecnológicas no nível de 

domínio foram: a) comunicar-se efetivamente; b) ter sensibilidade em relação à 

dimensão humana; c) ter formação superior na área de atuação; d) saber lidar com 

diversidade; e) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; f) 

assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas 

referentes à disciplina; g) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; h) promover 

interação; i) saber lidar com conflitos; j) e ser capaz de planejar e segmentar o ato de 

ensinar. 

 

4.3 IESNOR 

 

4.3.1 Perfil institucional 

 

Em relação à IESNOR, trata-se de instituição privada de ensino superior localizada no 

interior do estado do Maranhão. A instituição iniciou suas atividades no ano de 2004, 

a partir do interesse de dois irmãos que se associaram a outros investidores.   

 

A instituição tem o propósito de ser conhecida pela excelência na prestação de 

serviços educacionais. A IES consolidou sua imagem com foco na promoção do 

empreendedorismo, primando pela conduta ética e valorização da responsabilidade 

social. A IES já formou expressivo contingente de profissionais. Durante sua trajetória 

foram mais de 4.500 egressos.   
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A instituição adota como referências os seguintes elementos estratégicos:   

 

a) Missão: “formar profissionais e cidadãos comprometidos com a ética, a justiça 

social, o desenvolvimento econômico e científico-tecnológico da Região 

Tocantina e do país”. 

b) Visão: “ser reconhecida por prestar serviços educacionais de excelência 

acadêmica e promover ações socioambientais de impacto no desenvolvimento 

da Região Tocantina”. 

c) Valores: i) excelência acadêmica; ii) liberdade de cátedra; iii) pluralidade de 

ideias; iv) transparência; v) ética; vi) e responsabilidade social. 

 

A IESNOR oferta uma gama constituída de 10 cursos com bacharelado e 

licenciaturas. Os cursos de graduação pertencem às áreas de humanas e da saúde. 

A IESNOR também oferta cursos de pós-graduação e MBA.  

 

Conforme informações divulgadas no site institucional, em 2004 a instituição ofertou 

o curso de Serviço Social, que foi o primeiro autorizado pelo Ministério da Educação 

(MEC). Com o passar dos anos, a faculdade passou a oferecer os cursos de 

Administração, Direito, Ciências Biológicas, Educação Física (licenciatura), Nutrição e 

Enfermagem, todos voltados aos interesses e às necessidades da população. Em 

2015, os cursos Tecnólogo de Estética e Cosmética e de Fisioterapia passaram a ser 

ofertados. Dando sequência ao movimento de crescimento, no ano de 2016, foram 

criados os cursos de Psicologia e de Educação Física. No triênio 2015-2017, a 

instituição obteve IGC 3, na avaliação realizada pelo MEC. 

 

A IESNOR conta com quadro funcional constituído de 200 empregados. Sua 

infraestrutura envolve bibliotecas física e virtual, laboratórios, programas e 

plataformas de aprendizagem.  

 

A pesquisa possibilitou observar que a IESNOR cumpre importante papel na região 

onde se situa. A oferta de cursos favorece a construção e a disseminação de saberes 

relativos às diversas áreas da ciência. A referida instituição declara comprometimento 

com o ensino de qualidade e com projetos voltados para pesquisa e extensão.  
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4.3.2 Caracterização dos participantes 

 

A partir deste ponto serão apresentadas informações específicas da IESNOR. 

Inicialmente, tem-se o perfil dos entrevistados e, na sequência, a estratificação de 

dados com base nas seguintes variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, curso 

superior, escolaridade, tempo de experiência docente, tempo de experiência na IES, 

modalidade de ensino. 

 

A Tabela 21 demonstra dados relativos à diretora entrevistada na IESNOR. 

 

Tabela 21 

Caracterização das diretoras - IESNOR 

Instituição Área de formação Titulação Tempo de 
Experiência 

IESNOR Direito, Pedagogia, Administração Mestrado em Administração (em 
andamento) 

06 anos 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Pode-se verificar que, na IESNOR, a diretora está cursando o mestrado, sendo o 

tempo de experiência equivalente a seis anos. 

 

A Tabela 22 informa sobre o perfil dos coordenadores inquiridos na IESNOR.  

 

Tabela 22 

Caracterização dos coordenadores - IESNOR 

Instituição Área de atuação Sexo 

IESNOR Enfermagem 
Núcleo de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão 

Feminino 
Feminino 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 

Na IESNOR, foram inquiridas duas coordenadoras, sendo uma responsável pelo 

curso de graduação em Enfermagem e a outra encarregada da gestão do Núcleo de 

Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão. 

 

A Figura 24 indica a distribuição dos participantes na IESNOR com base na variável 

sexo do respondente.  
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Figura 24 
Sexo do respondente – IESNOR.  
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 24 evidencia que, na IESNOR, a maioria (75%) dos respondentes é do sexo 

feminino. Uma parcela equivalente a 25% do total de respondentes pertence ao sexo 

masculino. 

 

A Figura 25 apresenta a distribuição de faixas etárias na IESNOR 

75%

25%

Sexo

Feminino Masculino
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Figura 25 
Faixas etárias – IESNOR.  
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Em relação ao IESNOR, destacaram-se: 26 a 30 anos (35,3%), 31 a 35 anos (23,5%) 

e 46 a 50 anos (17,6%).  

 

A Figura 26 traz a distribuição dos respondentes por estado civil, na IESNOR. 
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Figura 26 
Estado civil dos respondentes - IESNOR. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Na IESNOR, o percentual de solteiros (44%) superou o de casados (37%).  

 

Na IESNOR, os respondentes concluíram cursos de graduação diversos: 

Administração, Direito, Enfermagem, Farmácia, Filosofia, Pedagogia, Psicologia e 

Serviço Social. Os cursos de Direito e Pedagogia se destacaram, tendo sido 

identificadas cinco ocorrências em cada um deles. Dois respondentes concluíram 

mais de um curso em nível superior. 

 

A Figura 27 indica a escolaridade dos respondentes, na IESNOR. 
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Figura 27 
Escolaridade dos respondentes - IESNOR. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 27, constata-se que, na IESNOR, sobressaiu-se o percentual de 

docentes cujo maior nível de escolaridade se refere à especialização/MBA (94%). 

Apenas um dos respondentes (6%) concluiu o curso de mestrado. 

 

A Figura 28 evidencia o tempo de experiência docente dos respondentes, na IESNOR. 
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Figura 28 
Tempo de experiência docente - IESNOR. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A partir da Figura 28, verifica-se que, na IESNOR, 53% do total de respondentes têm 

tempo de experiência docente superior a 3,1 anos; e 42% têm tempo superior a 7,1 

anos de experiência docente. Observou-se que, de forma geral, os respondentes são 

profissionais com razoável experiência docente. 

 

A Figura 29 indica o tempo de experiência dos respondentes na IESNOR. 
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Figura 29 
Tempo de experiência na IES. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 29 mostra que, na IESNOR, 24% do total de respondentes têm tempo de 

experiência na IES superior a 3,1 anos. Contudo, é necessário destacar que 76% têm 

até três anos de experiência na IESNOR.  

 

Na Figura 30 veem-se as modalidades de ensino nas quais atuam os respondentes 

da IESNOR. 
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Figura 30 
Modalidades de ensino - IESNOR. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 30 ilustra que, na IESNOR, uma parcela correspondente a 53% do total de 

respondentes atua, apenas, na modalidade presencial. Uma parcela equivalente a   

18% dos respondentes atua nas três modalidades.  

 

4.3.3 Competências docentes e novas tecnologias 

 

Conhece-se na Tabela 23 a classificação das competências tecnológicas por grau de 

importância na IESNOR. 
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Tabela 23 

Grau de importância das competências tecnológicas – IESNOR 

Competências  n = 17 
IESNOR 

Média DP 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,59 ,618 

Comunicar-se efetivamente 4,53 ,624 

Saber lidar com diversidade 4,53 ,717 

Promover interação 4,47 ,717 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,47 ,717 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 

teóricos e os saberes da “sala de aula” 
4,47 ,717 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,47 ,717 

Realizar tutoria, orientação 4,41 ,795 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,35 ,702 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, 
síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,35 ,786 

Desafiar cognitivamente os alunos 4,35 ,702 

Criar e preparar materiais pedagógicos 4,35 ,702 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 4,35 ,702 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 4,35 ,702 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,35 ,702 

Ter formação superior na área de atuação 4,29 ,772 

Guiar o percurso de aprendizagem 4,29 ,686 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica. 4,29 ,686 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de ensino  4,29  ,772  

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,29 ,772 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 4,29 ,772 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 4,29 ,772 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,29 ,772 

Saber lidar com conflitos 4,29 ,772 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,29 ,849 

Oferece apoio psicossocial 4,24 ,831 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 

elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

4,24  ,831  

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,24 ,831 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 4,24 ,903 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 4,24 ,752 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 4,18 ,728 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

4,18 ,728 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 4,18 ,809 
Continua 
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Tabela 23 

Grau de importância das competências tecnológicas – IESNOR - conclui 

Competências  n = 17 
IESNOR 

Média DP 

Participar de comunidades de aprendizagem 4,18 ,809 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 4,00 ,935 

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs). 3,94 ,966 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 
transmitidos 

3,88 ,928 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Os dados da Tabela 23 demonstram que, de forma geral, as competências 

tecnológicas foram avaliadas positivamente na IESNOR. A média com valor mais 

elevado foi equivalente a 4,59, enquanto a média com menor valor correspondeu a 

3,88. Esses valores foram inferiores àqueles obtidos na IESPI: 4,81 e 4,54, 

respectivamente.  

 

Nas 10 primeiras posições classificaram-se as seguintes competências tecnológicas 

por grau de importância: a) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; b) comunicar-se efetivamente; 

c) saber lidar com diversidade; d) promover interação; e) buscar qualidade e eficiência 

no processo de ensino-aprendizagem; f) criar estratégias que proporcionem 

reconstruir as relações entre os saberes teóricos e os saberes da sala de aula; g) 

ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender; h) realizar tutoria, 

orientação; i) ter sensibilidade em relação à dimensão humana; j) incitar os alunos à 

troca de saberes, ao uso das TICs na gestão crítica, síntese e apresentação dos 

conteúdos apreendidos. 

 

A Tabela 24 refere-se aos respondentes da IESNOR e mostra a classificação das 

competências tecnológicas por nível de domínio. 
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Tabela 24 

Nível de domínio das competências tecnológicas – IESNOR 

 IESNOR 

Média DP 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-
pedagógicas referentes à disciplina 

4,29 ,686 

Ter formação superior na área de atuação 4,29 ,686 

Ter sensibilidade em relação à dimensão humana 4,18 ,636 

Saber lidar com diversidade 4,18 ,809 

Comunicar-se efetivamente 4,12 ,857 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar 4,06 ,659 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TIC’s na gestão crítica, 
síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos 

4,06 ,748 

Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem 4,06 ,748 

Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem 4,00 ,707 

Promover interação 4,00 ,791 

Participar e controlar a realização das tarefas previstas 4,00 ,791 

Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos pelas mídias disponíveis) 4,00 ,866 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e a aprender 4,00 ,935 

Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos materiais didáticos tradicionais 3,94 ,659 

Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos objetivos de aprendizagem 3,94 ,748 

Realizar tutoria, orientação 3,94 ,966 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 

aprendizagem 
3,94 ,556 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas 3,88 ,600 

Desafiar cognitivamente os alunos 3,88 ,697 

Avaliar a qualidade de conteúdos digitais 3,88 ,781 

Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, recriando estratégias de 
ensino. 

3,88 ,857 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e pedagógica 3,82 ,636 

Criar e preparar materiais pedagógicos 3,82 ,728 

Montar conexões em rede para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 3,82 ,728 

Saber lidar com conflitos 3,82 ,728 

Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, utilizando-as adequadamente 3,82 ,883 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes 

teóricos e os saberes da “sala de aula” 
3,82 ,883 

Participar de comunidades de aprendizagem 3,76 ,664 

Orientar os discentes na escolha de ferramentas das TICs visando à sua 
aprendizagem 

3,76 ,664 

Guiar o percurso de aprendizagem 3,76 ,752 

Desenvolver equipes de projetos inovadores 3,76 ,831 

Fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem 3,76 ,831 

Compreender o quadro político e econômico, situando os conhecimentos 

transmitidos 
3,65 ,931 

Oferece apoio psicossocial 3,65 ,931 

Continua 
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Tabela 24 

Nível de domínio das competências tecnológicas – IESNOR - conclui 

 IESNOR 

Média DP 

Dominar princípios e processos de tecnologia educacional 3,53 ,800 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo específico, fixando programas, 
elaborando cursos, gerenciando conteúdos programáticos dos módulos e das 
disciplinas por área de atuação 

3,53  ,874  

Ter habilidade com tecnologias de informação e comunicação (TICs) 3,41 ,712 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A média com valor mais elevado na IESNOR foi equivalente a 4,29, enquanto a com 

menor valor correspondeu a 3,41. Nota-se que esses valores foram inferiores àqueles 

obtidos na IESPI: 4,46 e 3,62, respectivamente. Além disso, deve-se atentar para o 

fato de que, na IESNOR, expressiva parcela - 70% (30/43) - das competências 

alcançou valores de médias inferiores a 4,0. Na IESPI, o percentual foi de 51% (22/43). 

Esses dados revelam claramente a necessidade de as IES investirem no 

aprimoramento do nível de domínio dessas competências, sobretudo a IESNOR. O 

movimento das instituições nessa direção deve, conforme Almeida (2005), estimular 

a ligação entre a aprendizagem acadêmica, a prática do educador e a mudança nas 

práticas pedagógicas. Esse tripé favorece uma consistente visão acerca de aspectos 

fundamentais que podem proporcionar elevações mais acentuadas em relação ao 

nível de domínio das competências docentes.  

 

No nível de domínio, na percepção dos respondentes, as 11 primeiras posições foram 

ocupadas pelas seguintes competências tecnológicas: a) assumir responsabilidade 

pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; b) 

ter formação superior na área de atuação; c) ter sensibilidade em relação à dimensão 

humana; d) saber lidar com diversidade; e) comunicar-se efetivamente; f) ser capaz 

de planejar e segmentar o ato de ensinar; g) incitar os alunos à troca de saberes e ao 

uso das TICs na gestão crítica, síntese e apresentação dos conteúdos apreendidos; 

h) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem; i) determinar 

conteúdos e métodos de aprendizagem; j) promover interação; k) e participar e 

controlar a realização das tarefas previstas. 
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4.4 IESPI e IESNOR: análise comparativa 

 

Esta seção descreve resultados gerais obtidos pela análise conjunta das duas 

instituições. Além disso, destaca certos aspectos específicos que possibilitam uma 

análise comparativa entre a IESPI e a IESNOR. 

 

Conforme descrito anteriormente, o tratamento de dados envolveu Análise de 

Conteúdo. Foram estabelecidas a priori diferentes categorias, a saber: categorias 

iniciais, categorias intermediárias e categoria final. Dando continuidade à análise, 

foram identificadas, a posteriori, as unidades de registro e as categorias emergentes.  

 

A Figura 31 expõe a estrutura de categorias de referência. As unidades de registro 

não foram incluídas na referida figura. O conteúdo exposto engloba dados obtidos nas 

entrevistas e refere-se à realidade das instituições analisadas (IESPI e IESNOR). 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

Categorias 
Intermediárias 

Categorias iniciais 
(Subcategorias) 

Categorias emergentes 

 
 
 
 

Contexto das 
IES 

 
 

Cultura Digital 

 
Modelos de Gestão 

Ambiência 

Fatores internos 

Características marcantes 

Inovações nas IES Influenciadores 

Mudanças 

 
 

Rede de apoio a 
docentes 

 
 

Infraestrutura 

Agentes externos 

Plataforma e aplicativos 

Estrutura física 

Aspectos críticos 

Comunicação institucional Método 

Fragilidades 

Figura 31  
Estrutura de categorias analíticas.   
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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 A Figura 32 apresenta o resultado da análise de conteúdo, considerando a categoria 

inicial “modelos de gestão”. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

 

Unidades de Registro 

 
 
 
 
 
Contexto 
das IES 

 
 
 
 
 

Cultura 
digital 

 

 
 
 
 
 
Modelos de gestão 
 

Ambiência  
 
 
 
 
Fatores Internos  
 
 
 
 
 
Características 
marcantes 

Inovação (8) 
Agilidade (5) 
Novos conhecimentos (2) 
Mudança comportamento (2) 
 

Apoio docente (28) 
Parceria (5) 
Apoio às coordenações (4) 
Resolução de problemas (2) 
Contato humano (2) 
 
Novas competências (7) 
Capacitações (5) 
Metodologias ativas (3) 

Figura 32 
Análise de conteúdo: contexto da IES – modelos de gestão.  
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A Figura 32 sinaliza que as unidades de registro “inovação (8)” e “agilidade (5)” 

sobressaem pela frequência e originaram a categoria emergente “ambiência”. Nota-

se que as referidas palavras sinalizam que, nas IES analisadas, os modelos de gestão 

têm sito fortemente caracterizados pela dinâmica de mudanças aceleradas. A busca 

de novos conhecimentos e a adoção de novos comportamentos alinhados à cultura 

digital tornaram-se essenciais. Alguns autores, como Schwab (2016) e Harari (2018), 

discutem as profundas transformações geradas por novas tecnologias na Quarta 

Revolução. Em relação às instituições pesquisadas, essa tendência se materializa por 

meio de exigências e pressões diversas. 

 

A unidade de registro “apoio docente” ocupou lugar de destaque, tendo sido 

identificadas 28 ocorrências no material analisado. Essa palavra está associada à 

categoria emergente “fatores internos”. Tal constatação revela que, ante a 

necessidade de adaptação e aprendizagem relacionada ao uso de novas tecnologias, 

os docentes, de ambas as instituições, ancoraram-se na ajuda mútua de seus pares. 

Dessa forma, os professores experientes cumpriram papel relevante na orientação 

dos iniciantes. Os entrevistados indicaram a relevância do estabelecimento de 
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parcerias, do apoio concedido por coordenadores de cursos, que além do contato 

humano foram decisivos para a resolução de problemas no âmbito dessas instituições.  

 

As unidades de registro, “novas competências (7)” e “capacitações (5)”, destacaram-

se na categoria emergente “características marcantes”. Pode-se inferir que as 

adversidades e desafios acabaram por estimular o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, resultou na construção de novas 

competências por meio de ações de capacitação e aprimoramento. A aplicação de 

metodologias ativas representou uma iniciativa comum pratica nas IES. Deve-se 

considerar que, por meio de práticas inovadoras, o docente deve mediar o processo 

de formação, conforme propuseram Sant’Anna et al. (2017).  

 

A Tabela 33 expõe o resultado da análise de conteúdo, considerando a categoria 

inicial “inovações nas IES”. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

 
Categoria 

Final 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 
 
 
 

Contexto das 
IES 

 
 
 
 

Cultura digital 

 
 
 
 

Inovações nas 
IES 

Influenciadores 
 
 
 

Mudanças 
 
 
 
 
 

Pandemia (15) 
Agilidade (9) 

Cultura digital (4) 
 

Novas tecnologias e 
sistemas (39) 

Metodologias ativas (11) 
Suporte técnico (8) 
Aulas virtuais (6) 
Comunicação (2) 

Figura 33 
Análise de conteúdo: contexto da IES – inovações na IES.  
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A Figura 33 sinaliza que as unidades de registro “pandemia (15)” e “agilidade (9)” se 

destacaram, resultando na categoria emergente “influenciadores”. Observa-se, o 

impacto da pandemia na dinâmica funcional da IESPI e da IESNOR. Além disso, a 

necessidade de imprimir agilidade aos processos, em uma realidade mutante e 

afetada pela cultura digital, acaba tornando-se intrínseca à busca de inovações 

nessas instituições.  
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As unidades de registro “novas tecnologias e sistemas (39)” e “metodologias ativas 

(11)” sobressaíram, constituindo a categoria emergente, que foi denominada 

“mudanças”. Nota-se que, nas duas instituições, a adoção de novas tecnologias e 

sistemas foi decisiva para garantir a continuidade das atividades e favorecer o 

processo de ensino-aprendizagem. Essas inovações foram amplamente incentivadas 

nas instituições de ensino público e privadas, tendo em vista a necessidade de prover 

o ensino remoto e a comunicação com os públicos discente e docente. Mais 

especificamente, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, verificou-se a 

intensificação do uso de metodologias ativas. Os dados obtidos corroboram, na IEPI 

e na IESNOR, essa tendência. Outros aspectos identificados na análise foram o 

suporte técnico, a oferta de aulas virtuais e o aprimoramento dos processos de 

comunicação promovidos nessas instituições. Para Gonçalves (2019, p. 27), “a prática 

docente não pode ser construída apenas individualmente, mas sim no contexto 

coletivo de forma própria, concreta e intencional, de maneira a levar professor e 

acadêmicos a atuarem na realidade, transformando-a.” 

 

A Figura 34 apresenta o resultado da análise de conteúdo, considerando a categoria 

inicial “infraestrutura”. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 
 
 
 
 
 
 

Contexto 
das IES 

 
 
 
 
 
 
 

Rede de apoio 
aos docentes 

 
 
 
 
 
 
 

Infraestrutura 

Agentes 
externos 

 

Plataformas e 
aplicativos 

 
 
 
 
 

Estrutura Física 

 

Aspectos 

críticos 

Parcerias (5) 
Big Brain (Teams - Microsoft) (3) 

SophiA (1) 

Programas (5) 
G flex (2) 

WhatsApp (2) 
You Tube (1) 

Google Meet (1) 
Zoom (1) 
Canva (1) 

Equipamentos (7) 

Laboratórios digitais (3) 

Falta de conhecimento sobre 

tecnologias (5) 
Prover conectividade (3) 

Custo elevado (3) 
Mudança de postura (2) 

Figura 34 
Análise de conteúdo: contexto da IES – infraestrutura. 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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A Figura 34 sinaliza que as unidades de registro “parcerias (5)” e “Big Brain Teams-

Microsoftt (3)” foram as mais frequentes. Delas emergiu a categoria emergente, que 

foi denominada “agentes externos”. Nota-se que o envolvimento com outros atores 

externos tem sido realizado pelas instituições.  SophiA foi uma empresa mencionada 

por uma das IES na pesquisa.   

 

A unidade de registro “programas” teve cinco ocorrências em relevo. Ela foi incluída 

na categoria emergente “plataforma e aplicativos”. Os resultados da análise 

indicaram a referência às seguintes plataformas: G flex (2), YouTube (1), Google Meet 

(1), Zoom (1) e Canva (1). O aplicativo WhatsApp foi mencionado duas vezes. 

 

A unidade de registro “equipamentos” teve sete ocorrências. Ela foi incluída na 

categoria emergente “estrutura física”. O material analisado indicou o uso dos 

seguintes recursos: câmeras, notebook, roteadores e celulares. Observaram-se três 

ocorrências para a palavra laboratórios digitais. O investimento em componentes 

físicos revelou essencial no âmbito das instituições analisadas. Esse aparato 

certamente foi incrementado por conta das restrições impostas pela pandemia. Cabe 

aqui o apontamento posto por Pensin e Nikolai (2013) acerca da necessidade de 

assumir a inovação como pressuposto orientador da prática educativa.  

 

A unidade de registro “falta de conhecimento sobre tecnologias” teve cinco 

ocorrências e se destacaram na categoria emergente os “aspectos críticos”. Além 

dela, outras unidades de registro foram identificadas, a saber: prover conectividade 

(3), custo elevado (3) e mudança de postura (2). Pode-se notar que os desafios 

envolvem aspectos relacionados à dimensão humana (falta de conhecimento e 

mudança de postura) e à dimensão institucional (custo elevado e promoção de 

conectividade). 
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A Figura 35 mostra o resultado da análise de conteúdo, considerando a categoria 

inicial “comunicação institucional”. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria 
Final 

 

Categorias 
Intermediárias 
(Categorias) 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

 

Unidades de Registro 

 
 
 
 
 

Contexto das 
IES 

 
 
 
 
 

Rede de apoio 
aos docentes 

 
 
 
 
 

Comunicação 
institucional 

 

 
 
 

Método 
 
 
 

Fragilidades 
 

Novas técnicas (20) 
Parcerias (5) 
Avaliação (5) 

Planejamento (4) 
Reuniões (3) 

Divulgação (3) 
 

Congestionamento (1) 
Incertezas (1) 

Figura 35 
Análise de conteúdo: contexto da IES – comunicação institucional. 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Os resultados da Figura 34 mostram que a unidade de registro “novas técnicas” teve 

20 ocorrências, destacando-se entre as alternativas da categoria emergente 

denominada “método”. Além dela, outras unidades de registro foram identificadas, a 

saber: parcerias (5), avaliação (5), planejamento (4), reuniões (3), divulgação (3). 

Pode-se notar que as instituições valorizaram a adoção de um processo de 

gerenciamento referente à comunicação institucional. Dessa forma, sessões 

dedicadas ao planejamento e definição de avaliação das atividades foram relevantes. 

Além disso, a divulgação de informações constituiu uma estratégia de sensibilização 

dos membros das instituições. Deve-se mencionar, ainda, o desenvolvimento de 

parcerias, que foi mencionado com elevada frequência. 

 

Em relação à categoria emergente denominada “fragilidades”, foram identificadas as 

seguintes unidades de registro: congestionamento e incertezas. Entretanto, nenhuma 

delas se destacou pela frequência. 

 

Observa-se que a análise de conteúdo colocou em evidência aspectos que marcam 

as IES pesquisadas. Deve-se levar em conta que o cenário de pandemia gerou 

desafios, mas também impulsionou iniciativas relacionadas à estrutura e ao 

funcionamento dessas instituições. Assim, destacou-se a necessidade de adotar 

práticas inovadoras (Sant’Anna et al., 2017).  
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Os dados obtidos na pesquisa indicam o papel relevante dessas instituições na 

promoção do conhecimento e sua divulgação nas regiões onde estão localizadas. 

Deve-se levar em conta que, embora estejam localizadas em estados distintos, as 

instituições analisadas compartilham aspectos semelhantes no que se refere ao 

âmbito institucional. Os esforços de adaptação envolveram ações internas e o 

estabelecimento de parcerias. As diversas medidas concorreram para potencializar a 

construção de competências nessas IES. Pantoja et al. (2010, p. 82) enfatizam que 

“competência é o que ocorre em função da capacidade de mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (recursos de competência) pelo indivíduo frente 

a uma situação, atividade, contexto e cultura [...]”.  

 

A Tabela 25 sintetiza as percepções das diretoras que participaram da pesquisa. A 

Tabela 25 favorece a comparação do posicionamento das dirigentes acerca dos 

aspectos considerados.  

 

Tabela 25 

Síntese comparativa: percepção das diretoras 

 IESPI IESNOR 

Desafio Com a pandemia, reaprender. Encantar o aluno para conter evasão. 

Iniciativas de superação Agilidade no ensino remoto e 

aperfeiçoamento docente 

Agilidade no ensino remoto e 

aperfeiçoamento docente 

Ferramentas tecnológicas Gflex, YouTube, Google Meet, 

Zoom, WhatsApp. 

Big Brain, YouTube, Google Meet, 

Zoom, WhatsApp, Teams. 

Cultura digital Uso da internet e das TICs 

para as atividades da IES 

Uso da internet e das TICs para as 

atividades da IES 

Fatores positivos que 

influenciaram na atividade 
docente 

Fatores negativos que 
influenciaram na atividade 

docente 

Capacitações Capacitações 

 
 
 

Acomodação 

 
 
 

Incertezas (políticas, econômicas) 

Visão acerca das 

competências tecnológicas 

Imprescindíveis Essenciais 

Suporte A IES fornece o suporte 

necessário e investe em 
formação docente. 

A IES fornece o suporte necessário e 

investe em formação docente. 

Visão acerca do professor Essencial Essencial 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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A seguir, a Tabela 26 traz uma síntese das percepções dos coordenadores que 

participaram da pesquisa, o que favorece a comparação do posicionamento desses 

profissionais acerca dos aspectos considerados.  

 

Tabela 26 

Síntese comparativa: percepção dos coordenadores 

 IESPI IESNOR 

 

Enfermagem Direito Enfermagem 

Núcleo de 
Iniciação 
Científica, 
Pesquisa e 
Extensão 

Recursos 
tecnológicos 

utilizados 

Atendem à 
necessidade da IES 

Atendem à 
necessidade da IES 

Influenciam 
positivamente 

Atendem à 
necessidade da IES 

Cenário educacional 
e atividade docente 

Quebra de 
paradigmas, novas 

habilidades 

Busca de soluções 
para problemas de 

salas de aula 

Busca de 
abordagem mais 

humanística 

Mudança de 
concepção acerca 

do ensino 

Adaptação às 

mudanças 

Ocorreu de forma 

veloz 

Modelagem de 

rotinas 

Ocorreu de forma 

veloz. 

Ocorreu de forma 

veloz 

Cultura digital Incorporação 

formalizada 

Envolvimento de 

colaboradores. 

Aprendizagem Formalização em 

PDI e PPCs 

Uso dos recursos 

disponíveis 

Acompanhamento Formação e 

acompanhamento 

Treinamento e 

acompanhamento 

Capacitação 

Estabilidade e 

funcionalidade da 
infraestrutura técnica 

Suporte, 

estabilidade da 
Internet. 

Melhoria de internet, 

aquisição de 
plataforma. 

Internet no interior 

precária, mas com 
suporte 

Internet no interior 

precária, mas com 
suporte 

Adaptação de 
estruturas e 

processos para 
EAD/ensino remoto 

Mudança de 
paradigmas 

Mudanças de 
rotinas 

Aprimoramento de 
habilidades 

Adoção de métodos 
eficazes 

Processo de ensino-
aprendizagem 

Professores 
otimizaram uso do 

tempo 

Professores 
procuraram se 
profissionalizar. 

Treinamento, 
formação 

pedagógica, 
plantões tira dúvidas 
(Teams-Microsoft) 

Investimento, 
treinamento 

Desenvolvimento de 

novas competências 

Metodologias Ativas 

 

Metodologias Ativas 

 

Metodologias Ativas Novas 

competências 
tecnológicas 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Em relação aos recursos tecnológicos utilizados: nas duas instituições predomina uma 

visão favorável. Admite-se que eles atendem à necessidade das IES, influenciando 

positivamente a dinâmica institucional. 

 

Acerca do cenário educacional e atividade docente, os coordenadores consideraram 

que houve mudança de paradigma e concepção do processo de ensino, além do 

desenvolvimento de novas habilidades. 

 

Mais especificamente, sobre os esforços de adaptação às mudanças, há 

entendimento de que eles ocorreram de forma veloz. Na IESPI, houve clara percepção 

acerca da reestruturação de rotinas e procedimentos. 

 

No que se refere à cultura digital, as duas IES legitimaram esse conceito por meio da 

inserção em documentos como PDI e PPC. Na IESPI foi citado o envolvimento dos 

colaboradores; enquanto na IESNOR, a aprendizagem foi vista como resultante dos 

esforços realizados.  A consolidação dessa cultura envolve engagement que, na visão 

de Costa e Vitória (2017, p. 262), “engloba, sobretudo, as dimensões afetiva, 

comportamental e cognitiva dos indivíduos que, quando mobilizadas conjuntamente, 

permitem o envolvimento efetivo dos estudantes com o meio e as atividades 

acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento”.  

 

Sobre o uso dos recursos disponíveis, nas duas instituições observou-se a relevância 

de ações orientadas para capacitação e acompanhamento dos docentes.  

Sobre a estabilidade e funcionalidade da infraestrutura técnica, os coordenadores 

foram unânimes ao sinalizarem a relevância da internet. Na IESPI, eles consideram 

que a estrutura é adequada. Contudo, na IESNOR mencionaram a precariedade da 

internet. Trata-se de um aspecto crítico ao se considerar que internet de qualidade é 

essencial para dar suporte aos processos inerentes à cultura digital. Apesar das 

dificuldades sinalizadas, em ambas as instituições os coordenadores reconheceram o 

suporte concedido pelas instituições.  

 

A adaptação de estruturas e processos para EAD e ensino remoto na IESPI foi vista 

como promotora de ruptura de paradigma e mudanças nas rotinas. Na IESNOR, esse 

movimento foi vetor de aprimoramento de habilidades dos docentes, envolvendo a 
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adoção de métodos eficazes. Novamente, conforme Pensin e Nikolai (2013, p. 34), 

não se deve perder de vista a necessidade de “assumir a inovação como pressuposto 

orientador da prática educativa”. 

 

Na IESPI, os coordenadores reconheceram a otimização de tempo e a busca de 

profissionalização no processo de ensino-aprendizagem, por parte dos professores. 

No IESNOR, foram destacados os investimentos com foco em treinamento e formação 

pedagógica. Deve-se notar que, na referida IES, foi instituído o regime de plantão para 

sanar dúvidas, com utilização da plataforma Teams-Microsoft. 

 

A aplicação de metodologias ativas foi citada nas duas instituições no processo de 

desenvolvimento de competências. Na IESNOR, um dos inquiridos referiu-se às novas 

competências tecnológicas desenvolvidas. De fato, Melo (2001, p. 18) já anunciava 

que “o papel do professor deixa de ser o de total entregador da informação para ser o 

de facilitador, supervisor, consultor do aluno no processo de resolver o seu problema”.  

 

Nesse ponto, considera-se que os dados apresentados descrevem de forma suficiente 

as duas instituições. A próxima seção aborda as competências tecnológicas no âmbito 

das IES pesquisadas. 

 

Considerando o grau de importância percebido pelos respondentes, a figura 36 

apresenta as competências que se relevaram pela média, nas instituições analisadas 
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IESPI IESNOR 

Ter sensibilidade em relação à dimensão 
humana. 
 
Buscar qualidade e eficiência no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo 

curricular e questões didático-pedagógicas 
referentes à disciplina. 

Ser capaz de planejar e segmentar o ato de 
ensinar. 

Desenvolver equipes de projetos inovadores. 

Promover interação. 

Comunicar-se efetivamente. 

Desenvolver atividades avaliativas apropriadas. 

Ter formação superior na área de atuação. 

Saber lidar com diversidade. 

Estabelecer parâmetros de qualidade didática e 
pedagógica. 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo 
curricular e questões didático-pedagógicas 
referentes à disciplina. 

Comunicar-se efetivamente. 

Saber lidar com diversidade. 

Promover interação. 

Buscar qualidade e eficiência no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Criar estratégias que proporcionem reconstruir 
as relações entre os saberes teóricos e os 
saberes da “sala de aula” 

Ensinar a pesquisar, a processar informações e 

a aprender. 

Realizar tutoria, orientação. 

Ter sensibilidade em relação à dimensão 
humana. 

Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das 
TICs na gestão crítica, síntese e apresentação 
dos conteúdos apreendidos. 

Figura 36 
Competências destacadas: grau de importância. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Com base no modelo discutido por Mendonça et al. (2012), a pesquisa apurou que os 

docentes das duas IES analisadas, no Nordeste do país, valorizam competências 

tecnológicas docentes relacionadas aos componentes cognitivo, funcional, 

comportamental, ético e político. Em relação ao nível de domínio por parte dos 

respondentes, a Figura 37 apresenta as competências que destacaram pela média, 

nas instituições analisadas. 
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IESPI IESNOR 

Comunicar-se efetivamente. 
 
Ter sensibilidade em relação à dimensão 
humana. 
 
Ter formação superior na área de atuação. 
 
Saber lidar com diversidade. 
 
Buscar qualidade e eficiência no processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
Assumir responsabilidade pelo conteúdo 
curricular e questões didático-pedagógicas 
referentes à disciplina. 
 
Desenvolver atividades avaliativas apropriadas. 
 
Promover interação. 
 
Saber lidar com conflitos. 
 
Ser capaz de planejar e segmentar o ato de 
ensinar. 

Assumir responsabilidade pelo conteúdo 
curricular e questões didático-pedagógicas 
referentes à disciplina. 
 
Ter formação superior na área de atuação. 
 
Ter sensibilidade em relação à dimensão 
humana. 
 
Saber lidar com diversidade. 
 
Comunicar-se efetivamente. 
 
Ser capaz de planejar e segmentar o ato de 
ensinar. 
 
Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das 
TICs na gestão crítica, síntese e apresentação 
dos conteúdos apreendidos. 
 
Buscar qualidade e eficiência no processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
Determinar conteúdos e métodos de 
aprendizagem. 
 
Promover interação. 
 
Participar e controlar a realização das tarefas 
previstas. 

Figura 37 
Competências destacadas: nível de domínio. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Percebe-se que na IESPI o nível de domínio de competências apresenta-se mais 

acentuado. Aqui, ressalta-se a relevância de capacitações com foco em inovações no 

processo de ensino-aprendizagem, sobretudo por parte da IESNOR. Gonçalves 

(2019, p. 27) adverte que “a prática docente não pode ser construída apenas 

individualmente, mas sim no contexto coletivo de forma própria, concreta e intencional, 

de maneira a levar professor e acadêmicos a atuarem na realidade, transformando-

a”. Nesse sentido, investimentos em iniciativas de capacitação são fundamentais, 

assim como a construção de uma cultura institucional capaz de estimular o 

engajamento dos docentes em constante processo de aperfeiçoamento.  Contudo, 

deve-se levar em conta que ambas as instituições enfrentam inúmeros desafios em 

um cenário marcado por adversidades e, mesmo assim, obtiveram avaliação positiva 
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em relação ao nível de domínio das competências. Os resultados da pesquisa 

revelaram oportunidades de aprimoramento que podem potencializar a manifestação 

das competências tecnológicas tão necessárias nesse cenário. 

 

A Figura 38 ilustra o resultado da análise dos conteúdos segundo as categorias 

propostas nesta pesquisa. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 
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Descrição de 
competências 

 
 
 
 
 
 
 

Mapeamento de 
competências 

 
 
 

 
 
 
 

Competências 
requeridas 

Dominar tecnologias (10) 
Usar aplicativos (5) 
Tornar o aluno protagonista (5) 
Elaborar planejamento 
diferenciado (4) 
Ter motivação (3) 
Fomentar ambiente virtual atrativo (2) 

 
Competências 

mais 
importantes 

Dominar metodologias ativas (6) 
Ter motivação (4) 
Fomentar ambiente virtual atrativo (4) 

 
Domínio de 

competências 

 
Percepção 

Domínio razoável das ferramentas (5)  
Abertura ao novo (2) 
Aprendizagem diferenciada (2) 

Figura 38  
Análise de conteúdo: competências tecnológicas.  
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 38 sinaliza que as unidades de registro “dominar tecnologias (10)”, “usar 

aplicativos (5)” e “tornar o aluno protagonista (5)” destacaram-se pela frequência e 

originaram a categoria emergente “competências requeridas”. Nota-se que o domínio 

das novas tecnologias (incluindo aplicativos) e o apoio aos discentes para que adotem 

posturas ativas na aprendizagem foram consideradas essenciais. Deve-se destacar 

que o posicionamento dos entrevistados, embora pertencentes a instituições 

localizadas em regiões diferentes, revelam a preocupação com a aquisição e domínio 

das competências tecnológicas. Pérez Gomés (2015, p. 142) assevera que, “mais do 

que ensinar conteúdos disciplinares, professores ensinam e ajudam as pessoas a se 

educarem e a se construírem como sujeitos autônomos singulares, utilizando as 

melhores ferramentas oferecidas pelo saber e pelo fazer acumulados  [...]”.  

 

A unidade de registro “dominar metodologias ativas (6)” ocupou lugar de destaque, 

tendo sido identificadas seis ocorrências no material analisado. Essa unidade está 
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associada à categoria emergente “competências mais importantes”. As 

competências “ter motivação (4)” e “fomentar ambiente virtual atrativo (4)” também 

foram mencionadas pelos entrevistados. Novamente, observa-se a necessidade de 

os docentes fazerem uso das metodologias ativas para potencialização do processo 

de ensino-aprendizagem. Isso requer domínio das tecnologias disponíveis. Deve-se 

destacar que, em uma situação de adversidades e incertezas, a motivação dos 

profissionais tem sido determinante, embora seja um desafio manter elevados níveis 

de motivação em circunstâncias tão adversas. Aqui nota-se que a capacidade de 

resiliência dos docentes representa um vetor relevante. A motivação também 

influencia a disposição dos professores no que diz respeito à construção de ambientes 

atrativos e capazes de conquistar a atenção do aluno. Para Gonçalves (2019, p. 27), 

“a prática docente não pode ser construída apenas individualmente, mas sim no 

coletivo de forma própria, concreta e intencional, de maneira a levar professor e 

acadêmicos a atuarem na realidade, transformando-a”. 

 

Sobressaiu-se a unidade de registro “domínio razoável das ferramentas (5)” nas 

categorias emergentes “percepção” e inicial “domínio de competências”. Essa 

constatação confirma os dados quantitativos, anteriormente apresentados, sobre o 

“relativo” nível de domínio das competências tecnológicas por parte dos respondentes. 

De fato, observaram-se espaços para aprimoramento nas duas instituições. Os 

entrevistados também indicaram que a percepção sobre o domínio de competências 

envolve “abertura ao novo (2)” e “aprendizagem diferenciada (2)”. Como discutido, o 

cenário de incertezas requer dos docentes flexibilidade para aprender e se 

reposicionar ante as constantes inovações. Além disso, a aprendizagem referente ao 

uso dos recursos disponíveis demanda uma dinâmica ativa de busca e construção de 

novos saberes. 

 

Le Boterf (2003) e Zarifian (2001) já reconheciam a necessidade de o profissional se 

manter aberto à aprendizagem diante das profundas transformações verificadas no 

final do século XXI. A relevância do engajamento e da flexibilidade dos docentes foi 

amplamente abordada por autores como Perrenoud (2000). Cortelazzo (2005), 

salienta que o docente só descobre o valor da tecnologia depois que dela se apropria. 

Ainda complementa dizendo que esse aprendizado vem junto com o aprendizado dos 

alunos ou depois deles.  
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Num quadro marcado pelas tendências inerentes à Revolução 4.0 e à pandemia, 

intensificou-se a necessidade da aquisição de competências tecnológicas. Contudo,  

a crise socioeconômica também afetou a capacidade de alunos e professores 

investirem recursos financeiros em sua formação. Outro aspecto crítico é o acesso 

precário de diversos acadêmicos aos recursos tecnológicos disponíveis.  

 

O conteúdo apresentado, a partir deste ponto, atende ao terceiro objetivo específico 

da pesquisa, qual seja, identificar as práticas relacionadas ao desenvolvimento de 

competências tecnológicas nas instituições analisadas. 

 

A pesquisa revelou que os respondentes utilizam diversos recursos com a finalidade 

de desenvolver competências tecnológicas. A Figura 39 relaciona as alternativas 

indicadas pelos participantes. 

 

 

Figura 39 
Recursos utilizados para o desenvolvimento de competências tecnológicas.  
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 39 mostra que notebook (91%), smartphone (52%) e computador/desktop 

(41%) se destacaram entre o conjunto de recursos empregados para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas. As seguintes alternativas foram 

citadas com menos frequência: Tablet/Ipad (7%), Smart TV (2%) e Smartwatch (2%). 
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Outras opções (11%) também foram indicadas pelos respondentes. O uso de diversos 

recursos para potencializar a aprendizagem tem sido destacado na literatura por 

diversos autores (Cassundé et al., 2017; Pensin & Nikolai, 2013; Sant’Anna et al., 

2017).  

 

Em relação à comparação do uso de recursos nas instituições, a Tabela 28 apresenta 

dados esclarecedores.   

 

Tabela 27 

Recursos para o desenvolvimento de competências tecnológicas 

  IESPI IESNOR 

Notebook 38% 47% 
Smartphone 27% 18% 
Computador 20% 18% 
Tablet/Iped 6% 9% 
Smart TV      2% 6% 
Smartwatch 2% 0% 
Outros 6% 3% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A análise da Tabela 27 revela que nas duas instituições há certa proporcionalidade 

em relação ao uso dos recursos considerados. Na IESNOR, o notebook foi o recurso 

mais citado e cujo percentual (47%) supera as segundas opções (smartphone e 

computador/desktop) em 29%. Na referida instituição, o uso de smartwatch não foi 

mencionado pelos respondentes. A mobilidade é um atributo intrínseco a notebooks e 

smartphones. Pode-se inferir que essas características os colocam em lugar de 

destaque. 

 

A Figura 40 relaciona as redes sociais utilizadas pelos participantes e os respectivos 

percentuais de uso. 

 

 



129 
 

 

Figura 40 
Redes sociais para o desenvolvimento de competências tecnológicas. 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 39 revela que WhatsApp (89%), Instagram (82%), Facebook (73%) e 

YouTube (70%) são as redes sociais mais utilizadas pelos respondentes. Contudo, 

Telegram (39%), Messeger (34%), Twitter (27%), Linkedin (7%) e Skype (2%) também 

têm sido utilizadas, além de outras opções (11%). O acesso gratuito à maioria dessas 

redes favorece o ingresso dos usurários, resultando em elevadas taxas de adesão. As 

redes de relacionamento medidas por plataformas digitais têm favorecido o 

desenvolvimento de competências tecnológicas justamente por viabilizar a 

comunicação, a troca de experiências e informações entre os usuários. A velocidade 

e a possibilidade de interação com outros usuários, em tempo real, potencializam o 

uso dessas alternativas. A adoção de diversos recursos e práticas favorece o 

processo inovativo (Cassundé et al., 2017; Pensin & Nikolai, 2013; Sant’Anna et al., 

2017).  

 

A Tabela 28 apresenta dados sobre o uso de redes sociais nas instituições. 
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Tabela 28 

Redes sociais para o desenvolvimento de competências tecnológicas 

  IESPI IESNOR 

WhatsApp 22% 18% 
Instagram 20% 21% 
YouTube 18% 16% 
Facebook 17% 17% 
Telegram 10% 9% 
Twitter 6% 8% 
Messenger 2% 8% 
LinkedIn 2% 1% 
Skype 0% 1% 
Outras 4% 0% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Segundo a Tabela 28, nas duas instituições há divergências em relação ao uso de 

redes sociais. No IESPI, o WhatsApp é a alternativa mais utilizada; já no IESNOR o 

Instagram conquistou a primeira posição. No IESPI, a seguida alternativa é o 

Instagram seguida pelo YouTube. No IESNOR, o WhatsApp é a segunda alternativa, 

seguida pelo Facebook.  

 

Sobre as redes sociais e dispositivos utilizados, observa-se que os respondentes, na 

IESPI e IESNOR, enfatizaram o uso do WhatsApp, Instagram, YouTube e do 

Facebook. O WhatsApp se destaca pela acessibilidade e interação instantânea. O 

YouTube oferece uma infinidade de vídeos que podem ser utilizados para incremento 

das aulas. E o Facebook e o Instagram refletem seus destaques nas postagens e 

divulgações de materiais. Percebe-se a relevância das competências tecnológicas 

para o aprimorando das práticas pedagógicas. 

 

A pesquisa apresentou diversas assertivas para as quais os respondentes 

manifestaram seu grau de concordância com base nas alternativas: discordo 

totalmente; discordo; indiferente; concordo; concordo totalmente. As referidas  

opiniões foram: 

 

a) Você sente que possui total domínio do ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado pela IES. 

b)  Você costuma encontrar dificuldades para operar equipamentos, recursos ou 

interfaces tecnológicas oferecidos pela IES. 

c)  Você gosta de utilizar diferentes recursos tecnológicos durante suas aulas. 
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d)  Você se sente estimulado pela IES a utilizar novos recursos tecnológicos para 

suas aulas. 

e)  A IES fornece uma estrutura de suporte adequada para utilização das TICs. 

f)  A IES busca constantemente o desenvolvimento e implantação de novas TICs. 

g)  A IES se adapta rapidamente às mudanças. 

 

Em relação à primeira delas (você sente que possui total domínio do ambiente virtual 

de aprendizagem utilizado pela IES), a Tabela 30 ilustra o resultado global. 

 

Tabela 29 

Domínio do AVA 

  N Percentual 

Concordo 28 65% 

Concordo totalmente 4 9% 

Discordo 8 19% 

Indiferente 3 7% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Sobre a questão, nota-se que a maioria dos respondentes (74%) se manifestou 

favoravelmente. Uma parcela correspondente a 65% dos docentes assinalou a opção 

“concordo”; enquanto, 9% indicaram “concordo totalmente”. Todavia, deve-se registrar 

que 19% do total de respondentes (43) discordaram dessa afirmativa. Logo, as 

instituições necessitam averiguar possibilidades de capacitação e de ações com foco 

no aprimoramento do nível de domínio do AVA por parte de seus docentes. 

 

As Tabelas 30 e 31 mostram os resultados por instituição. 
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Tabela 30 

Domínio do AVA - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 16 62% 

Concordo Totalmente 2 8% 

Discordo 6 23% 

Indiferente 2 8% 

Total 26 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 31 

Domínio do AVA – IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 12 71% 

Concordo Totalmente 2 12% 

Discordo 2 12% 

Indiferente 1 6% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação de resultados por instituição revela que nas duas IES a avaliação foi 

positiva. Os percentuais referentes aos respondentes que indicaram as alternativas 

“concordo” ou “concordo totalmente” foram 70% na IESPI e 83% na IESNOR. Abstrai-

se que na IESPI o percentual de docentes que discordaram (23%) foi superior ao da 

IESPI (12%). O percentual de respondentes que manifestaram indiferença também foi 

superior na referida instituição. Nesse sentido, pode-se admitir que, na IESPI, mais 

atenção deve ser dispensada à questão. 

 

As Tabelas 32 e 33 representam os resultados com base no sexo do respondente. 

 

Tabela 32 

Domínio do AVA – público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 17 71% 

Concordo Totalmente 1 4% 

Discordo 6 25% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 33 

Domínio do AVA – público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 11 61% 

Concordo Totalmente 2 11% 

Discordo 2 11% 

Indiferente 3 17% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação de resultados com base no sexo do respondente sinaliza que nas duas 

IES a avaliação foi positiva. Os percentuais referentes aos respondentes que 

indicaram as alternativas “concordo” ou “concordo totalmente” foram 75% para o 

público feminino contra 72% para o público masculino. Em relação aos indivíduos do 

sexo feminino, o percentual de docentes que discordaram (25%) foi superior ao do 

sexo masculino (11%). Deve-se levar em conta que 17% do total de indivíduos do 

sexo masculino optaram pela alternativa “indiferente”. 

 

Em relação à segunda opinião (você costuma encontrar dificuldades para operar 

equipamentos, recursos ou interfaces tecnológicas oferecidos pela IES), a Tabela 34 

exibe o resultado global. 

 

Tabela 34 

Ocorrência de dificuldades 

 N Percentual 

Concordo 17 40% 

Discordo 14 33% 

Discordo Totalmente 8 19% 

Indiferente 4 8% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Sobre as dificuldades para operar equipamentos, recursos ou interfaces tecnológicas 

oferecidos pela IES, nota-se que 40% dos respondentes concordaram. Todavia, a 

maioria dos docentes (52%) optou pelas opções “discordo (33%)” e “discordo 

totalmente (19%)”.  A soma dessa parcela com a dos respondentes que optaram pela 

alternativa “indiferente (8%)” resultou no percentual de 60% do total. Trata-se de um 
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contingente expressivo e que, portanto, requer atenção por parte das instituições. As 

dificuldades relacionadas ao uso dos diversos recursos e artetafos tecnológicos 

devem ser priorizadas e eliminadas, na medida do possível. Deve-se considerar que 

a pesquisa envolveu um público constituído de docentes cujo papel na condução do 

processo de ensino-aprendizagem é fundamental nesse contexto de Revolução 4.0. 

Entende-se que, na educação, a correta aplicação dos dispositivos tecnológicos é 

inevitável para o sucesso das atividades formativas. 

 

As Tabelas 35 e 36 trazem os resultados por instituição. 

 

Tabela 35 

Ocorrência de dificuldades - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 8 31% 

Discordo 9 35% 

Discordo Totalmente 5 19% 

Indiferente 4 15% 

Total 26 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 36 

Ocorrência de dificuldades – IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 9 53% 

Discordo 5 29% 

Discordo Totalmente 3 18% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação de resultados por instituição expõe que, na IESNOR, o percentual de 

concordância foi superior ao da IESPI: 53% e 31%, respectivamente. Na IESNOR, a 

maioria dos docentes pesquisados sinalizou a ocorrência de dificuldades. Deve-se 

levar em conta que a sentença tem conotação negativa por se referir a possíveis 

dificuldades para operar equipamentos, recursos ou interfaces tecnológicas 

oferecidos pela IES. Nesse sentido, a IESPI encontra-se em situação mais favorável 

que a IESNOR, já que uma parcela menor de docentes reconheceu a existência de 

dificuldades. Na IESPI, o grau de discordância correspondeu a 54% do total de 
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respondentes, sendo “discordo (35%)” e “discordo totalmente (19%)”; 15% dos 

respondentes indicaram a opção “indiferente”. Na IESNOR, o grau de discordância 

correspondeu a 47% do total de respondentes, sendo “discordo (29%)” e “discordo 

totalmente (18%)”. 

 

Os resultados das Tabelas 37 e 38 baseiam-se no sexo do respondente. 

 

Tabela 37 

Ocorrência de dificuldades: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 16 67% 

Discordo 5 21% 

Discordo Totalmente 2 8% 

Indiferente 1 4% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 38 

Ocorrência de dificuldades: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 1 6% 

Discordo 9 50% 

Discordo Totalmente 5 28% 

Indiferente 3 17% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Constatou-se significativa divergência na estratificação de resultados com base no 

sexo.  Para o público feminino, o percentual de concordância equivaleu a 67%; e para 

os indivíduos do sexo masculino correspondeu a 6% apenas. O nível de discordância 

atingiu 29% para o público feminino, sendo “discordo (21%)” e “discordo totalmente 

(8%); e 78% para o público masculino, sendo “discordo (50%)” e “discordo totalmente 

(28%). Houve diferença expressiva em relação ao percentual de indivíduos que 

indicaram a alternativa “indiferente”; para o sexo feminino, a proporção foi de 4% 

apenas; e para o público masculino chegou a 17%. Os resultados obtidos sinalizam 

que as mulheres têm percebido mais dificuldades para operar equipamentos, recursos 
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ou interfaces tecnológicas oferecidos pelas instituições. Esse dado desperta o 

interesse pela compreensão das razões e fatores que motivam essa situação. 

 

Em relação à terceira sentença (você gosta de utilizar diferentes recursos tecnológicos 

durante suas aulas), a Tabela 39 reporta o resultado global. 

 

Tabela 39 

Utilização de diferentes recursos 

 N Percentual 

Concordo 29 67% 

Concordo Totalmente 9 21% 

Discordo 2 5% 

Indiferente 3 7% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

No que se refere à utilização de diferentes recursos tecnológicos durante as aulas, 

88% do total de respondentes manifestaram concordância, sendo que 67% indicaram 

a alternativa “concordo” e 21% assinalaram “concordo totalmente”. Pode-se inferir que 

os professores das duas instituições têm se empenhado na aplicação de diversos 

recursos para dinamizar suas aulas e potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. Cassundé et al. (2017), entre outros, ressaltam a relevância do uso de 

diferentes recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Vejam-se nas Tabelas 40 e 41 os resultados por instituição. 

 

Tabela 40 

Utilização de diferentes recursos - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 16 62% 

Concordo Totalmente 6 23% 

Discordo 1 4% 

Indiferente 3 12% 

Total 26 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 41 

Utilização de diferentes recursos - IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 13 76% 

Concordo Totalmente 3 18% 

Discordo 1 6% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação de resultados por instituição mostra que, na IESNOR o percentual de 

concordância foi superior e equivaleu a 94%; 6% dos respondentes indicaram a 

alternativa “concordo” e 18% optaram por “concordo totalmente”. Na IESPI o 

percentual de concordância alcançou 85%, sendo que 62% optaram pela alternativa 

“concordo” e 23% por “concordo totalmente”. Apesar da diferença (94% contra 85%), 

os expressivos percentuais significam que, em ambas as instituições, os docentes têm 

se empenhado na utilização de diferentes recursos tecnológicos durante as aulas. 

 

As Tabelas 42 e 43 mostram os resultados com base no sexo do respondente. 

 

Tabela 42 

Utilização de diferentes recursos: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 19 79% 

Concordo Totalmente 3 13% 

Discordo 1 4% 

Indiferente 1 4% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 43 

Utilização de diferentes recursos: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 10 56% 

Concordo Totalmente 6 33% 

Indiferente 2 11% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Com base no sexo do respondente, a estratificação de resultados em relação ao 

público feminino apresentou 92% de concordância. Destes, 79% concordaram e 13% 

concordaram totalmente. Para os indivíduos do sexo masculino, correspondeu a 89% 

- 56% “concordo” e 33% “concordo totalmente”. Deve-se destacar que, em relação ao 

público masculino, o percentual de respondentes que indicou a opção “discordo” 

correspondeu a 4%. Essa alternativa não teve a adesão do público feminino. A 

proporção de respondentes que indicaram a opção “indiferente” correspondeu a 11% 

no público masculino e 4% no público feminino. Os resultados obtidos revelam que 

homens e mulheres têm adotado diferentes recursos tecnológicos durante as aulas. 

 

Quanto à quarta sentença (você se sente estimulado pela IES a utilizar novos recursos 

tecnológicos para suas aulas), a Tabela 44 demonstra o resultado global. 

 

Tabela 44 

Estímulo da IES para utilizar novos recursos 

  N Percentual 

Concordo 25 58% 

Concordo Totalmente 15 35% 

Discordo 2 5% 

Indiferente 1 2% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Pela Tabela 44, 93% dos respondentes se sentem estimulados pela IES a utilizar 

novos recursos tecnológicos para suas aulas; 58% optaram pela alternativa 

“concordo” e 35% por “concordo totalmente”. Pode-se inferir que os professores das 

duas instituições têm uma visão favorável acerca da postura da instituição em relação 

aos estímulos considerados. Mendonça et al. (2012) consideram que as competências 

tecnológicas envolvem componentes cognitivo, funcional, comportamental, ético e 

político, que são influenciados pela motivação. Nesse sentido, os estímulos por parte 

das instituições se revelam essenciais para despertar, nos docentes, o interesse na 

utilização de novas tecnologias. 

 

Consultam-se, nas Tabelas 45, os resultados por instituição. 
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Tabela 45 

Estímulo da IES para utilizar novos recursos - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 13 30% 

Concordo Totalmente 11 26% 

Discordo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

Total 26 60% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 46 

Estímulo da IES para utilizar novos recursos – IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 12 71% 

Concordo Totalmente 4 24% 

Discordo 1 5% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A estratificação de resultados por instituição mostra que na IESNOR o percentual de 

concordância foi superior e equivaleu a 95%, sendo que 71% dos respondentes 

indicaram a alternativa “concordo” e 24% optaram por “concordo totalmente”. Na 

IESPI o percentual de concordância alcançou 56% - 30% dos respondentes indicaram 

a alternativa “concordo” e 26% optaram por “concordo totalmente”. Esse resultado 

retrata que, na IESNOR, maior parcela de respondentes se sente estimulada pela IES 

a utilizar novos recursos tecnológicos para suas aulas 

 

As Tabelas 47 e 48 mostram os resultados com base no sexo do respondente. 
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Tabela 47 

Estímulo da IES para utilizar novos recursos: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 17 71% 

Concordo Totalmente 5 21% 

Discordo 1 4% 

Indiferente 1 4% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 48 

Estímulo da IES para utilizar novos recursos: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 8 44% 

Concordo Totalmente 9 50% 

Discordo 1 6% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação com base no sexo mostrou que 92% de respondentes do sexo 

feminino manifestaram concordância; destes, 71% indicaram a alternativa “concordo” 

e 21% optaram por “concordo totalmente”. Sobre o público masculino, 94% de 

respondentes concordaram, sendo que 44% escolheram a alternativa “concordo” e 

50% optaram por “concordo totalmente”. Novamente, os resultados revelaram que em 

ambos os sexos a visão é positiva acerca dos estímulos institucionais com foco no 

uso de novas tecnologias para as aulas. 

 

Sobre a quinta opinião (a IES fornece uma estrutura de suporte adequada para 

utilização das TICs), a Tabela 49 expõe o resultado global. 
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Tabela 49 

Estrutura adequada para utilização de TICs 

  N Percentual 

Concordo 24 56% 

Concordo Totalmente 8 19% 

Discordo 3 7% 

Indiferente 8 19% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Tabela 49 revela que 75% dos respondentes concordaram que a IES oferece uma 

estrutura de suporte adequada para a utilização das TICs. Parcela equivalente a 56% 

optou pela alternativa “concordo” e 19% indicaram a alternativa “concordo totalmente”. 

Pode-se inferir que os professores das duas instituições têm uma visão favorável 

acerca da estrutura disponibilizada. A IESPI conta com a “sala de inovações”, 

enquanto a IESNOR oferece o “laboratório de ideias e inovações”. Essas instalações 

têm a função de viabilizar e favorecer a utilização de recursos relacionados às TICs. 

 

As Tabelas 50 e 51 evidenciam os resultados por instituição. 

 

Tabela 50 

Estrutura adequada para a utilização de TICs - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 14 33% 

Concordo Totalmente 4 9% 

Discordo 2 5% 

Indiferente 6 14% 

Total 26 60% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 51 

Estrutura adequada para utilização de TICs - IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 10 59% 

Concordo Totalmente 4 24% 

Discordo 1 6% 

Indiferente 2 11% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A estratificação de resultados por instituição mostra que, na IESNOR, o percentual de 

concordância foi superior e equivaleu a 83 - 59% dos respondentes concordaram” e 

24% optaram por “concordo totalmente”. Na IESPI o percentual de concordância 

alcançou 42%, sendo que 33% marcaram a alternativa “concordo” e 9% escolheram 

“concordo totalmente”. O resultado sinaliza que, embora haja uma visão favorável em 

ambas as instituições, na IESNOR maior parte dos respondentes admitiu que a IES 

oferece uma estrutura de suporte adequada para a utilização das TICs. 

 

Os resultados com base no sexo do respondente estão contidos nas Tabelas 52 e 53. 

 

Tabela 52 

Estrutura adequada para utilização de TICs: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 15 63% 

Concordo Totalmente 3 13% 

Discordo 2 8% 

Indiferente 4 16% 

Total 24 100% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 53 

Estrutura adequada para utilização de TICs: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 9 50% 

Concordo Totalmente 4 22% 

Discordo 1 6% 

Indiferente 4 22% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Com base no sexo, a estratificação disponibilizou que 76% de respondentes do sexo 

feminino manifestaram concordância, 63% optaram por “concordo” e 13% por 

“concordo totalmente”. Sobre o público masculino, 72% dos respondentes 

manifestaram concordância, dos quais 50% concordaram e 22% concordaram 

totalmente. Novamente foi constatado que em ambos os sexos foi positiva a avaliação 

acerca da adequação das estruturas de suporte à utilização das TICs. Consideráveis 

percentuais de respondentes foram indiferentes à questão, a saber: 16% do público 

feminino e 22% do público masculino. 

 

O resultado global da quinta opinião (a IES busca constantemente o desenvolvimento 

e implantação de novas TICs está na Tabela 55. 

 

Tabela 54 

Busca e desenvolvimento de TICs 

  N Percentual 

Concordo 30 70% 

Concordo Totalmente 11 26% 

Indiferente 2 5% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A Tabela 54 revela que 96% dos respondentes concordaram que a IES busca 

constantemente o desenvolvimento e implantação de novas TICs. O percentual de 

70% optou pela alternativa “concordo”, enquanto 26% indicaram a alternativa 

“concordo totalmente”. Em decorrência das restrições geradas pela pandemia, de 

forma geral as organizações se empenharam na busca de TICs capazes de 

potencializar a dinâmica institucional. Na IESPI e na IESNOR não foi diferente. Os 
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resultados corroboram essa tendência por meio dos elevados percentuais de 

concordância com a questão proposta. 

 

As Tabelas 55 e 56 exibem os resultados por instituição. 

 

Tabela 55 

Busca e desenvolvimento de TICs - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 18 69% 

Concordo Totalmente 6 23% 

Indiferente 2 8% 

Total 26 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 56 

Busca e desenvolvimento de TICs - IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 12 71% 

Concordo Totalmente 5 29% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Na IESNOR, a estratificação de resultados por instituição reportou que o percentual 

de concordância foi superior e equivaleu a 100% - 71% dos respondentes 

concordaram e 29% concordaram totalmente. Na IESPI o percentual de concordância 

alcançou 92%, sendo que 69% escolheram “concordo” e 23% “concordo totalmente”. 

Nessa IES, 8% foram indiferentes à questão. Os resultados apuraram claramente uma 

percepção positiva acerca da busca constante de desenvolvimento e implantação de 

novas TICs, nas duas instituições. 

 

Os resultados com base no sexo do respondente podem ser verificados nas Tabelas 

57 e 58. 
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Tabela 57 

Busca e desenvolvimento de TICs: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 19 79% 

Concordo Totalmente 5 21% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Tabela 58 

Busca e desenvolvimento de TICs: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 11 61% 

Concordo Totalmente 5 28% 

Indiferente 2 11% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

A estratificação de dados com base no sexo mostrou que 100% dos respondentes do 

sexo feminino manifestaram concordância: 79% marcaram “concordo” e 21% 

“concordo totalmente”. Sobre o público masculino, 89% concordaram - 61% indicaram 

a alternativa “concordo” e 28% optaram por “concordo totalmente”. Dos respondentes, 

11% se posicionaram de forma indiferente à questão. Novamente, os resultados 

acusaram que, em relação a ambos os sexos, houve visão positiva acerca da busca 

constante de desenvolvimento e implantação de novas TICs. 

 

“A IES se adapta rapidamente às mudanças” – essa quinta opinião tem seu resultado 

na Tabela 59. 

 

Tabela 59 

Adaptação às mudanças 

  N Percentual 

Concordo 24 56% 

Concordo Totalmente 17 40% 

Indiferente 2 5% 

Total 43 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
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Detecta-se na Tabela 59 que 96% dos respondentes concordaram que a instituição 

em que atuam se adapta rapidamente às mudanças; 56% optaram por “concordo” e 

40% por “concordo totalmente”. Os resultados sinalizaram movimento por parte da 

IESPI e da IESNOR no sentido de se adaptarem às condições impostas por um 

cenário de competitividade, marcado por adversidades e desafios constantes. Essa 

dinâmica tornou-se essencial para a sobrevivência das instituições no campo da 

educação privada. 

 

As Tabelas 60 e 61 mostram os resultados por instituição. 

 

Tabela 60 

Adaptação às mudanças - IESPI 

IESPI N Percentual 

Concordo 15 58% 

Concordo Totalmente 9 35% 

Indiferente 2 7% 

Total 26 60% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Tabela 61 

Adaptação às mudanças - IESNOR 

IESNOR N Percentual 

Concordo 9 53% 

Concordo Totalmente 8 47% 

Total 17 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A estratificação de dados por instituição sinaliza que, na IESNOR, o percentual de 

concordância foi superior e equivaleu a 100%, sendo que 53% dos respondentes 

indicaram a alternativa “concordo” e 47% optaram por “concordo totalmente”. Na 

IESPI o percentual de concordância alcançou 93%, sendo que 58% dos respondentes 

indicaram a alternativa “concordo” e 35% “concordo totalmente”. Notou-se que, nessa 

IES, 7% dos respondentes foram indiferentes à questão. A partir dos resultados 

apurados, pôde-se considerar que nas duas instituições predomina a percepção 

acerca da postura ativa das IES, no que se refere à adaptação ágil ao âmbito externo. 

 

As Tabelas 62 e 63 evidenciam os resultados com base no sexo do respondente. 
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Tabela 62 

Adaptação às mudanças: público feminino 

Sexo: Feminino N Percentual 

Concordo 17 71% 

Concordo Totalmente 7 29% 

Total 24 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 
Tabela 63 

Adaptação às mudanças: público masculino 

Sexo: Masculino N Percentual 

Concordo 7 39% 

Concordo Totalmente 9 50% 

Indiferente 2 11% 

Total 18 100% 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 
 

Todos os respondentes do sexo feminino concordaram, como apurou a estratificação 

de dados com base no sexo: 71% marcaram “concordo” e 29% “concordo totalmente”. 

Sobre o público masculino, 89% manifestaram concordância: 39% marcaram 

“concordo” e 50% “concordo totalmente”. Ainda, 11% se posicionaram de forma 

indiferente à questão. Novamente, os resultados indicam que, em relação a ambos os 

sexos, houve percepção favorável acerca do movimento das instituições no sentido 

de se adaptaram às condições impostas pelo ambiente externo. 

 

A Figura 41 ilustra o resultado da análise de conteúdo com foco na categoria inicial 

“âmbito institucional”. 
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Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria Final Categorias 
Intermediárias 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 
 
 

Desenvolvimento 
de 

Competências 

 
 
 

Ações 
Conjugadas 

 
 
 

Âmbito 
Institucional 

Ações das IES 
 
 
 

Dinâmica de 
trabalho 

 
Foco formativo 

Capacitações (12) 
Suporte técnico (7) 
Bases científicas (2) 
 
Trabalho em equipe (5) 
Reuniões (3) 
 
Competências 
tecnológicas (8) 
Domínio de 
ferramentas (4) 

Figura 41    
Análise de conteúdo: foco na categoria inicial “âmbito institucional”  
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 41 sinaliza que as unidades de registro “capacitações (12)” e “suporte 

técnico (7)” se destacaram pela frequência e originaram a categoria emergente 

“ações das IES”.  Nota-se que o desenvolvimento de competências tecnológicas, nas 

duas instituições, envolveu iniciativas orientadas à formação de docentes por meio de 

ações de capacitação, oferta de minicursos, além de suporte técnico apoiado na 

disponibilização de tutoriais relacionados aos conteúdos tratados. Representantes da 

escola francesa, como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), consideram a competência 

uma ação situada e influenciada pelo entorno no qual o indivíduo atua. Nessa direção, 

capacitações e suporte técnico podem ser vistos como fatores fundamentais para a 

emergência das competências tecnológicas nas instituições analisadas. 

 

A unidade de registro “trabalho em equipe” ocupou lugar de destaque, tendo sido 

identificadas cinco ocorrências no material analisado. Essa unidade está associada à 

categoria emergente “dinâmica de trabalho”. A construção coletiva de 

conhecimentos foi incentivada nas duas instituições, tendo em vista a necessidade de 

compartilhar informações e estimular a sinergia. Essa forma de trabalho foi decisiva 

para a aprendizagem de novos saberes, novas competências, na medida em que os 

docentes participaram de reuniões e contaram com a ajuda dos pares e de outros 

atores. Schwab (2016) e Harari (2018) explicam que na Revolução 4.0 a construção 

compartilhada de saberes torna-se indispensável, uma vez que o conhecimento deve 

ser reelaborado em função das necessidades impostas por mutações. 
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A unidade de registro “competências tecnológicas” também ocupou lugar de 

destaque, tendo sido identificadas oito ocorrências no material analisado.  A unidade 

“domínio de ferramentas” teve quatro ocorrências. Elas deram origem à categoria 

emergente intitulada “foco formativo”. Pode-se observar que, conforme discutido ao 

longo deste trabalho, o desenvolvimento de competências tecnológicas envolveu 

ações com foco na elevação do nível de domínio dos docentes acerca das TICs. O 

posicionamento dos entrevistados reforça essa constatação. Novamente, 

considerando as demandas da cultura digital, cabe mencionar que a inovação 

representa um pressuposto essencial (Pensin & Nikolai, 2013) e necessário para a 

proposição de ações formativas.  

 

A Figura 42 apresenta o resultado da análise de conteúdo com foco na categoria inicial 

“âmbito pessoal”. 

 

Definição a priori Definição a posteriori 

Categoria Final Categorias 
Intermediárias 

Categorias 
Iniciais 

(Subcategorias) 

Categorias 
Emergentes 

Unidades de Registro 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
de 

Competências 

 
 
 
 
 
 
 

Ações 
Conjugadas 

 
 
 
 
 
 
 

Âmbito Pessoal 

 
 

Fontes 
utilizadas 

 
 
 

Fatores 
determinantes 

 
 
 

Conteúdos 
essenciais 

Plataformas diversas (6) 
Capacitações (4) 

Tecnologias inovadoras (3) 
Gamificação (2) 

 
Ferramentas 

 educacionais (5) 
 

Pesquisas (2) 
Aulas práticas (2) 

 
Práticas de aula (4) 
Planejamento (3) 

Interação no AVA (1) 

Figura 42   
Análise de conteúdo: foco na categoria inicial “âmbito pessoal” 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 42 evidencia que a unidade de registro “plataforma diversas (6)” salientou-

se pela frequência, tendo sido identificadas seis ocorrências no material analisado. A 

referida unidade foi inserida na categoria emergente “fontes utilizadas”, juntamente 

com as seguintes unidades: “capacitações (4)”; “tecnologias inovadoras (3)”; 

“gamificação (2)”. Os resultados reforçam o uso de capacitações e recursos 

tecnológicos no processo formativo adotado pelas IES.  



150 
 

 

A unidade de registro “ferramentas educacionais” destacou-se na categoria 

emergente “fatores determinantes”. De fato, em sintonia com os achados 

anteriormente apresentados, o uso de recursos tecnológicos e as diversas 

ferramentas foram essenciais para o desenvolvimento das competências tecnológicas 

nas instituições de ensino superior analisadas. 

 

As unidades de registro “práticas de aula (4)” e “planejamento (3)” ocuparam lugar  

proeminente na categoria emergente “conteúdos essenciais”. Os entrevistados 

identificaram que a nova configuração de trabalho demandou o reposicionamento dos 

professores e a adoção de novas práticas capazes de dinamizar as aulas e despertar 

a atenção dos discentes. Para tanto, o planejamento das atividades e a proposição de 

tarefas em ambiente virtual tornaram-se determinantes. Costa e Vitória (2017, p. 262) 

enfatizam a relevância do engagement, conforme já mencionado.  

 

As iniciativas observadas refletem exigências inerentes aos modelos de ensino remoto 

e híbrido, adotados pelas instituições. Neles, o planejamento, as práticas de sala de 

aula e as metodologias ativas influenciam a dinâmica do processo de ensino-

aprendizagem e devem favorecer o desenvolvimento de competências tecnológicas e 

o domínio de aplicativos e plataformas digitais. Segundo Gomes et al. (2011), muitas 

são as habilidades tecnológicas a serem desenvolvidas, tais como: 

 

e-mail – incluindo a possibilidade de enviar e receber anexos, criando listas e 
distribuição, etc.; fóruns de discussão – incluindo a postagem de comentários, 
respostas às mensagens dos alunos e a criação de novos tópicos de 
conversação; programas de chat – que permitem a comunicação em tempo real 
(síncrona); website – ferramentas de desenvolvimento de site e uma 
compreensão geral de HTML [HyperText Markup Language] ; ferramentas de 
vídeo e audiconferência (Gomes et al., 2011, p. 17). 
 

Faz-se necessário considerar, convergindo com Moreira (2011), que as tecnologias 

empregadas no processo formativo devem contribuir para que o aluno assuma uma 

posição ativa nesse processo complexo que, na visão de Almeida (2005), envolve a 

ligação entre a aprendizagem acadêmica, a prática do educador e a mudança nas 

práticas pedagógicas. A partir da Revolução 4.0, o desenvolvimento das 

competências tecnológicas ganhou relevância na “cultura digital”, que exige dos 
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profissionais novas habilidades (Schleicher, 2016). Contudo, autores como Libâneo 

(2001) já afirmavam que as instituições educacionais têm sido intimadas a rever seu 

papel ante as profundas transformações e imprevistos.   
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5 Considerações finais  

 

Este capítulo apresenta considerações acerca dos resultados obtidos na pesquisa, 

que partiu da seguinte indagação: como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas? Em sintonia com a 

questão geradora, foram definidos os objetivos de pesquisa. O objetivo geral foi 

“averiguar o desenvolvimento de competências tecnológicas de docentes em IES 

privadas, localizadas no Nordeste do país”. 

 

O estudo teve natureza teórico-empírica e envolveu instituições localizadas no interior 

dos estados do Piauí e Maranhão. Participaram docentes, coordenadores e diretores. 

A coleta de dados baseou-se na aplicação de questionário eletrônico, entrevistas 

semiestruturadas e consulta aos sites institucionais. O tratamento de dados envolveu 

distintas técnicas. Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo. Os 

dados quantitativos foram analisados por meio de procedimentos de estatística 

descritiva, com a determinação de medidas de tendência central (média) e de 

dispersão (desvio-padrão). 

 

A apresentação dos resultados será realizada em sintonia com os objetivos 

específicos delineados no estudo. O primeiro deles foi “descrever as instituições IESPI 

e IESNOR”. Os dados obtidos evidenciaram que as duas instituições, de natureza 

privada, são relativamente, novas. Apesar disso, elas têm sido reconhecidas pela 

qualidade dos serviços educacionais ofertados em suas regiões. Trata-se de 

instituições com reputação positiva e que desempenham importante papel na 

formação de discentes, nos níveis de graduação e pós-graduação. As duas IES 

atendem alunos provenientes de diversos municípios que compõem seus setores de 

influência geográfica. Essas instituições manifestam preocupação com questões 

relacionadas à ética, à cultura e ao meio ambiente. Apurou-se que as duas instituições 

adotam uma perspectiva com foco na expansão de suas atividades, que 

inevitavelmente foi comprometida por adversidades presentes na crise econômica e 

na pandemia. Houve sintonia da percepção dos participantes em relação aos impactos 

das novas tecnologias e inovações na educação superior. 
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Os aspectos em evidência no ambiente interno são as constantes adaptações, revisão 

de comportamentos, agilidade, busca de novas formas de conhecimento, inovações, 

incentivo ao protagonismo do aluno, aplicação de metodologias ativas e o uso de 

sistemas de informação. Com base na necessidade de prover o necessário 

alinhamento às tendências da Quarta Revolução e da cultura digital, essas instituições 

implementaram ações que favorecem transformações culturais e ampliam a base de 

recursos de suas infraestruturas. Os investimentos contemplaram a aquisição de 

diversos equipamentos, tais como softwares e hardwares, programas e plataformas 

utilizadas em laboratórios digitais.  

 

A pesquisa acusou a preocupação das instituições no estabelecimento de parcerias 

com agentes externos. Iniciativas dessa natureza tornam-se essenciais para a 

construção de novos conhecimentos e saberes, de forma coletiva e compartilhada. O 

processo de comunicação, nessas instituições, merece atenção por se tratar de vetor 

de integração entre os diversos níveis da estrutura organizacional, sobretudo na 

pandemia, em que o distanciamento e o isolamento social se fizeram necessários. As 

duas instituições, certamente não sem problemas, conduziram de forma adequada 

esse processo e lograram êxito na superação de possíveis conflitos e fragilidades. 

 

O segundo objetivo específico foi “mapear as competências tecnológicas requeridas 

aos docentes e o nível de domínio sobre elas”. Observou-se que diversas 

competências tecnológicas têm sido requeridas nas duas instituições. De forma geral, 

os participantes avaliaram de forma positiva as competências apresentadas no 

instrumento de inquérito e que derivaram do modelo proposto por Mendonça et al. 

(2012).  

 

Os resultados revelaram que, de forma geral, as competências tecnológicas 

apresentadas no instrumento de inquérito foram avaliadas positivamente. A média 

com valor mais elevado foi de 4,72; a média com menor valor foi de 4,33. Em relação 

ao grau de importância, sobressaíram nas 10 primeiras posições as seguintes 

competências tecnológicas: a) assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 

questões didático-pedagógicas referentes à disciplina; b) comunicar-se efetivamente; 

c) saber lidar com diversidade; d) buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-

aprendizagem; e) promover interação; f) ensinar a pesquisar, a processar informações 
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e a aprender; g) ter sensibilidade em relação à dimensão humana; h) criar estratégias 

que proporcionem reconstruir as relações entre os saberes teóricos e os saberes da 

“sala de aula”; i) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; j) e ser capaz de 

planejar e segmentar o ato de ensinar. 

 

No que se refere ao nível de domínio declarado pelos participantes, verificou-se que 

a média com valor mais elevado foi de 4,35; e a média com menor valor foi de 3,56.  

Na percepção dos respondentes, ocuparam as dez primeiras posições as seguintes 

competências tecnológicas: a) ter formação superior na área de atuação; b) 

comunicar-se efetivamente; c) ter sensibilidade em relação à dimensão humana; d) 

assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas 

referentes à disciplina; e) saber lidar com diversidade; f) buscar qualidade e eficiência 

no processo de ensino-aprendizagem; g) ser capaz de planejar e segmentar o ato de 

ensinar; h) promover interação; i) desenvolver atividades avaliativas apropriadas; j) 

participar e controlar a realização das tarefas previstas. 

 

Os resultados obtidos ressaltam a consistência do modelo proposto por Mendonça et 

al. (2012) e que foi utilizado na estruturação dos instrumentos de coleta de dados. 

Essa constatação se deve à avaliação positiva por parte dos respondentes quanto às 

competências vinculadas aos componentes cognitivo, funcional, comportamental, 

ético e político. Faz-se necessário considerar que as competências tecnológicas são 

influenciadas por diversos fatores, tais como a cultura organizacional, o modelo 

didático-pedagógico aderente ao ensino híbrido e a disponibilidade de recursos 

relacionados às TICs. 

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa pretendeu “identificar as práticas 

relacionadas ao desenvolvimento de competências tecnológicas nas instituições 

analisadas”. O estudo revelou que esse processo é complexo e requer investimentos 

por parte das IES. No tocante à IESPI e à IESNOR, verificaram-se esforços de 

capacitação docente e a disponibilização de suporte. A dinâmica de trabalho baseada 

no trabalho em equipe e na ajuda mútua foi reconhecida como aspecto positivo em 

ambas as instituições. A pesquisa sinalizou a relevância dos treinamentos e cursos 

de formação que ampliam saberes sobre o uso dos diversos recursos tecnológicos. 
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Além disso, percebeu-se a importância do planejamento das atividades para o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA).  

 

De acordo com os resultados, o YouTube tem sido a principal plataforma utilizada 

pelos participantes, na medida em que possibilita o acesso a conteúdos informativos 

acerca de novas tecnologias para o ensino remoto. Diversos dispositivos têm sido 

utilizados pelos docentes, com destaque para o notebook, smartphone e 

computador/desktop, além de softwares e aplicativos.  

 

Sobre o uso de redes sociais, salientaram-se pela frequência WhatsApp, Instagram e 

Facebook. Percebe-se que os docentes têm se esforçado no uso de diversas 

alternativas para viabilizar o desenvolvimento das competências tecnológicas 

requeridas. 

 

Ao se analisar a classificação resultante da estratificação de dados por instituição, 

sexo ou idade com base no grau de importância das competências tecnológicas, 

detectou-se alternância na posição das competências. Contudo, de forma geral, não 

foram identificadas divergências expressivas. 

 

No nível de domínio das competências tecnológicas por parte dos respondentes, 

algumas diferenças se acentuaram. Os resultados indicaram a necessidade de as IES 

investirem no aprimoramento do nível de domínio de competências, sobretudo a 

IESNOR. Aqui, ressalta-se a relevância de investimentos em capacitação e na 

construção de uma cultura institucional capaz de estimular o engajamento dos 

docentes em constante processo de aperfeiçoamento. Deve-se levar em conta que 

ambas as instituições enfrentam inúmeros desafios em um contexto marcado por 

adversidades e, mesmo assim, obtiveram avaliação positiva no nível de domínio das 

competências.  

 

Os respondentes com idade até 30 anos tiveram mais domínio das competências 

tecnológicas que os mais velhos. De fato, sabe-se que jovens têm mais facilidade no 

manuseio e aplicação das novas tecnologias, favorecendo o domínio dos recursos 

disponíveis no aspecto institucional. Esse dado realça a relevância de as instituições 
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considerarem as especificidades das faixas etárias mais elevadas, na proposição de 

iniciativas de capacitação docente. 

 

Ao se retomar à questão de partida “como se dá o desenvolvimento de 

competências tecnológicas docentes em IES privadas?”, o estudo revelou que na 

IESPI e na IESNOR esse processo ocorre por meio de estímulos institucionais e do 

movimento de inserção dos docentes no âmbito da cultura digital. Tornou-se nítida a 

influência do aspecto institucional e da dinâmica funcional dessas IES. A pandemia 

gerou desafios e, ao mesmo tempo, acelerou a aplicação das TICs no ambiente 

educacional. As IES pesquisadas adotaram postura ativa para se reposicionarem ante 

as adversidades, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O desenvolvimento de 

competências tecnológicas é um processo contínuo que envolve construção, 

desconstrução e renovação de saberes. Deve-se ter em mente que as tecnologias 

devem ser vistas como meio e não como fim em si mesmas. Nesse prisma, é 

necessário considerar a complementaridade das dimensões técnicas e humanas, das 

estruturas de suporte e do potencial criativo das pessoas. Impelidas pelas tendências 

da Quarta Revolução, a IESPI e a IESNOR avançam em sua missão, destacando-se 

como instituições promotoras de conhecimento e desenvolvimento no Nordeste do 

país. 

 

O estudo teve algumas limitações. Entre elas, destacou-se a pandemia, que restringiu 

o acesso aos participantes. Essa dificuldade foi percebida quanto à realização de 

entrevistas. Além disso, a coleta de dados foi feita durante o período de matrículas e 

negociações com discente, intercorrências que intensificam a rotina de dirigentes e 

coordenadores. Finalmente, menciona-se a impossibilidade de contar com maior 

número de docentes na amostra, pela inclusão de outros cursos.  

 

Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se a realização de pesquisas 

envolvendo instituições de ensino privadas de outros estados. Alternativa seria a 

realização de estudo com discentes com a finalidade de identificar a percepção desse 

público acerca das competências tecnológicas. 
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5.1 Recomendações gerenciais  

 

Com o intuito de potencializar o desenvolvimento de competências tecnológicas nas 

instituições pesquisadas, a partir dos resultados gerados pela pesquisa apresentam-

se as seguintes recomendações de cunho gerencial:   

 

a) Os dirigentes da IESPI e da IESNOR devem estar atentos às mudanças 

externas e manter os investimentos em capacitações, na medida em que as 

inovações tecnológicas avançam velozmente. Os pressupostos da “cultura 

Maker” podem auxiliar na reflexão acerca da dinâmica a ser adotada nessas 

instituições, na medida em que o referido conceito sugere o aprendizado pela 

prática. Essa noção pode ser particularmente relevante para a proposição de 

treinamentos e ações formativas com foco nos docentes, levando-se em conta 

as especificidades inerentes às diversas faixas etárias.  

b) Os esforços de aprimoramento da infraestrutura devem continuar, 

principalmente aqueles destinados aos espaços de aprendizagem digital.  

c) No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, sugere-se a 

intensificação dos estímulos destinados à aplicação de novas tecnologias nas 

aulas, com a finalidade de torná-las mais atrativas e envolventes. 

d) O fortalecimento de laços, dentro e fora das IES, revelou-se essencial.  

Entende-se que as dificuldades relacionadas ao uso das TICs podem ser 

minimizadas por meio do estabelecimento de parcerias e trabalho em equipe 

associados a eficiente processo de comunicação institucional.  

e) Torna-se interessante criar, na medida do possível, um setor ou estrutura 

específica para cuidar do aperfeiçoamento das competências tecnológicas. Na 

contemporaneidade, o alunado alça, cada vez mais, patamares mais 

avançados no domínio das novas tecnologias. Portanto, é inadmissível que o 

professor esteja à margem desse processo.  A criação de uma unidade com a 

finalidade mencionada pode resultar na elevação da qualidade do ensino 

ofertado pelas instituições. 

f) As instituições pesquisadas congregam docentes de diversas áreas do saber. 

Considera-se que a elaboração de projetos interdisciplinares pode fomentar a 

troca de informações e o intercâmbio entre eles. Dessa forma, podem ser 
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discutidas as possibilidades e limites inerentes ao desenvolvimento das 

competências tecnológicas nas diferentes áreas.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Carta de apresentação da pesquisa 

 

____________, _________ de 2021 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Competências tecnológicas 

para o ensino superior: estudo em IES privadas do Nordeste do país”, sob a orientação 

do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 

sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio 

do e-mail: magalhaesantosjl@gmail.com. 

 

A identificação dos respondentes não é necessária. 

 

Atenciosamente; 

 

Maria dos Remédios Magalhães Santos 

Mestrado Profissional em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisa sobre competências tecnologias em IES 

 

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado(a) na pesquisa intitulada “Competências tecnológicas 
para o ensino superior: estudo em IES privadas do Nordeste do país”.  Esta pesquisa 
visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de 
Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Maria dos Remédios 
Magalhães Santos, orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O 
objetivo geral é averiguar o desenvolvimento de competências tecnológicas de 
docentes em IES privadas, localizadas no Nordeste do país. Estou ciente de que as 
entrevistas serão gravadas sem a minha identificação, sendo analisadas de forma 
agregada, garantindo, assim, minha confidencialidade, privacidade e anonimato, não 
correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. 
Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou retirar-me sem 
necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso 
me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação 
posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido(a) 
pelo(a) pesquisador(a) e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar 
desta pesquisa. 
 
 
 
_____________, _____ de ________________ de 2021. 
 

Assinatura do Entrevistado:   

 

Assinatura da Pesquisadora: 

 

Mestranda: Maria dos Remédios Magalhães Santos - MPA/FPL 

(magalhaesantosjl@gmail.com) 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/FPL  

(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista – Diretor 

 

Bloco 01 – Caracterização do entrevistado 

 

1. Cargo atual: ___________________________________________ 

2. Tempo no cargo:________________________________________ 

3. Tempo de atuação nesta IES______________________________ 

4. Sexo: 

(   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Prefiro não declarar 

 

5. Idade: 

(   ) até 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(   ) 36 a 40 anos 

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos 

(   )  acima de 55 anos 

 

6. Formação: 

(   ) Graduação     (   ) Especialização / MBA    (   ) Mestrado    (   ) Doutorado 

(   ) Outro:________ 

7. Área de formação (graduação):___________________________________ 

 

Bloco 01 – Descrição e Contextualização da IES 

 

1- Descreva a origem da IES. 

2- Qual é a missão e quais são os princípios que orientam a IES? 

3- Como você avalia a atuação da IES no município? 

4- Como você avalia o modelo de gestão da IES? 

5- Qual a importância da tecnologia para a IES? 

6- Quais os recursos tecnológicos utilizados pela IES? Eles atendem às 

expectativas institucionais? 

7- Durante este ano, quais as ações de maior impacto desenvolvidas pela IES? 

Quais os maiores desafios? 

8- Quais são as perspectivas da IES?  
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9- Em relação ao cenário educacional brasileiro; na sua visão, que fatores têm 

influenciado a atividade docente? Comente. 

10- Você considera que a IES se adapta rapidamente às mudanças? 

11- A IES adota diretrizes relacionadas à cultura digital? Em caso afirmativo, onde 

estão registradas? 

12- Em relação ao EAD/ensino remoto, como a IES procura viabilizar a eficiência e 

a efetividade no uso dos recursos disponíveis? 

13- Em relação ao EAD/ensino remoto, como a IES procura promover a 

estabilidade e funcionalidade adequadas da infraestrutura técnica? 

14- Em relação à IES, comente acerca da capacidade de adaptação e eficiência 

das estruturas e processos para implementação do EAD/ensino remoto. 

15- EAD/ensino remoto ocasionaram mudança de cultura relacionada ao processo 

de ensino-aprendizagem? Comente. 

16- EAD/ensino remoto influenciaram o desenvolvimento de novas competências 

em função de novos ambientes de ensino-aprendizagem e meios de 

comunicação? Comente. 

 

Bloco 02 – Competências Tecnológicas - Professores 

 

Nesta pesquisa, competência tecnológica significa “a proficiência do uso da 

tecnologia em contexto profissional com julgamento didático pedagógico adequado e 

consciência de suas implicações para a aprendizagem de estratégias e para a 

educação e formação digital dos aprendizes” (Krumsvik, 2011 como citado em Silva, 

2016, p. 131). 

17-  

18- Quais são as competências tecnológicas requeridas aos professores nesta 

IES? 

 

Bloco 03 – Meios utilizados e desafios  

 

19- A IES investe na formação de seus docentes?  

20- A IES estimula o desenvolvimento das competências tecnológicas requeridas 

aos professores? Explique. 
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21- Considerando que o desenvolvimento de competências tecnológicas envolve 

esforços da instituição e dos próprios profissionais, nesta IES qual é o papel de 

cada um desses atores? 

22- Quais são as dificuldades identificadas na utilização das TICs pelos docentes, 

em sua percepção? 

23- A IES fornece suporte aos professores para utilização das TICs? 

24- Quais são os principais desafios para o desenvolvimento das competências 

tecnológicas docentes? 

25- Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmativas. 

26- Sinta-se à vontade para comentar outros aspectos que não foram abordados 

nesta entrevista e que você considere importantes.  

 

        

        Muito obrigada! 
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Apêndice D - Roteiro de Entrevista – Coordenadores 

 

Bloco 01 – Descrição e contextualização da IES 

 

1- Quais os recursos tecnológicos utilizados pela IES? Eles atendem às 

expectativas institucionais? 

2- Em relação ao cenário educacional brasileiro, na sua visão, que fatores têm 

influenciado a atividade docente? Comente. 

3- Você considera que a IES se adapta rapidamente às mudanças? 

4- A IES adota diretrizes relacionadas à cultura digital? Em caso afirmativo, onde 

estão registradas? 

5- Em relação ao EAD/ensino remoto, como a IES procura viabilizar a eficiência e 

a efetividade no uso dos recursos disponíveis? 

6- Em relação ao EAD/ensino remoto, como a IES procura promover estabilidade 

e funcionalidade adequadas da infraestrutura técnica? 

7- Em relação à IES, comente acerca da capacidade de adaptação e eficiência 

das estruturas e processos para implementação do EAD/ensino remoto. 

8- EAD/ensino remoto ocasionaram mudança de cultura relacionada ao processo 

de ensino-aprendizagem? Comente. 

9- EAD/ensino remoto influenciaram o desenvolvimento de novas competências 

em função de novos ambientes de ensino-aprendizagem e meios de 

comunicação? Comente. 

 

Bloco 02 – Competências Tecnológicas  

 

Nesta pesquisa, competência tecnológica significa “a proficiência do uso da 

tecnologia em contexto profissional com julgamento didático-pedagógico adequado e 

consciência de suas implicações para a aprendizagem de estratégias e para a 

educação e formação digital dos aprendizes” (Krumsvik, 2011 como citado em Silva, 

2016, p. 131). 

 

10- Quais são as competências tecnológicas requeridas aos professores nesta 

IES? 

11- Como você procura desenvolver essas competências? 
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Bloco 03 – Meios utilizados e desafios  

 

12- A IES investe na formação de seus docentes?  

13- A IES estimula o desenvolvimento das competências tecnológicas requeridas 

aos professores? Explique. 

14- Considerando que o desenvolvimento de competências tecnológicas envolve 

esforços da instituição e dos próprios profissionais, nesta IES qual é o papel de 

cada um desses atores? 

15- Quais são as dificuldades identificadas na utilização das TICs pelos docentes, 

em sua percepção? 

16- A IES fornece suporte aos professores para utilização das TICs? 

17- Quais são os principais desafios para o desenvolvimento das competências 

tecnológicas docentes? 

18- Sinta-se à vontade para comentar outros aspectos que não foram abordados 

nesta entrevista e que você considere importantes.  

 

        Muito obrigada! 
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Apêndice E - Questionário 
 

Caro(a) docente, 
 
Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração/MPA da Fundação Pedro 
Leopoldo e estou realizando uma pesquisa intitulada “Competências tecnológicas 
para o ensino superior: estudo em IES privadas do Nordeste do país”, sob a orientação 
do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 
 
Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 
sua colaboração no preenchimento deste questionário cujo tempo de resposta é de 
aproximadamente 15 minutos.  
 
Esclareço que não haverá identificação do respondente, garantindo confidencialidade, 
privacidade e anonimato, não correndo riscos de que opiniões e ideias possam ser 
utilizadas contra você. Esclareço também que em qualquer fase da pesquisa você 
pode se recusar a participar ou retirar-se, sem que isso me traga alguma penalização. 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem por objetivo informar e 
esclarecer sobre a pesquisa e sua participação. Você concorda em participar? 

(   ) Sim   (   ) Não  
 
Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio 
do e-mail: magalhaesantosjl@gmail.com. 
 
Muito obrigada! 
 
Mestranda: Maria dos Remédios Magalhães Santos  
Mestrado Profissional em Administração - MPA/FPL 
 

Bloco 01: Caracterização dos respondentes 

Esta parte deve ser preenchida marcando com um X a opção que corresponde à sua 

resposta. 

 

8. Sexo: 

(   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Prefiro não declarar 

 

9. Idade: 

(   ) até 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(  ) 36 a 40 anos 

(  ) 41 a 45 anos 

(  ) 46 a 50 anos 

 (   ) 51 a 55 anos 

(   )  acima de 55 anos 

 

10. Estado civil: 
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(   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)     

(   ) Viúvo(a)                                            (   ) Separado(a)/ Divorciado (a)  

(   ) Outros 

 

11. Formação: 

(   ) Graduação     (   ) Especialização / MBA    (   ) Mestrado    (   ) Doutorado 

(   ) Outro:____________________________________  

 

12. Área de formação (graduação): ___________________  

 

13. Tempo de experiência como professor: 

(   ) menos de 01 ano   (   ) de 01 a 03 anos   

(   ) de 3,1 a 05 anos                               (   ) de 5,1 a 07 anos  

(   ) de 7,1 a 09 anos             (   ) acima de 09 anos 

 

14. Tempo de atuação como professor na IES pesquisada: 

(   ) menos de 01 ano   (   ) de 01 a 03 anos           

(   ) de 3,1 a 05 anos                              (   ) de 5,1 a 07 anos   

(   ) de 7,1 a 09 anos                      (   )  acima de 09 anos 

 

15. Em qual(is) modalidade(s) de cursos você atua/ já atuou? (Marque uma ou mais 

opções). 

(   ) Presencial  (   ) Semipresencial  (   ) EAD 

 

16. Em qual (is) curso(s) você atua como professor, nesta IES?  
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Bloco 02 - Competências Tecnológicas 

 

Nesta pesquisa, competência tecnológica significa “a proficiência do uso da 

tecnologia em contexto profissional com julgamento didático pedagógico adequado e 

consciência de suas implicações para a aprendizagem de estratégias e para a 

educação e formação digital dos aprendizes” (Krumsvik, 2011 como citado em Silva, 

2016, p. 131). 

Considerando sua atuação como professor nesta instituição, indique a 

importância de cada competência tecnológica e o quanto você domina cada uma 

delas.  

Utilize a seguinte escala:   

 

1- Nulo  2- Baixo  3- Médio  4- Alto  5- Muito Alto 

  Grau de 
IMPORTÂNCIA 

Nível de 
DOMÍNIO 

 COMPETÊNCIA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  1 Ter formação superior na área de atuação.           

2 
Dominar princípios e processos de tecnologia 
educacional. 

          

3 
Compreender o quadro político e econômico, 
situando os conhecimentos transmitidos. 

          

4 Ser capaz de planejar e segmentar o ato de ensinar.           

5 
Ter habilidade com tecnologias de informação e 
comunicação (TICs). 

          

6 Ter sensibilidade em relação à dimensão humana.           

7 
Incitar os alunos à troca de saberes, ao uso das TICs 
na gestão crítica, síntese e apresentação dos 
conteúdos apreendidos. 

          

8 Desenvolver equipes de projetos inovadores.           

9 
Mediatizar (buscar e disseminar conhecimentos 
pelas mídias disponíveis). 

          

10 Desafiar cognitivamente os alunos.           

11 Promover interação.           

12 Oferece apoio psicossocial.           

13 Saber lidar com diversidade.           

14 
Buscar qualidade e eficiência no processo de ensino-
aprendizagem. 

          

15 
Assumir responsabilidade pelo conteúdo curricular e 
questões didático-pedagógicas referentes à 
disciplina. 

          

16 Comunicar-se efetivamente.           
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17 
Desenvolver didática apropriada ao ensino remoto, 
recriando estratégias de ensino.  

          

18 Criar e preparar materiais pedagógicos.           

19 

Atuar na gestão do EAD, identificando público-alvo 
específico, fixando programas, elaborando cursos, 
gerenciando conteúdos programáticos dos módulos 
e das disciplinas por área de atuação. 

          

20 
Mesclar o uso dos recursos próprios das TICs aos 
materiais didáticos tradicionais. 

          

21 
Orientar os discentes na escolha de ferramentas das 
TICs visando à sua aprendizagem. 

          

22 
Participar e controlar a realização das tarefas 
previstas. 

          

23 Realizar tutoria, orientação.           

24 
Ensinar a pesquisar, a processar informações e a 
aprender. 

          

25 
Fazer intervenções no processo de ensino-
aprendizagem. 

          

26 Guiar o percurso de aprendizagem.           

27 
Reconhecer pontos fortes e fracos de cada mídia, 
utilizando-as adequadamente. 

          

28 Avaliar a qualidade de conteúdos digitais.           

29 
Montar conexões em rede para favorecer o processo 
de ensino-aprendizagem. 

          

30 
Criar estratégias que proporcionem reconstruir as 
relações entre os saberes teóricos e os saberes da 
“sala de aula” 

          

31 
Orientar os discentes na escolha de ferramentas das 
TICs visando à sua aprendizagem 

          

32 Desenvolver atividades avaliativas apropriadas.           

33 Saber lidar com conflitos.           

34 
Saber decidir sobre a utilização de TICs rumo aos 
objetivos de aprendizagem. 

          

35 Participar de comunidades de aprendizagem.           

36 Determinar conteúdos e métodos de aprendizagem.           

37 
Estabelecer parâmetros de qualidade didática e 
pedagógica. 

          

 

11. Caso queira, cite outras competências tecnológicas requeridas dos 

professores, nesta IES:______________________________________________ 
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Bloco 03: Meios utilizados e desafios  

 

Esta parte deve ser preenchida marcando com um X a opção que corresponde à sua 

resposta. 

 

12. Como você procura desenvolver as competências tecnológicas? 

  

13. Qual(is) recurso(s) você utiliza para desenvolver competências tecnológicas? 

(   ) Computador  (   ) Notebook   (   ) Tablet/ Ipad 

(   ) Smartphone  (   ) Smart TV   (   ) Smartwatch 

(   ) Outros:__________________________________________ 

 

14. Qual(is) rede(s) social(is) você utiliza? 

(   ) Facebook   (   ) WhatsApp   (   ) Instagram 

(   ) Twitter    (   ) Snapchat   (   ) Youtube 

(   ) Skype   (   ) LinkedIn              (   ) Messenger 

(   ) Telegram  (   ) Outras. 

 

15. Indique seu grau de concordância em relação às seguintes afirmativas. 

 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Você sente que possui total 

domínio do ambiente virtual 

de aprendizagem utilizado 

pela IES. 

     

Você costuma encontrar 

dificuldades para operar 

equipamentos, recursos ou 

interfaces tecnológicas 

oferecidos pela IES. 

     

Você gosta de utilizar 

diferentes recursos 

tecnológicos durante suas 

aulas. 

     

Você se sente estimulado 

pela IES a utilizar novos 

recursos tecnológicas para 

suas aulas. 
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A IES fornece uma estrutura 

de suporte adequada para 

utilização das TICs. 

     

A IES busca constantemente 

o desenvolvimento e 

implantação de novas TICs. 

     

A IES se adapta rapidamente 

às mudanças. 

     

 

16. Sinta-se à vontade para comentar outros aspectos que não foram abordados 

no questionário e que você considere importantes.  

 

    Muito obrigada! 
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