
Linha TICPE 
 
Histórico e proposta 
 
A linha Novas Tecnologias e Processos Educacionais, atualmente denominada Tecnologias da 
Informação e Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE), na proposta original do 
PPGE/UNESA desdobrava-se em dois objetivos: (1) aprofundar discussão epistemológica sobre a 
emergência e disseminação de novas tecnologias e (2) investigar seus impactos em processos 
educacionais. Organizava-se em torno de três focos de investigação: (a) a apreensão das novas 
realidades que irrompem a partir da introdução das novas tecnologias e informação e 
comunicação nas sociedades globalizadas; (b) a repercussão das novas tecnologias nos 
processos educacionais e, mais especificamente, nos processos de ensino-aprendizagem; e (c) 
as práticas avaliativas redefinidas neste novo cenário, que exigiam ampla investigação, com vistas 
à construção de novos parâmetros e propostas de avaliação de programas e cursos.  
  
A relevância dessa linha de pesquisa, pioneira à época, residia justamente na possibilidade de 
fornecer elementos que contribuíssem para repensar as ações educativas, incorporando os 
avanços tecnológicos e atribuindo papel preponderante a uma formação crítica e à reafirmação de 
valores éticos na produção do conhecimento e na construção de parâmetros de qualidade. 
  
Assim, a primeira fase da Linha (2001 a 2006) caracterizou-se por discussões sobre 
potencialidades e limitações das TIC no ensino e na aprendizagem. Adotaram-se conceitos como 
“interatividade”, “autonomia” e “novos arranjos sociais”, traduzidos nas expressões “Sociedade do 
Conhecimento” e “Sociedade da Informação”, em estudos sobre a presença de tecnologias 
massivas na escola, incluindo o cinema e a TV, assim como da informática educativa via 
softwares dedicados locais. Esse período, o mais longo da trajetória da Linha, exigiu empenho de 
seus docentes no sentido de mapear os possíveis papéis e implicações dessas tecnologias nos 
processos educacionais formais em um contexto sempre em transformação. 
  
Na segunda fase (2007 a 2009), privilegiou-se o conceito de “cibercultura” como descritivo do 
cenário sociocultural contemporâneo, na medida em que a ele se associam vários princípios 
explanatórios das (re)configurações de modos de vida, de trabalho e de educação que incluem, 
mas extrapolam, os ambientes on-line. As tecnologias digitais deixaram de ser uma novidade e 
seu uso passou a ser progressivamente ampliado e apoiado por iniciativas públicas de grande 
vulto, como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), no campo da Educação a Distância (EaD), e o 
Proinfo, na formação docente e distribuição de equipamentos para as escolas. Atenta a esse 
contexto, a Linha intensificou os estudos sobre as repercussões do uso do computador e da 
Internet em todos os níveis da Educação, focalizando a expansão dos laboratórios de informática 
e, em particular, dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como suporte a cursos de 
graduação semipresenciais, contingências que promoveram o surgimento de novos atores nos 
processos educacionais: os tutores e os designers instrucionais. 
  
No último triênio (2010-2012), as pesquisas identificaram diversas formas de convergência que 
parecem constituir tendências contemporâneas da educação, representadas, em particular, pela 
imbricação entre ensino presencial e a distância, e entre educação formal e não formal. Tais 
tendências estão atreladas a outras possibilidades de convergência, entre as quais ressaltam-se a 
midiática e a que se define academicamente como interdisciplinar. Destacam-se estudos que 
evidenciam o entrelaçamento de diferentes linguagens, viabilizadas por artefatos digitais como fan 
fiction, realidade virtual, games digitais, Role Playing Games (RPG), radioblogs e podcasting, 
revelando fenômenos que emergem de usos informais das redes digitais, sem influência direta de 



instituições formais ou gestores públicos. A formação continuada on-line dos docentes, os 
desafios da avaliação nos AVA, a mediação docente em cursos a distância e questões sobre 
evasão discente e precarização do trabalho de tutores se apresentaram como temas de pesquisa 
face às modificações dos espaços educacionais com a expansão do uso da Internet e seus 
suportes. 
 
Contribuindo para a ampliação de projetos iniciados no triênio passado, a Linha TICPE 
intensificou, especialmente a partir do final do último triênio, parcerias e intercâmbios, tendo sido 
decisiva a admissão de dois professores com uma rica experiência em EaD: uma no exterior, em 
atividades de pesquisa e docência na Open University, por quase 20 anos; e outro no Projeto 
Veredas (formação superior de professores) e na UAB. Em 2014, integrou-se à equipe mais uma 
docente com extensa experiência na área (CCEAD PUC-Rio). Essas novas relações têm 
favorecido a análise das tendências mais recentes da EaD, pois permitem contextualizar, de 
forma consideravelmente menos insular, os múltiplos desafios, possibilidades e incertezas que as 
tecnologias da Internet, em particular, da Web, aliadas ao acesso móvel, podem trazer à 
educação no país. Em seus questionamentos, a Linha sempre considerou importante discutir as 
potencialidades da EaD como instrumento de democratização de oportunidades educacionais, e a 
experiência dos novos professores contribuiu para um aprofundamento desses questionamentos. 
Assim, para além de um instrumento de precarização da docência, uma possibilidade associada à 
formação de professores por meio dessa modalidade, a Linha passou a compreender a EaD como 
um rótulo associado a uma classe vasta e, de fato, bastante heterogênea de modelos 
organizacionais e pedagógicos, na qual as práticas conduzidas no país, em si já bastante 
variadas, são apenas uma pequena amostra. A convergência das modalidades presencial e a 
distância, tendência no cenário internacional com fortes ecos no país, está refletida nas pesquisas 
conduzidas na Linha TICPE: dos 7 trabalhos defendidos em 2014 (6 dissertações e 2 teses), 5 
exploram contextos educacionais semipresenciais marcados por inovações pedagógicas trazidas 
pela integração de TIC. 
 
Objetivos e perfil do egresso do PPGE/UNESA 
 
O objetivo geral do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESA é produzir 
conhecimentos e proporcionar experiências que contribuam para a formação de profissionais 
capazes de enfrentar com competência e criatividade os desafios postos à Educação pela cultura 
contemporânea. A este objetivo geral vinculam-se os seguintes objetivos específicos: 
  
- Contribuir para o desenvolvimento de teorias e metodologias que possibilitem uma visão 
fundamentada e inovadora da educação brasileira; 
- Favorecer a compreensão crítica dos problemas educacionais relacionando-os à cultura, às 
estruturas sociais e às políticas, uma vez que eles estão sempre vinculados às desigualdades 
presentes na sociedade; 
- Contribuir para a formação de professores e gestores do campo da educação dotados de sólida 
base de conhecimentos e comprometidos com a melhoria da qualidade da educação em todos os 
níveis e modalidades.  
- Produzir estudos e pesquisas sobre problemas que atravessam as instituições escolares, bem 
como outras instâncias de construção de conhecimentos e transmissão de valores. 
Esses objetivos evidenciam-se na Área de Concentração do Programa, nas atividades das Linhas 
de Pesquisa que a ela se articulam, bem como na proposta curricular, como será visto no item 
correspondente. 
  
O egresso do Programa deverá ser capaz de: 



  
- Compreender criticamente os desafios postos à educação brasileira de um modo geral e 
especialmente aqueles relacionados à Educação Básica e à Educação Superior, no que diz 
respeito ao seu impacto na formação docente; 
- Analisar as políticas educacionais relacionadas à gestão educacional escolar e à formação de 
professores, tanto no que se refere aos pressupostos, quanto em seus desdobramentos práticos; 
- Questionar suas próprias práticas pedagógicas; 
- Atuar nos vários níveis dos sistemas educacionais, em conformidade com sua área de 
especialização e com os conhecimentos adquiridos a partir de sua inserção na linha de pesquisa 
escolhida; 
- Realizar pesquisa acadêmica em sua área de especialização, bem como divulgar seus 
resultados por meio de relatórios, livros e artigos científicos; 
- Produzir conhecimentos acadêmicos em sua área/temática de escolha que possam se refletir em 
políticas e práticas educativas de instituições ligadas a sistemas de ensino (municipais, estaduais, 
federais e privados), fortalecendo a inserção social da pesquisa na área; 
- Inserir-se academicamente na Educação Superior (ou consolidar esta inserção), como docente 
e/ou pesquisador, com potencial para aprofundar estudos e pesquisas no campo da Educação. 
  
Adicionalmente, o mestre egresso do Programa deverá ser capaz de: 
  
- Descrever os processos envolvidos na elaboração e condução de um projeto de pesquisa; 
- Discorrer sobre o estado da arte na pesquisa em sua temática de escolha; 
- Conduzir, de forma independente, um levantamento e revisão de literatura; 
- Identificar um problema de pesquisa e compor questões de estudo ou objetivos de pesquisa 
pertinentes; 
- Esboçar a metodologia de pesquisa apropriada a uma proposta de pesquisa; 
- Analisar evidência empírica e documental segundo um referencial teórico apropriado às 
questões de estudo; 
- Compor, de forma independente, um esboço de projeto de pesquisa para uma proposta de 
doutorado; 
- Planejar, conduzir e avaliar atividades de ensino e aprendizagem em sistemas da Educação 
Básica e Superior na área do conhecimento em que atua. 
  
O doutor egresso do Programa deverá ser capaz de: 
- Discorrer, em profundidade, sobre o estado da arte na pesquisa em sua temática de escolha; 
- Elaborar e conduzir projetos de pesquisa de forma independente; 
- Produzir textos acadêmicos autorais. 
 
Neste contexto, a Linha Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos 
Educacionais (TICPE) conduz pesquisas que objetivam compreender as apropriações, os usos e 
as implicações das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, contribuindo, 
complementarmente, para a criação de práticas que integrem, de forma pedagogicamente 
fundamentada, o uso de artefatos tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem. Essa 
Linha objetiva a formação de pesquisadores e docentes da Educação Básica e Superior com uma 
perspectiva crítica acerca da relação entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e 
os processos educacionais. Busca desenvolver, em seus discentes, formas de pensar alternativas 
ao maniqueísmo que caracteriza as visões predominantes dessa relação, de modo a possibilitar 
um entendimento de que o norteamento pedagógico é a fundamentação necessária para a 
criação de usos integrados de artefatos tecnológicos com propósitos educacionais. 
  



O mestre egresso da Linha TICPE deverá ser capaz de: 
  
- Discutir o entrelaçamento entre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 
Educação de uma perspectiva crítica ao maniqueísmo predominante nas visões correntes dessa 
relação; 
- Planejar, conduzir e avaliar atividades de ensino e aprendizagem que integrem, em uma 
estratégia pedagógica explícita e fundamentada, diferentes artefatos tecnológicos.  
  
O doutor egresso da Linha TICPE deverá ser capaz de: 
  
- Discorrer, em profundidade, acerca do entrelaçamento entre as TIC e a Educação de uma 
perspectiva crítica ao maniqueísmo predominante nas visões correntes dessa relação; 
- Produzir conhecimentos acadêmicos sobre as TIC na Educação que possam se refletir em 
políticas e práticas educativas de instituições ligadas a sistemas de ensino (municipais, estaduais, 
federais e privados), fortalecendo a inserção social da pesquisa nesta área. 
 
	  


