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Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão,
é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente
estão separados (no tempo ou no espaço). No sentido que
a expressão assume hoje, enfatiza-se mais a distância no
espaço e propõe-se que ela seja contornada através do uso
de tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou
vídeo). Não é preciso ressaltar que todas essas tecnologias,
hoje, convergem para o computador.
[ Lucineia Alves ]
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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PREFÁCIO

A promoção de uma prática educativa dialógica e significativa na Educação Superior tem estimulado nos educadores e educandos a necessidade de uma práxis crítica, investigativa e reflexiva diante das exigências do uso das tecnologias educacionais e da
oferta da educação a distância.
Mobilizar competências, habilidades e atitudes necessárias
à formação integral e interdisciplinar dos sujeitos das aprendizagens na Educação Superior perpassa a promoção do ensino, da
pesquisa e da extensão, sintonizadas com as exigências de qualidade e equidade diante das novas tecnologias educacionais e da
expansão da educação a distância ofertada nas IES do Brasil.
A quinta edição da coletânea temática EAD: teoria e prática
apresenta textos acerca da gestão e avaliação de programas, usos de
tecnologias de aprendizagem e experiências extensionistas na educação a distância. Os textos aqui reunidos oportunizam aos leitores o
compartilhamento de saberes e apresentam os seguintes diferenciais:
No primeiro capítulo, intitulado: A Universidade Aberta do
Brasil como política pública para EaD, das autoras Kátia Cilene da
Silva Moura, Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho e Querte
Teresinha Conzi Mehlecke, é apresentado um panorama analítico
e criterioso sobre as principais pesquisas relacionadas ao Sistema
UAB e seus impactos para a sociedade, em números.
O segundo capítulo, Design como abordagem para melhorar, tornar mais ágil e colaborativo o processo de criação de ofertas
educacionais, das autoras Renata Freire Sellaro e Helda Oliveira
Barros, compartilha o case da escola de Inovação do CESAR, instituição privada, sem fins lucrativos e autossustentável que inova
em produtos, serviços e empresas com TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação.
O terceiro capítulo da coletânea pontua a contribuição da residência pedagógica para o engajamento de discentes de licenciaturas a distância, da autora Yochallany Alves de Lima Rocha. O quarto capítulo, do autor Edifran Elias de Lima, vai em direcionamento
parecido ao se debruçar sobre as dificuldades de aprendizagem em
matemática nas licenciaturas a distância. O estudo bibliométrico
de Yochallany, fruto do seu TCC, destaca as principais contribuições no processo formativo dos licenciados em Matemática com a
8
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oportunidade de acesso ao Programa de Residência Pedagógica no
Brasil. Contribuição de valor por duas grandes razões, a saber, mapear a trajetória e incentivar a cultura de avaliação de impacto do
programa em diferentes experiências universitárias. Também originado de pesquisa de conclusão de curso, a contribuição de Edifran
apresenta uma pesquisa aplicada sobre as dificuldades encontradas
pelos educandos das licenciaturas em EaD da UFERSA, na aprendizagem nas disciplinas de matemática.
O quinto capítulo tem foco nas tecnologias assistivas na
EAD, escrito por Karolayne dos Santos Pereira, apresenta ao leitor
as tendências nas pesquisas sobre as tecnologias assistivas na EaD.
O sexto capítulo aborda a gestão de TI em escolas, proposto por
Luis Carlos Peters Motta e João Padilha Moreira. O trabalho traz
um proveitoso comparativo de gestão de TI em uma empresa e
uma escola, apontando um tipo ideal de gestão.
O sétimo capítulo, com o título Projetos de extensão na EAD:
o programa de Residência Pedagógica em licenciaturas a distância,
dos autores Kátia Cilene da Silva, Jalisson Tiago Souza e Silva, Leila Kaline Alves e Ronaldo Costa Josino, discute a criação de jogos
digitais como forma de potencializar o aprendizado de conteúdos
matemáticos do ensino médio.
O oitavo capítulo: Identificação profissional de professores
atuantes na educação presencial e/ou a distância/EAD, do autor Jhony
Pereira Moraes, aborda a identidade profissional de professores que
atuam no âmbito da educação presencial e/ou também na educação
a distância (EaD) através de uma pesquisa aplicada, quantitativa e
análise descritiva de dados com 58 docentes respondentes e de perfis
multidisciplinares na educação a distância e presencial.
Nono capítulo: Recursos pedagógicos como apoio docente:
um relato de experiência no curso de administração, dos autores
Jhony Pereira Moraes, Raquel Prá Geneia Lucas dos Santos, apresenta as contribuições das ferramentas Kahoot!, EAD Builder,
Mindmeister e CANVA na perspectiva de recursos pedagógicos.
Os capítulos dez e onze intitulados respectivamente: A influência dos ambientes virtuais no processo de ensino e aprendizagem, dos autores Querte Teresinha Conzi Mehelcke e Janete
Sander Costa e Perfil dos Alunos e Impressões acerca do Curso de
PREFÁCIO
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Licenciatura em Computação na Modalidade de EaD, dos autores Sidnei Renato Silveira, Antônio Rodrigo Delepiane de Vit e
Cristiano Bertolini, apresentam estudos de caso com diferentes experiências universitárias para debaterem a acessibilidade
a ambientes virtuais e os perfis dos discentes da licenciatura em
computação. Lidos em correlação, os dois artigos possibilitam
comparar realidades da oferta de tecnologia educacionais em IES
privadas e públicas.
O capítulo doze objetiva discutir a avaliação da relação escolar das famílias imigrantes, com autoria de Maria Luisa Belmonte, Abraham Bernárdez-Gómez e Begoña Galián. O texto é um
achado em termos de insight, pois apresenta através de pesquisa
aplicada um estudo com 67 professores do Instituto Pedro Peñalver de Educação Secundária Obrigatória da Região de Murcia, na
Espanha, uma instituição educacional que possui 40% de alunos
imigrantes no seu corpo discente, e estimula a problematização
sobre a relação escola, família e educação.
No capítulo treze, A educação a distância e o estudante do
sistema bancário, os autores Oto Luiz Figueiró Wotzasek e Tayza
Cristina Nogueira Rossini abordam a temática da educação corporativa, na perspectiva das dificuldades de aceitação da modalidade a distância.
No capítulo quatorze, os autores Valéria Marques, Edneusa
Lima da Silva e Marcus Vinicius Barbosa abordam um tema mais
do que atual, o ensino remoto na Pandemia, apresentando suas
conjecturas sobre a influência de tal experiência para o avanço da
educação a distância.
O décimo quinto artigo intitulado Gestão da produção de material didático para EaD: estudo de caso de uma universidade federal, de
autoria das professoras Dra. Katia Cilene da Silva e Dra. Querte Teresinha Conzi Mehlecke tem o objetivo de propor, implantar e avaliar
o sistema de produção de material didático do Núcleo de Educação a
Distância (NEaD) da Universidade Federal a serem utilizados nos cursos de graduação e pós-graduação a distância ofertas pela Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Para tanto, foi necessário abranger questões
teóricas relacionadas à produção de material didático, design instrucio10
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nal e técnicas de gestão da produção buscando a consequente melhoria
dos processos organizacionais, em suas diferentes etapas, à luz dos objetivos do desempenho da produção, a fim de identificar as fragilidades
desse processo, bem como suas possíveis soluções.
Em seguida, Silvio Cesar Viegas e Paulo Tadeu Campos Lopes, em seu texto Interesse e motivação dos alunos da educação
profissional tecnológica no estudo de ciências e tecnologia, apontam
os fatores motivadores para o estudo de análise e desenvolvimento
de sistemas em seu conjunto de disciplinas e descrevem ciência,
método e as teorias do conhecimento, além de descrever a importância da curiosidade como um processo de motivação para os
estudos, evitando a evasão dos bancos escolares no curso.
Por fim, no capítulo dezessete — Ambiente virtual de aprendizagem em disciplinas presenciais no ensino superior: um exemplo
com o Google Classroom — Ernandes Rodrigues do Nascimento e
Maria Auxiliadora Soares Padilha objetivam conhecer os desafios
enfrentados pelos professores e estudantes ao organizarem suas
aulas por meio do Google Classroom, além de identificar as potencialidade e fragilidades dessa sala de aula virtual.
A realização da coletânea EAD: teoria e prática é de significativa relevância acadêmica, além de confirmar o importantíssimo debate sobre as tecnologias educacionais e a educação a
distância, oportuniza o compartilhamento de experiências, com a
publicação e a divulgação científicas de cases nacionais e internacionais acerca da temática. Contribuição de grande valor!
Everkley Magno Freire Tavares
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CAPÍTULO UM
A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COMO
POLÍTICA PÚBLICA PARA EAD
KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA
ANA BEATRIZ GOMES PIMENTA DE CARVALHO
QUERTE TERESINHA CONZI MEHLECKE

1 INTRODUÇÃO

Os primórdios das políticas públicas para a EaD no Brasil foram marcados pela implementação do Pró-Licenciatura, o
qual segundo Carvalho (2014) “foi construído de forma dialogada com os representantes das instituições parceiras, através da
mediação da UNIREDE”. Ainda segundo a autora, este programa marcou o início da implementação de cursos de graduação
a distância, sendo implementado em articulação com “vários
setores da esfera federal, os diferentes níveis de esfera pública
(estados e municípios) e as IPES, na criação e implementação de
um programa de formação de docentes na modalidade a distância” (CARVALHO, 2014).
Neste contexto, uma das principais ações da política de expansão de acesso ao Ensino Superior utilizando os recursos da
EaD foi a criação da Universidade Aberta do Brasil, criada com o
intuito e ofertar licenciaturas e bacharelados a distância. Apesar
dos resultados alcançados durante a fase de implantação e consolidação, ainda são necessários esforços no sentido de avaliar a política, tanto no que se refere à sua implementação, sua efetividade
e a qualidade da formação, pois
a EAD no Brasil, nos últimos anos, a partir de sua incorporação na
Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996),
foi transformada em política pública definitiva, com a criação de diversos programas públicos e privados em níveis nacional e regional
(ABED, 2011, p. 8).

Para além da criação da UAB, outras ações podem ser citadas como componentes importantes das políticas públicas, a
saber: a) Centralização das ações para a educação básica e a Formação de Professores na CAPES; b) Ampliação das Políticas Públicas para a Formação de Professores; c) INEP e FNDE passam
a atuar como espaços de acompanhamento, avaliação e financiamento direcionados à educação básica e Formação de Professores;
d) Democratização de acesso ao Ensino Superior Público; e) Pró
formação; f) Pró Licenciatura; g) Pró UCA – Um Computador
14
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por Aluno; h) Mestrados Profissionais a Distância (PROFMAT,
PROFIS, PROFLETRAS, PROFARTES, PROFHISTÓRIA, PROFIAP, PROFÁGUA); e, i) RENAFOR (Rede Nacional de Formação
Continuada de Profissionais da Educação Básica).
Outras ações que foram implantadas para disseminação da
EaD foram a possibilidade de oferta de 20% da carga horária total
dos cursos de graduação presenciais na modalidade à distância,
com vistas a um possível aumento desse percentual à distância
e, ainda, a abertura de vagas nas universidades públicas federais
para professores atuarem na EaD.
Neste contexto a Secretaria Especial de Educação a Distância do MEC (SEED/MEC) teve importante papel na concepção
e implementação, responsável por colocar em prática as políticas
em EaD. Criada em 1995, com a missão de atuar como agente
de inovação dos processos de ensino-aprendizagem, fomentando
a incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) e da educação a distância aos métodos didático-pedagógicos das escolas públicas, através de
vários programas [...] coordenados por essa secretaria, objetivando
a educação de qualidade e a ampliação do acesso à educação e aos
materiais didáticos com menores custos. (GOMES, 2009, p. 5).

Até mesmo no que se refere à regulação da EaD a SEED assumiu importante papel quando, em 2007, elaborou os Referenciais
de Qualidade para a Educação a Distância (RQED); documento
que, apesar de não ter força de lei, tem sido um norteador para subsidiar os processos de avaliação da oferta de EaD no país até 2016,
quando da aprovação do novo Marco Regulatório da EaD.
Apesar de sua importante participação na história da EaD
no Brasil, a SEED foi extinta em 2011, por meio do Decreto 7.480
do MEC, o qual também criou a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do MEC (SERES/MEC), a qual ficaria responsável pela regulação e supervisão da oferta de EaD em
parceria com outras instâncias governamentais responsáveis pelos
demais processos, como SESU/MEC, INEP e DED/CAPES.
A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EAD
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O papel da DED na estrutura da “Nova Capes”, segundo
Lira e Lima (2014), é a operacionalização do desenvolvimento a
modalidade EaD, em conformidade com a Portaria MEC nº. 318,
de 02 de abril de 2009. Ainda segundo os autores
a Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007 e o Decreto nº 6.755, de 29
de janeiro de 2009, atribuíram à CAPES, no âmbito do MEC, a nova
missão de induzir, fomentar e coordenar ações focadas na formação inicial e continuada e na valorização dos docentes da Educação
Básica Pública Brasileira. Notoriamente conhecida por seu papel na
expansão e consolidação do Sistema Nacional de Pós-Graduação
(SNPG) (LIRA; LIMA, 2014, p. 138).

As atribuições da DED de regulamentar, financiar e acompanhar o Sistema UAB estão definidas no art. 24 do Estatuto da
CAPES (Decreto nº 7.692, de 2 de março de 2012), sendo responsável pela implementação, pelo financiamento e pelo acompanhamento do Sistema UAB, o qual, segundo Lira e LimaA (2014), é
considerada, pelos especialistas da área, a principal política pública para EaD no país na atualidade.
2 A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

As políticas educacionais adotadas pelo Governo Federal do
Brasil nos últimos anos têm um papel fundamental para a democratização do acesso ao ensino superior. Segundo Ramos e Medeiros, p. 38, 2009),
Estas políticas abrangem programas de criação e interiorização de
campi e de universidades públicas, implantação de licenciaturas,
cursos noturnos presenciais e, especialmente, a oferta de ensino de
graduação a distância. Entre os programas, destacamos o Programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Neste contexto, no cenário nacional brasileiro, assiste-se
a uma crescente expansão de cursos a distância, após o Decreto
5.622 de 19/12/2005, no qual foi institucionalizada a EaD e favorecida a implementação de políticas educacionais, inclusive
16
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de formação profissional que privilegie essa modalidade. A EaD
tem sido uma alternativa de ensino/aprendizagem em um cenário marcado pelas dificuldades de acesso (distâncias geográficas)
da população ao ensino formal e pelas altas taxas de defasagem
de escolaridade.
O Decreto 5.622 estabelece alguns tópicos da política de garantia de qualidade ligados à modalidade de educação a distância
que são os seguintes:
a) a caracterização de EaD visando instruir os sistemas de ensino;
b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial
dos estudantes em relação às avaliações feitas à distância;
c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do plano de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação aos polos descentralizados de atendimento
ao estudante;
d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do
número de vagas na educação superior, desvinculada da previsão
de condições adequadas;
e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de
Educação e diferentes esferas administrativas para: troca de informações; supervisão compartilhada; unificação de normas; padronização de procedimentos e articulação de agentes;
f) previsão do atendimento de pessoa com deficiência;
g) institucionalização de documento oficial com Referenciais de
Qualidade para a educação à distância.
De acordo com a legislação do Ministério da Educação
(MEC), o Projeto Político Pedagógico (PPP) de um curso na modalidade a distância deve possuir os seguintes tópicos: a) concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; b) sistemas de comunicação; material didático; c) avaliação;
d) equipe multidisciplinar; e) infraestrutura de apoio; f) gestão
acadêmico-administrativa; e, g) sustentabilidade financeira.
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Dentre os principais tópicos listados pela legislação, pode-se destacar o material didático, visto que os programas de EaD
devem conter uma proposta didática com maior conteúdo didático que as situações presenciais. Mas para que isso ocorra, é necessário um trabalho constante de um coordenador pedagógico
(docente) que deve nortear as ações desde elaborar os fundamentos teóricos do projeto; selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulando os procedimentos e atividades; definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto
complementares e elaborar o material didático.
Normalmente, o aluno de um curso a distância consiste em
um adulto capaz de ser sujeito de seu próprio processo de aprendizagem. Para que esse processo ocorra, é necessário que o ambiente de ensino/aprendizagem proposto ofereça um excelente
material apoio capaz de criar desafios cognitivos para os alunos,
promovendo atividades significativas de aprendizagem.
Segundo os aspectos apresentados nos referenciais de qualidade apresentados em Brasil (2003), pode-se identificar as principais características da EaD brasileira no contexto atual, a saber:
a concepção de educação e de currículo no processo de ensino
e aprendizagem, os sistemas de comunicação utilizados, o material didático fornecido, o sistema de avaliação e suas formas de
implementação, as características da equipe multidisciplinar e as
atribuições dos seus membros, a infraestrutura de apoio disponibilizada nos polos, a gestão acadêmico-administrativa e a sustentabilidade financeira dos cursos ofertados; apresentados como
aspectos primordiais na construção dos projetos pedagógicos.
2.1 O processo histórico de implementação
do sistema UAB
Criado em 2005, pelo MEC em parceria com a ANDIFES e
com Empresas Estatais, o projeto da UAB, para expansão da educação superior no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tem como principal objetivo articular e integrar
18
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um sistema nacional de educação superior à distância, em caráter
experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos,
atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil (ZUIN, 2006, p. 935).

A UAB foi criada para a articulação e integração experimental de um sistema nacional de educação superior. Esse sistema é formado por instituições públicas de ensino superior em
articulação e integração com o conjunto de polos municipais de
apoio presencial, os quais levarão o ensino superior público de
qualidade aos municípios brasileiros que não têm oferta ou cujos
cursos ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos. O polo municipal de apoio presencial é um espaço físico
para a execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas de cursos à distância, organizada com o concurso de diversas instituições, bem como com o apoio dos governos
municipais e estaduais.
Nesse princípio a UAB foi constituída com base nos modelos de universidades abertas existentes na Europa, com destaque
para o modelo espanhol (NASCIMENTO; VIEIRA, 2016). Desde
então, o Sistema UAB fomenta a modalidade nas IPES, proporcionando a colaboração entre a União e os entes federativos e reforça
a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos
de apoio presencial, possibilitando a interiorização e priorizando
a formação de professores e gestores públicos (FERREIRA; MILL,
2013). Seus eixos fundamentais de sustentação são os seguintes
(CAPES, 2016b):
• Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso;
• Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de Ensino Superior, possibilitando sua expansão em consonância com
as propostas educacionais dos estados e municípios;
• Avaliação da educação superior a distância tendo por base os
processos de flexibilização e regulação implantados pelo MEC;
• Estímulo à investigação em educação superior a distância no País;
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• Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a distância
(CAPES, 2016b).
Atualmente estão contemplados os cursos de graduação em
Administração Pública e cursos de pós-graduação stricto sensu
em Gestão Pública, Gestão Municipal, Gestão em Saúde, e os cursos de formação dos professores da Educação Básica, o PARFOR
(CAPES, 2016b).
2.2 Características do modelo brasileiro de EaD
Niskier (1999), apresenta o modelo de EaD vigente atualmente no Brasil, que é utilizado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), podendo-se classificá-lo como blended learning (ensino
híbrido, associando a EaD com momentos presenciais). Já Roca
(2001), postula sobre as características dos cursos a distância no
país, identificando convergências e divergências com os modelos
formalmente conhecidos de EaD.
O blended learning afigura-se como um processo equilibrado de utilização da aprendizagem presencial (midiatizada ou não)
e on-line, combinando as potencialidades de ambas, como apresentados em Voos (2003).
Através da Educação Aberta (EA), surgem possibilidades de
educação para pessoas que não as possuíam antes, pois flexibiliza
o requisito de tempo para estudar, com uma filosofia centrada no
aluno, exigindo deste um perfil de maior autonomia e responsabilidade pela sua própria formação.
Por ser um programa educacional que se utiliza da EaD, reconhece a importância da coerência entre currículo e estratégias
pedagógicas, utilizadas pelos diversos atores responsáveis pelas atividades docentes, na formação acadêmica. Alguns aspectos desse
modelo devem ser identificados para que se possa caracterizá-lo, a
saber: planejamento, ensino, avaliação e formação docente.
Para que tais aspectos sejam considerados, desde sua concepção até a sua operacionalização, o modelo baseia-se em arran20
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jos institucionais que ajudam a compor um sistema de cooperação, considerando como pilares do sistema UAB as Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) e os polos de apoio presencial.
No que se refere à estrutura organizacional da gerência do
programa (Figura 1), sabe-se que a alta gestão do Sistema UAB
é atribuída à CAPES, mais especificamente à DED, porém sendo
fundamental a articulação integrada entre os atores da gestão intermediária: a) coordenadores institucionais da UAB nas IPES;
e, b) coordenadores de polo vinculados às Secretarias Municipais de Educação.

Figura 1: Estrutura organizacional da gerência da UAB
Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)

Na figura 1 a DED/CAPES aparece na condição de indutora
e gestora máxima do Sistema UAB, a DED, em parceria com as
IPES credenciadas no sistema e responsáveis pela oferta dos cursos, municípios responsáveis pela manutenção dos polos, estados
e Distrito Federal, responsáveis pelo levantamento de demandas,
cadastro e aprovação das inscrições dos profissionais do magistério das redes públicas de ensino básico.
Visto que o sistema depende de múltiplos atores em diferentes esferas governamentais é natural a preocupação com a qualidade, tanto no que se refere à qualidade da formação proporcionada
pelos cursos, a qualificação dos docentes que atuam no sistema e
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a qualidade da infraestrutura dos polos de apoio presencial; sendo
o principal deles a qualidade dos polos Lima (2014). Segundo o
autor, quando a DED/CAPES assumiu a gestão do Sistema UAB,
[...] tanto as instituições públicas quanto os seus polos de apoio
presenciais foram credenciados de forma experimental, e,ma posteriormente, receberam visitas das comissões de avaliação. Alguns
polos foram considerados aptos, outros aptos com pendência ou
não aptos (LIMA, 2014, p. 29).

Tal processo de regulação, atualmente é de responsabilidade
da Gerência de Infraestrutura e Tecnologia da DED/CAPES.
2.3 Financiamento e diretrizes operacionais
Dentre os recursos financeiros destinados ao Sistema UAB
são previstas verbas para o financiamento de atividades, como:
a) gestão do projeto UAB; b) produção do material didático; c)
infraestrutura para as IPES; d) formação docente continuada; e,
e) custeio da oferta dos cursos.
Também são disponibilizados frequentemente, editais de
fomento que visam o incentivo à pesquisa e o desenvolvimento
de ações, metodologias e técnicas inovadoras e integradoras (RAMOS; MEDEIROS, 2009), para os quais as IPES podem submeter
seus projetos.
Observando-se a evolução histórica da dotação orçamentária, apresentada no quadro 2, pode-se verificar os valores desembolsados anualmente, no período compreendido entre 2006 à
2013, para rubricas relacionadas a custeio e capital.
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Quadro 2: Indicadores de desembolso em custeio e capital no Sistema UAB
Fonte: Lira e Lima (2014)

Para além das previsões de desembolso para custeio e capital, também são encontrados no quadro 2 os totais de valores executados anualmente os quais, na maioria dos casos, são sempre
inferiores aos orçados; o que pode indicar dificuldades da IPES
em executar o orçamento previsto.
No que se refere ao desembolso de custeio designado especificamente para o pagamento de bolsas aos profissionais (docentes ou técnicos) atuantes nos cursos ofertados pelo Sistema UAB,
sua evolução é apresentada no quadro 3.
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Já no que se refere à distribuição da dotação orçamentária
para o pagamento bolsas por tipo de curso (gráfico 1), pode-se verificar que a maior concentração encontra-se no pagamento de bolsas
para os cursos de licenciatura, seguida dos cursos de especialização.

Gráfico 1: Custeio de bolsas por tipo de curso
Fonte: Lira e Lima (2014)

É importante ressaltar que tais recursos, sejam eles de custeio, de capital ou referentes a bolsas de estudo e pesquisa disponibilizadas para profissionais docentes e técnicos envolvidos
nos processos dos cursos ofertados no sistema UAB, são descentralizados da matriz orçamentária da IPES, ficando sua gestão financeira sob a responsabilidade do Coordenador Institucional da
UAB na IPES com o apoio de seu adjunto.
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2.4 Principais números
Segundo informações constantes do Sistema de Informações
do Programa UAB (SISUAB), em 2018, a DED/CAPES conta com:
a) 109 IPES integrantes no Sistema UAB (Universidades Federais,
Universidades Estaduais e IFs);
b) 771 polos de apoio presencial ativos;
c) 800 cursos;
c) mais de 170.000 alunos formados;
d) mais de 150.000 alunos ativos.
Segundo Lira e Lima (2014) as metas incorporadas à missão
da CAPES para o período 2012-2015 as quais sofrem impactos da
oferta de EaD pela UAB no país, a saber:
a) Elevar o percentual de docentes da EB que possuem formação
específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na
área do conhecimento em que atuam, de forma a alcançar a meta
do PNE 2011-2020;
b) Formar professores da EB em nível de pós‐graduação lato
e stricto sensu, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020
(LIRA e LIMA, 2014, 139).
Para tanto, foram estabelecidas metas para matrículas em
programas de formação inicial, continuada e mestrados profissionais, para os anos de 2012, 2013 e 2014. As metas estabelecidas
para matrículas e bolsas para o período 2012-2014 estão apresentadas no quadro 4.
Quadro 4: Indicadores e Metas do Sistema UAB (matrículas e bolsas/ano)
INDICADOR
UAB
Matrículas e bolsas

ANO
2012
2013
2014

MATRÍCULAS
148.000
163.000
171.000

BOLSAS
25.000
27.500
30.000

Fonte: Lira e Lima (2014)
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As metas apresentadas para as matrículas indicam um acréscimo de, aproximadamente, 10,13% no número de matrículas para
o ano de 2013 em relação à 2012 e de 4,91% para o ano de 2014 em
relação à 2013. Já as metas para o número de bolsas indicam um
acréscimo de, aproximadamente, 10% para o ano de 2013 em relação à 2012 e de 9,12% para o ano de 2014 em relação à 2013.
As metas estabelecidas para número de professores da EB
matriculados no Mestrado Profissional para o período 2012-2014
estão apresentadas no quadro 5.
Quadro 5: Indicadores e Metas do Sistema UAB
(Matrículas de professores da EB nos Mestrados Profissionais)
INDICADOR
Professores da EB/
Mestrado Profissional

ANO
2012
2013
2014

MATRÍCULAS
2.800
4.200
6.300

Fonte: Lira e Lima (2014)

As metas apresentadas para as matrículas indicam um
acréscimo de 50% no número de matrículas para o ano de 2013
em relação à 2012 e de 50% para o ano de 2014 em relação à 2013.
As metas estabelecidas para número de professores da EB
matriculados em cursos e programas de formação continuada
para o período 2012-2014 estão apresentadas no quadro 6.
Quadro 6: Indicadores e Metas do Sistema UAB
(Matrículas de professores da EB na formação continuada)
INDICADOR
Professores da EB/
Cursos e Programas e formação
continuada

ANO
2012
2013
2014

MATRÍCULAS
2.600
10.200
19.100

Fonte: Lira e Lima (2014)

As metas apresentadas para as matrículas indicam um
acréscimo de, aproximadamente, 292,3% no número de matrícu26
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las para o ano de 2013 em relação à 2012 e de 87,3% para o ano de
2014 em relação à 2013.
De acordo com Lira e Lima (2014), o número total de matrículas no Sistema UAB efetivo para o exercício de 2013 foi de
246.024, superando em, aproximadamente, 28% a meta estipulada
para o período, que foi de 177.400 de matrículas, quando somadas
as metas previstas para matrículas em cursos de graduação, professores do EB matriculados em Mestrados Profissionalizantes e
em cursos e programas de formação continuada (quadros 4, 5 e
6, respectivamente).
Outro dado interessante está relacionado aos índices de
conclusão de curso por modalidade de ensino, os quais, segundo
Lira e Lima (2014), indicam um aumento significativo nos concluintes de cursos de especialização, aperfeiçoamento e licenciatura (gráfico 2).
Gráfico 2: Evolução dos índices de conclusão de curso

Fonte: Lira e Lima (2014) grifos nossos
3 PRINCIPAIS PESQUISAS SOBRE O SISTEMA UAB

Diversos autores afirmam que a avaliação em larga escala ainda é um tema pouco encontrado nas pesquisas científicas,
ao contrário da avaliação de aprendizagem, como afirma Belão
(2014, p. 88), quando afirma que
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Nota-se, porém, a escassez de trabalhos sobre avaliação na Educação a Distância, tanto no que se refere ao processo de aprendizagem
quanto à avaliação institucional. As pesquisas analisadas tratam da
avaliação de forma descritiva, ou dentro de um contexto específico,
mas nenhuma delas tem como objetivo analisar ou verificar processos avaliativos (BELÃO, 2014, p. 88).

Neste contexto, buscou-se realizar o levantamento bibliográfico das teses e dissertações publicadas no período compreendido entre 2006 e 2015, sobre o Sistema UAB, identificando, entre
elas, as que versam sobre avaliação da política pública, as quais
serão apresentas a seguir.
Para fins de esclarecimento, para composição dessa seção,
não foram contabilizados os artigos científicos publicados sobre
o assunto, visto que estes não apresentam elementos suficientes
para a completa compreensão do detalhamento da pesquisa realizada; porém estes foram utilizados para a composição do presente
referencial teórico.
O levantamento bibliográfico em teses e dissertações da
área resultou em 63 registros relacionados às palavras-chave: a)
políticas públicas para EaD; b) ensino superior a distância; c) avaliação do ensino superior a distância; d) Universidade Aberta do
Brasil; e, e) expansão do ensino superior. Destas, 25 tratam especificamente da avaliação de políticas públicas para educação a
distância, cujos temas, objetivos, metodologias e resultados estão
detalhados no Apêndice III.
As outras 38 teses ou dissertações nacionais encontradas
versam sobre temas diversos, que foram aqui classificadas em 15
diferentes categorias. Na categoria 1 “Relatos de experiências de
cursos à distância em diversas áreas” foram identificadas 8 teses
ou dissertações. Na categoria 2 “Concepção e implementação da
UAB” foram identificadas as pesquisas de Rabello (2012), dissertação de mestrado relatando o caso da implementação do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Pública no Instituto Federal de
Educação e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) e Lacé (2014),
tese de doutorado relatando a influência política da ditadura militar nas origens e concepções da Universidade Aberta do Brasil
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(UAB) no século XXI. Na categoria 3 “Dificuldades da formação
docente pela UAB” foi identificada a pesquisa de Silva (2011),
dissertação de mestrado sobre as dificuldades que norteiam a
formação docente na UAB, um estudo de caso do Polo de Valença/Bahia. Na categoria 4 “Resultado do ENADE” foi encontrada
a pesquisa de Serra (2012), tese de doutorado que analisa os resultados do ENADE para o Curso Piloto da UAB. Na categoria 5
“Formação” foram encontradas as pesquisas de Santana (2016),
dissertação de mestrado sobre a contribuição da EaD para o
processo de formação cidadã no Estado de Sergipe e a tese de
doutorado de Osório (2010), sobre os discursos que regem a formação de professores na UAB.
Já na categoria 6 “Trabalho e profissionalização de professores e tutores” foram encontradas as pesquisas de Gomes (2015b),
tese de doutorado sobre a profissionalização do tutor como docente na UAB, a tese de doutorado de Oliveira (2014) que também
trata da profissionalização do tutor, porém analisando especificamente dos cursos de Pedagogia a distância e Pacheco (2011), na
sua dissertação de mestrado sobre as concepções que norteiam o
trabalho de tutoria online, analisando o caso do Escola Técnica
Aberta do Brasil (ETEC), Santos (2010), dissertação de mestrado sobre aspectos da profissionalização dos tutores nos cursos de
pedagogia da UAB. Ainda na mesma categoria foram classificadas as pesquisas de Amaro (2012), dissertação de mestrado que
analisa as funções do tutor na UAB e, ainda, a tese de doutorado
de Martins (2014), sobre a metamorfose do trabalho docente na
UAB. Na categoria 7 “Práticas pedagógicas” foram identificadas
as pesquisas de Ribeiro (2015), tese de doutorado sobre as práticas inovadores da gestão colaborativa do conhecimento na UAB
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a dissertação de
mestrado de Dal Zot (2010) sobre a avaliação dos instrumentos
didáticos e sua relação com os estilos de aprendizagem, a tese de
doutorado de Mota (2012) sobre distância, presença e encontro na
UAB e, ainda, a tese de doutorado de Silva (2013) sobre as práticas
educativas no curso de Pedagogia da UAB DA Universidade de
Brasília (UnB). Na categoria 8 “Credenciamento institucional/institucionalização” foram identificadas as pesquisas de Lobo (2011),
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tese de doutorado sobre Avaliação e regulação da educação a distância no ensino superior brasileiro e a dissertação de mestrado
de Santos (2012) sobre a trajetória da EaD na UnB.
Na categoria 9 “Material didático e design instrucional” foram classificadas as pesquisas de Meneguelli (2012), dissertação de
mestrado sobre a elaboração de material didático hipermodal para
Educação a distância (EaD), a dissertação de mestrado de Braga
(2012), sobre o uso de material didático hipermidiático em cursos
semipresenciais na UAB da Universidade Federal do Ceará (UFC) e
a dissertação de mestrado de Silva (2010), sobre repositórios de recursos educacionais digitais reutilizáveis na UAB. Já para a categoria
10 “Inclusão digital” foi identificada a tese de doutorado de Marcon
(2015) sobre a inclusão digital na formação inicial de educadores a
distância nas universidades abertas do Brasil e de Portugal.
Enquanto que para a categoria 11 “Avaliação/gestão de
cursos”, foram identificadas as pesquisas de Abreu (2012), sobre
a avaliação dos cursos de pedagogia a distância em Santarém, a
dissertação de mestrado de Batista (2012) sobre uma proposta baseada em abordagem ágil para a construção de cursos na UAB e,
Faller (2009), na sua dissertação de mestrado sobre os parâmetros
para avaliação de cursos a distância. Na categoria 12 “Moodle”, foram classificadas as pesquisas de Nascimento (2015), tese de doutorado sobre as tecnologias digitais como dispositivos de poder e
a tese de doutorado de Queiroz (2016), sobre a análise geográfica
sobre espaço virtual de ensino a partir das experiências na EaD da
UAB no norte de Minas Gerais.
Na categoria 13 “Evasão e permanência” foi identificada a
pesquisa de Pacheco (2010) sobre evasão e permanência de estudantes do Curso de Administração da UAB. Na categoria 14
“Polos de apoio presencial” foram identificadas as pesquisas de
Cardoso (2012), dissertação de mestrado sobre o gerenciamento de recursos humanos nos polos de apoio presencial da UAB e
de Rodrigues (2014), dissertação de mestrado sobre os ateliês de
artes nos polos de apoio presencial da UAB. As pesquisas identificadas totalizam 63 e sua classificação está resumida no quadro 7.
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Quadro 7: Categorização das teses e dissertações encontradas sobre a UAB
Categorias
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7
Categoria 8
Categoria 9
Categoria 10
Categoria 11
Categoria 12
Categoria 13
Categoria 14
Categoria 15
Total

Pesquisas
Relatos de experiências de cursos à distância em
diversas áreas
Concepção e implementação da UAB
Dificuldades da formação docente pela UAB
Resultado do ENADE
Formação docente
Trabalho e profissionalização de professores e tutores
Práticas pedagógicas
Credenciamento institucional/institucionalização
Material didático e design instrucional
Inclusão digital
Avaliação/gestão de cursos
Moodle
Evasão e permanência
Polos de apoio presencial
Avaliação de políticas públicas

Nº
8
2
1
1
2
6
4
2
3
1
3
2
1
2
25
63

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)

Dentre as 63 teses ou dissertações nacionais de 2006 à 2015,
foram identificadas 25 que versam sobre políticas públicas para
educação a distância (categoria 15 do quadro 7), algumas delas
especificamente sobre a Universidade Aberta do Brasil. Destas, 15
são dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado e sua distribuição anual pode ser visualizada no gráfico 3.
Observando-se o gráfico 3 pode-se verificar que de 2012 à
2014 concentram-se 14 (58,3%) das teses e dissertações, distribuídas em 3 de um total de 10 anos pesquisados. O fato de somente
8 (2,9%) das pesquisas estarem concentradas em 6 anos indica
que, nos primeiros anos de implantação da política e de disseminação pelos Estados do país pode significar que os pesquisadores estavam mais interessados em entender o funcionamento
da política e identificar os papéis dos diferentes atores envolvidos
nesse processo. Já o aumento das pesquisas sobre a avaliação da
política, período de 2012 a 2014, pode significar que nesse período os pesquisadores começaram a se preocupar com a qualidaA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EAD
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de e pesquisar teorias e métodos que suportassem uma avaliação
da qualidade da implantação da política. A partir de 2014, época
em que a comunidade acadêmico/científica começou a discussão
sobre o marco regulatório da EaD e as questões de avaliação em
larga escala para a EaD começaram a ser disseminadas, como as
discussões ainda estavam em andamento, os parâmetros, dimensões e indicadores que seriam utilizados para avaliar a política estavam em consolidação, o que pode ter influenciado na redução
do número de pesquisas sobre o assunto.
Gráfico 3: Distribuição das teses e dissertações da categoria 15
(Período de 2006 à 2015)

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)

Quanto aos temas abordados nas pesquisas da categoria 15,
pode-se citar: a) Adesão e implementação nas universidades; b)
Institucionalização; c) Práticas e modelos de gestão; d) Expansão
do Ensino Superior; e) Metodologias de avaliação da política; f)
Colaboração entre universidades e Estado; g) Resultados na formação de professores; h) Industrialização do ensino; e, i) Efetividade. A subcategorização em temas das teses e dissertações da
categoria 15 está quantificada no quadro 8.
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Quadro 8: Subcategorização das pesquisas da categoria 15
Tema
Adesão e implementação nas universidades
Institucionalização
Práticas e modelos de gestão
Expansão do Ensino Superior
Metodologias de avaliação da política
Colaboração entre universidades e Estado
Resultados na formação de professores
Industrialização do ensino
Efetividade

Nº de pesquisas
6
4
4
2
4
2
1
1
1
Total
25

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017)

A descrição do tipo de pesquisa, título, objetivo, metodologia e resultados das teses e dissertações da categoria 15 são apresentados no Apêndice III.
Analisando-se o detalhamento das teses e dissertações da
categoria 15 pode-se verificar que, apesar de todas elas tratarem
de avaliação de políticas públicas, somente uma delas trata especificamente da avaliação da efetividade da política, o que serve
como argumento concreto para a justificativa da escolha desse
tema para o desenvolvimento da presente pesquisa.
Cabe ressaltar que, apesar de intencionar constituir-se em
um levantamento exaustivo das teses e dissertações sobre o assunto aqui tratado, este foi realizado utilizando como fonte de consulta o Banco de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), desta forma
eventuais falhas no levantamento realizado resultam da própria
inconsistência dos dados no BDTD.
4 AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

A discussão sobre avaliação do ensino superior tem ocupado, historicamente, lugar de destaque nos centros de pesquisa do
mundo todo, mais recentemente na América Latina onde aparece
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a preocupação com a regionalização dos sistemas de ensino. Já há
algum tempo, a situação da universidade, no que se refere à qualidade do ensino e da aprendizagem, ocupa o interesse mundial e
traz à tona a discussão sobre a avaliação e as suas relações com os
projetos educacionais iniciando-a com o estabelecimento de um
paralelo entre a avaliação e os objetivos educacionais a partir de
três focos: avaliação externa, autoavaliação e regulação.
A novidade é que, nos últimos anos, a discussão recaiu sobre o caráter social e político da universidade. No Brasil, diante
de tantos desafios que a política e a estrutura da educação nos
propõem, o interesse em pesquisar e discutir as influências da
construção sócio-histórica dos conceitos e concepções vigentes na
avaliação do ensino superior (GOUVEIA et al., 2005), bem como
a interpretação da legislação e das políticas educacionais na sua
implantação têm também tomado corpo como uma das tentativas
de entender a atual situação do país, assim como delinear alternativas para um gradativo abrandamento dos problemas do cenário
atual do ensino superior.
É neste universo de pesquisas que surgem questões como:
Como está configurado o ensino superior e como deveria estar?
Que características são predominantes no sistema de ensino superior no país? Quais características são consideradas determinantes para a garantia da qualidade do ensino superior? Quais expectativas têm a sociedade em relação à universidade?
A proposição de reflexões sobre os aspectos da multirreferencialidade e da complexidade da avaliação do ensino superior
contemplam as interfaces educacionais, considerando-se o contexto brasileiro, a cultura escolar elitista do ensino superior ainda
tão presente na contemporaneidade, bem como a influências sofridas na constituição do sistema de ensino superior no país e as
atuais demandas do mundo produtivo.
A atual proposta de discussão é complementada com o
estudo dos motivos para mudanças nas práticas avaliativas do
ensino superior, podendo-se citar como principais: as influências das políticas de Governo nas políticas de Estado, as mudanças na realidade do mundo do trabalho e no mundo da vida e a
34

KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA | ANA BEATRIZ GOMES PIMENTA DE CARVALHO
QUERTE TERESINHA CONZI MEHLECKE

compreensão da universidade como espaço de aprendizagem e
não de transmissão.
Neste contexto, considerando-se que avaliar é comparar com
uma expectativa, se há uma expectativa, então, há um a priori, há
uma referência e também uma finalidade, uma razão de existir da
universidade. Em educação, a finalidade de avaliar é saber se o sistema está sendo eficiente, de está promovendo ao máximo as potencialidades dos alunos e se está respondendo às necessidades da
sociedade onde se insere. Tais referências são definidas histórica e
socialmente, mas há importantes componentes subjetivos em jogo,
como o avanço da construção de uma identidade e da socialização
da universidade; processo este que, hoje, é diferente de como eram
construídas antigamente. A dificuldade é que as referências históricas e socialmente construídas tendem a ser conservadoras, impõe
resistência a mudanças. Então, como avaliar as universidades dessa
nova sociedade com os olhos da sociedade do passado?
4.1 O uso dos conceitos avaliativos
A avaliação do ensino superior pode ser abordada de três
formas: a) como campo teórico; b) como campo de conhecimento; e, c) como campo prático. Suas principais epistemes são: medida, gestão, sentidos e aferição.
Segundo Weiss (1975, apud Simons (1999), a avaliação é um
empreendimento racional e que tenta verificar efeitos de políticas
e intervenções em relação aos fins que deve alcançar. Trata-se da
determinação de valor de “alguma coisa” e implica, portanto, em
juízo de valor, julgados de acordo com critérios definidos. Para
tanto, são estabelecidos padrões pautados em critérios, os quais
devem ser: apropriados, explicitados e justificados.
Neste sentido, é importante estudar a lógica que é utilizada
para avaliar, pois o valor pode ou não ser atribuído conforme a
lógica utilizada.
No caso específico das universidades, torna-se imprescindível identificar as suas funções, que podem ser: produzir conheciA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EAD
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mento, disseminar conhecimento, formar professores, capitanear
os sistemas de ensino e proporcionar o enriquecimento cultural.
Sua lógica prevê a congruência, a consistência e a coerência de
suas ações com seus propósitos.
Para tanto, a constituição da avaliação como um campo de
estudos e investigação demanda a definição de concepções, etapas,
atores e a explicitação da relação investigação X avaliação. Especificamente na avaliação educacional são contemplados elementos
como: alunos, currículos, programas e professores e, devido à quantidade e diversidade de atores envolvidos (Estado, sociedade, gestores educacionais, professores, alunos, mercado de trabalho, etc...)
a avaliação, para ser considerada democrática, deve ser acordada,
direta ou indiretamente, entre os atores envolvidos.
Considerando-se que o objetivo da avaliação deve ser encontrar elementos para o aperfeiçoamento, duas visões são possíveis: a
experimental e a processual. A visão experimental está voltada para
verificar o êxito, ou seja, o produto. Já a visão processual considera
o contexto, sendo uma via transacional, multidirecionada.
Já no que se refere às práticas avaliativas, pode-se afirmar
que estas implicam em fatores como: a) a influência da concepção
adotada (seja na instituição ou nas políticas públicas propostas);
b) a escolha dos métodos próprios para cada caso (respeito às
identidades); e, c) a adoção de métodos qualitativos, compatíveis
com as perspectivas adotadas.
Outro aspecto importante nos processos avaliativos se
refere aos resultados, pois mesmo no uso de uma metodologia
quantitativa deve-se considerar a interpretação e a utilização dos
resultados, pois a utilização desses resultados é um processo de
interpretação. Tal interpretação deve ser abordada considerando-se os três princípios básicos da avaliação, a saber: a) ético – valorização das diferenças e singularidades das áreas do conhecimento, das instituições, das regiões, etc; b) pedagógico – multiplicação
das direções do olhar, demandando tempo para reflexões; e, c)
dialético – avaliação com propósito de promover melhorias no
sistema de ensino superior.
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5. A AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR X A UNIVERSIDADE
QUE DESEJAMOS

Uma das primeiras constatações a respeito da avaliação do
ensino superior é o fato de estar diretamente relacionada ao modelo de universidade que se delineia como parte componente da
sociedade ideal para o futuro. Uma pergunta, portanto, anterior
àquelas que foram elencadas anteriormente, refere-se à concepção
de universidade na sociedade atual (sociedade da avaliação), a saber: qual vai ser o papel da universidade para que se identifique o
que avaliar para melhorá-la para o futuro?
Outro parâmetro a ser considerado, segundo Zabalza (2006),
são os anseios sociais e históricos, traduzidos na expressão globalização, que nos propõem indagações sobre qual será o papel
da universidade na sociedade do futuro; surge, assim, o conceito
de responsabilidade social que pode ser implantado a partir da
comunicação entre a universidade e a sociedade.
Determinados segmentos da sociedade vem apontando o
ensino superior como um pilar fundamental para resolver ou tentar diminuir consideravelmente os problemas sociais. Por outro
lado, o ensino superior, assim como a educação de forma geral,
encontra-se no momento sem um paradigma norteador que o
possibilite emergir da crise interna na qual se encontra. Com isso,
o ensino superior, sem um referencial, pode atender as responsabilidades que lhe são atribuídas?
Deste modo, a universidade, ganha a atribuição da preocupação com os problemas sociais, que deixam de ser atribuição
somente dos governos e têm tomado proporções a ponto de atingirem os mais diversos segmentos da sociedade. Tais problemas,
em nada diferem dos já encontrados em épocas remotas (fome,
miséria, analfabetismo, violência, entre outros), porém ganham
uma proporção nunca antes vista pela humanidade. Isto se deve
ao avanço dos meios de comunicação e a diversidade de formas
de acesso à informação que dão maior visibilidade às questões que
antes eram consideradas locais e que, hoje, percebe-se a replicação
de sua ocorrência em diferentes lugares geográficos do planeta,
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podendo ser consideradas globais, apesar de estarem localizadas
e, portanto, assumirem diferentes nuances.
Talvez o que esteja subjacente às discussões postas em pauta
é que a resolução dos problemas sociais parece-nos estar à deriva
pela falta de percepção de que o vento sopra em uma única direção: a igualdade de direitos, de oportunidades e de condições.
Dada a necessidade de construção, a tendência natural é
que as esperanças sejam canalizadas para a educação superior,
não somente aquela que se aprende nos bancos escolares, mas a
compreendida como a associação complementar de seus pilares
constitutivos: família, religião, escola e sociedade (aqui entendida como o(s) grupo(s) social(is) onde o indivíduo está inserido).
Pilares estes que assumem o papel de referência ética, moral, de
humanidade e de cidadania refletidos em todas as ações do indivíduo ao longo da vida, como postula Dias Sobrinho (2002).
5.1 A realidade brasileira
Os indicadores de qualidade do ensino superior propostos
pelo governo na política educacional vigente, segundo os resultados mais atuais, em nada correspondem às expectativas e aos
investimentos que têm sido realizados nos últimos anos.
Um dos aspectos a ser considerado como influência negativa nas políticas educacionais implantadas no Brasil, até hoje, é a
descontinuidade dos programas de governo, gerando a ruptura as
ações educacionais e a consequente ineficácia destas, fazendo com
que as metas estabelecidas não sejam alcançadas. Como possível
solução para esse problema, o ex-Ministro da Educação Fernando
Haddad afirma que “o ideal é que as políticas públicas sejam políticas de Estado, que não haja descontinuidade de governo para
governo. O Brasil já está aprendendo a lidar com esses conceitos”,
afirma Haddad em Brasil (2008). Para o ex-ministro, essa visão
permite que inovações e ajustes sejam feitos com mais legitimidade nas próximas gerações de governantes.
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Ressaltados os indicadores educacionais, torna-se nítida a
crise instaurada na educação e, com ela, os desafios a serem enfrentados são muitos, como pode ser percebido nas propostas de
alguns autores como Alava (2002), Almeida (2007) Auge (2006),
Castells (1996), Moraes (2000), Santos (2003) e Schneiderman
(2006), preocupados em criar soluções que descubram um norte
para o nosso sistema educacional.
Transpondo-se a ideia apresentada por Dewey apud Ghiraldelli Jr (2002) de que “...Não existe ‘ser’ sem ‘dever ser’”, para a
realidade da universidade e as expectativas da sociedade sobre ela,
a afirmação pode ser analisada tanto pelo aspecto político/social,
quanto pelo pedagógico, identificando-se a necessidade de uma definição do que a universidade “deve ser”, seu referencial, para que
somente então ela possa vir a “ser” o que a sociedade espera dela.
Também outros autores, historicamente, vem corroborar o
status de constantes mudanças e da necessidade de um referencial,
como Kilpatrick apud Ghiraldelli Jr (2002), quando fala da educação para uma civilização em mudança, ou o filósofo Nietzsche,
também citado pelo mesmo autor, quando afirma que: “O mundo é
histórico, mas nós não sabemos para onde ele vai.”
6 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
(SINAES) BRASILEIRO

Assumindo-se o compromisso público da universidade e a
importância da avaliação da qualidade para sua garantia, sendo
vista como um processo sistemático de análise que permite compreender as atividades, os fatos e as coisas, a partir do contexto, da
instituição, do produto e do processo, foram criadas as dimensões
do SINAES.
Um dos elementos da proposta do SINAES (2004) é a globalidade a partir da formulação, do desenvolvimento da ações e
os resultados alcançados com a implantação de um projeto pedagógico institucional. Surge com o objetivo de regulação do ensino
e não somente para verificar o resultado da avaliação de cursos e
instituições. A regulação é realizada por atos administrativos autoA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EAD
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rizados (credenciamento, autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento) do funcionamento das Instituições de Ensino
Superior (IES) e de cursos de graduação e sequenciais. Já a função
de supervisão tem o fim de zelar pela conformidade da oferta de
educação superior no sistema de ensino, com a legislação aplicável. Enquanto que a avaliação realizada pelo SINAES constitui o
referencial básico para os processos de regulação e supervisão da
educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade.
O SINAES é composto por diferentes processos avaliativos,
a saber: a) avaliação de instituições, que considera as etapas de
autoavaliação e de avaliação externa; e, b) avaliação de cursos, que
considera a avaliação do desempenho dos estudantes, a avaliação
interna de cursos e também a avaliação externa.
Como toda proposta nova, as primeiras reações da sociedade sempre são de desconfiança, medo, resistência e questionamentos em relação aos resultados. Já a proposta da autoavaliação foi a possibilidade de garantir o olhar da comunidade
interna sobre a instituição, mesmo com as dificuldades naturais
na construção das CPAs (comissão própria de avaliação), devido ao problema da participação de alunos e de representantes
externos. Também pode ser citado como ponto crucial para o
sucesso da autoavaliação a sensibilização da comunidade interna, necessidade justificada pela possibilidade de descoberta das
potencialidades da instituição.
Já a avaliação externa está diretamente relacionada com a regulação e apresenta o desafio do diagnóstico entre avaliação externa
e interna, sem que haja julgamento por parte dos avaliadores.
O terceiro foco do SINAES, o desempenho dos alunos, é
verificado a partir dos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), o qual, inicialmente, permitia
verificar o desenvolvimento dos alunos durante o curso (VERNHINE; DANTAS, 2009), ou seja, a contribuição da instituição
para o desenvolvimento dos alunos. Porém, a adoção do cálculo
do IGC (Índice Geral de Cursos) causou reações na comunidade
acadêmica, visto que potencializou o ranqueamento; assunto este
tratado por Barreyro (2008) e Billing (2004).
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Alguns desafios se configuram para que o SINAES se torne o sistema de avaliação sólido e amplamente adotado e que
possa trazer os benefícios desejados para a melhoria da qualidade do sistema de ensino superior brasileiro, como citado por
Ristoff (2009, p. 56):
1. Consolidar a cultura da autoavaliação nas Instituições de Ensino Superior, através de maior envolvimento das CPAs nos processos de análise e interpretação dos dados;
2. Envolver-se com as iniciativas internacionais de trocas de boas
práticas no âmbito da avaliação educacional e participar dos esforços neste sentido no âmbito do mercosul;
3. Administrar a expansão de cursos, instituições, modalidades,
as constantes redefinições, revisões, visões e indecisões de modo
que não retardem demasiadamente a implantação dos novos instrumentos e os ciclos avaliativos;
4. Implantar o processo de meta-avaliação para ver se a avaliação
atende aos interesses dos principais grupos de interesse e aos princípios da boa avaliação.
Outros desafios foram acrescentados por nós, a saber: a)
a transformação da avaliação em um instrumento de gestão;
b) a participação de todos os segmentos; c) a mobilização da
comunidade; e, d) a continuidade da proposta pelos governos
subsequentes. Ainda, assume-se como consequências esperadas a coleta de dados suficientes para tomada de decisões e que
sejam realmente interpretados e utilizados com esse propósito,
o que possibilitaria a qualificação efetiva da educação superior
brasileira, em todas as dimensões; status esse que só poderá ser
alcançado com o envolvimento pessoal e institucional para que
se crie uma cultura de avaliação.
Uma nova proposta para a qualificação em nível internacional (sistema ARCU – SUL é o primeiro passo), sinaliza como
a possibilidade de resposta para alguns desses desafios relacionados especificamente à integração.
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7 ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Com base no exposto, algumas discussões ainda se fazem
necessárias e devem ser aprofundadas para que se torne possível
a definição de um conjunto de tensões em função dos propósitos
aos quais se dispõe, ou deveria dispor-se, o SINAES.
O primeiro ponto de tensão é a articulação dos objetivos
institucionais com os objetivos externos, ou seja, as demandas do
contexto social no qual a instituição está inserida. Em relação aos
critérios de avaliação surge a necessidade de equacionar o uso de
critérios objetivos ou subjetivos.
Já quanto aos objetivos da avaliação a tensão está em avaliar
para classificar ou avaliar para aperfeiçoar, e que uso está sendo
dado aos resultados da avaliação para que esta possa promover
o aperfeiçoamento do sistema de ensino superior no país. Para
tanto, é necessário estabelecer o foco da avaliação não no resultado ou produto, mas no processo educativo e em todos os outros
auxiliares à gestão do processo educacional. Porém, nessa perspectiva de foco no processo, surge também a preocupação com a
produção de qualidade e a melhoria da IES.
Também é necessário repensar a relação entre primar pela
eficiência e estar comprometido socialmente com seu entorno, o
que nos remete aos custos de manutenção de serviços sociais e a
responsabilidade social da IES.
Outra tensão diz respeito à manutenção da autonomia
universitária e do sentimento de agressão a esta autonomia a partir da regulação pelo Estado.
Diante do exposto, as reflexões sobre tais tensões não deverão perder de vista a perspectiva de uma avaliação para aperfeiçoar e aumentar a autoconsciência da instituição, primando pela
interação social.
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E COLABORATIVO O PROCESSO DE CRIAÇÃO
DE OFERTAS EDUCACIONAIS
RENATA FREIRE SELLARO
HELDA OLIVEIRA BARROS

INTRODUÇÃO

A transformação digital ou Indústria 4.0, conceito que engloba as principais inovações nas organizações, é considerada
uma consequência da revolução digital, mudou o modo com que
as pessoas se comunicam, estudam e trabalham. A Indústria 4.0
cria uma cooperação mais próxima entre pessoas em organizações, tais como, fornecedores, clientes e funcionários. Esta cooperação promove novas oportunidades que beneficiam todos os
colaboradores (LYDON, 2016).
Para as organizações, pensar que já não basta oferecer apenas superioridade tecnológica ou excelência em desempenho
como vantagem mercadológica, está se difundindo uma vez que
esses negócios, tanto de pequeno quanto os de grande porte, já
vem começando a se adequar a esta realidade da Indústria 4.0.
Sendo assim, a inovação não é uma novidade, mas é algo que foi
acelerado diante dos desafios impostos pela pandemia do COVID-19, uma vez que atribui de uma vez por todas uma necessidade maior do digital e com isso ativou as organizações a se reinventar para a nova situação.
Essa realidade não é diferente para as organizações do setor
educacional, que mesmo antes do contexto pandêmico, procurava-se se ressignificar e atualizar as ofertas educacionais, de forma que
entreguem a seus alunos insumos que os preparem para esse novo
contexto de transformação digital. Dito isto, fica claro que nos modelos de negócios educacionais, essa realidade também perpetua.
Diante dessa realidade, configura-se como premissa da Indústria 4.0 uma nova abordagem para as formas de trabalho dessas organizações, a fim de promover ofertas educacionais que se
convertam em benefícios para todos os colaboradores. Com os
impactos da pandemia do COVID-19, sobretudo o isolamento
social, a transformação digital das instituições de ensino se tornou
essencial. As aulas precisaram passar de um formato presencial
para o remoto, e este formato se tornou o ‘novo normal’. Diante da
imposta digitalização total forçada pelo distanciamento social da
pandemia, as instituições de ensino vem buscando desenvolver
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abordagens mais inovadoras, porém muitas vezes de forma dispersa e sem que se tenha uma forma estruturada de gerenciar o
seu portfólio para alinhá-los com as ambições de inovação.
Com isso, se torna urgente não apenas conhecer as novas
necessidades desse cenário de transformação, mas também estar apto para desenhar as mudanças necessárias para a sua implementação. Pensando nisso, a presente estudo foca no Design
como abordagem capaz de melhorar o processo de criação de
ofertas educacionais de forma a torná-lo mais ágil e colaborativo.
Assim, o processo de criação de ofertas educacionais precisa
adaptar-se a esta transformação e para essa adaptação acontecer,
as organizações precisam de uma estratégia de caráter organizacional que melhore a competitividade e ofereça um modelo de
gestão ágil e eficaz. Dito isto, é identificável a necessidade de utilização do Design como método de pesquisa deste estudo, para
atender as necessidades dos usuários envolvidos na criação de
ofertas educacionais na instituição de ensino usada para pesquisa.
Há uma crescente demanda por um enfoque mais integral do
impacto cultural produzido pelo modus operandi das instituições
de ensino, como Design parte da premissa de ser centrado nas pessoas, consegue proporcionar uma abordagem mais interativa para a
solução dos desafios contemporâneos, o que justifica a importância
desse estudo. Fato que se afirma, uma vez que “o Design é uma ferramenta de gestão que cria diferenciação nas capacidades internas
da empresa. O Design não é mais visto como apenas um resultado
relacionado à forma, mas como um processo criativo de gestão que
pode ser integrado em outros processos da organização, como gestão de ideias, de inovação e de pesquisa e desenvolvimento, e que
modifica a estrutura tradicional do gerenciamento de processos em
uma empresa.” (MOZOTA, 2011, p.145).
Desenvolvemos esse estudo partindo da hipótese de que
quando os métodos (ou ferramentas) de colaboração e agilidade
são incluídas na proposição e acompanhamento de projetos educacionais, existe maior eficácia e efetividade das ofertas e captação
de novas demandas. Além disso, quando os processos de Design
são alinhados ao planejamento institucional, é possível alcançar
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uma esfera de estratégia e inovação. Intervenções desta natureza
referem-se diretamente à cultura e aos serviços internos e externos da área de Educação.
Para a construção deste estudo foi disponibilizada uma
oportunidade de trabalhar dentro da CESAR School, junto com o
time de negócios educacionais, responsável pela criação de novas
ofertas. Onde motivação é atender uma das metas desenvolvidas
para o time no ano de 2020, que refere-se justamente a tornar mais
ágil e colaborativo a criação de produtos educacionais.
Sendo assim, através deste estudo buscamos percorrer um
caminho através do Design para compreender o contexto e identificar oportunidades de inovação para a instituição de ensino.
Onde as oportunidades identificadas serão potencializadas para
solução do problema e otimização de benefícios. Além disso, esperamos que os resultados possam chegar a conclusões interessantes para aplicações futuras em outras organizações.
LOCAL DO ESTUDO

O local de estudo escolhido, o CESAR, é uma instituição
privada, sem fins lucrativos e autossustentável que inova em produtos, serviços e empresas com TICs - Tecnologias da Informação
e Comunicação.
A CESAR School, a escola de Inovação do CESAR, veio
com o intuito de formar profissionais inovadores, capazes de liderar, fomentar e executar projetos que trazem mudanças relevantes para a sociedade. O corpo docente da escola é composto por
professores com experiência acadêmica e de mercado, garantindo
que pesquisa e desenvolvimento andem lado a lado.
Recentemente, a CESAR School propôs como um de seus
objetivos estratégicos para o ano de 2020 na equipe de negócios
educacionais tornar mais ágil e colaborativo o processo de criação
de ofertas educacionais. Esta pesquisa se oferece para tentar resolver esse desafio usando uma abordagem de design sobre esse processo de criação das ofertas. Muito mais do que propor a digitali52
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zação dos processos e inclusão de novas tecnologias, investiga-se
como o design pode promover mudanças e rupturas, atualizando
o processo de criação de ofertas educacionais.
MÉTODO

As etapas do Design correspondem a cada movimento metodológico, iniciando com o entendimento do problema, seguindo
pela análise e sintetização os dados a partir do que foi encontrado,
realizando a ideia da solução para esse problema e terminando com
a prototipação da solução a partir das oportunidades levantadas.
As etapas da pesquisa foram: Entendimento das Oportunidades,
Seleção da oportunidade, Proposta do novo serviço e Prototipação.
Etapa 1. Entendimento das Oportunidades
A primeira etapa consistiu na identificação de oportunidades de pesquisa, para desenvolver essa fase de entendimento de
oportunidades, foram identificadas as principais quais eram os
objetivos estratégicos da organização em que estávamos trabalhando como objeto de estudo e a partir desses objetivos definir
qual seria escolhido como desafio para ser trabalhado por essa
pesquisa de pesquisa. A organização escolhida na presente pesquisa foi selecionada pela conformidade com que se relaciona-se
ao tema, acessibilidade às informações indispensáveis para a direção da pesquisa e características da instituição. Dentre as metas
para o ano de 2020, encontrava-se com destaque a meta que era
vista como um Indicador Chave de Performance do time de negócios educacionais e que até o momento não era a única que ainda
não havia sido iniciada.
Essa meta trata de melhorar o processo de criação de ofertas
educacionais, visando torná-lo mais ágil e colaborativo, por isso,
foi indicado pelo gerente de negócios educacionais da instituição,
Carlos Pompeu, que este fosse o desafio levado para pesquisa para
ser estudado através de uma abordagem de design, como objeto
de estudo desta pesquisa. Com isso, foi iniciado o estudo, através
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de observação e compreensão do contexto, para identificar um
conjunto de oportunidades, dores e motivações dentro do desafio
escolhido, que foi realizada por meio de uma imersão.
A imersão no método de design consiste em identificar
comportamentos extremos e mapear padrões e necessidades latentes. Essa fase busca inicialmente o entendimento inicial do
problema, para posteriormente se fazer uma identificação de necessidades e oportunidades (VIANNA, 2012). Para esse processo imersivo, foram coletados dados referentes à como funciona
o fluxo de criação de ofertas educacionais na instituição atualmente. Essa coleta se deu por meio da observação participativa
da autora, uma vez que a mesma integrava o time de negócios
educacionais da instituição e teve a oportunidade de vivenciar
no dia-a-dia desse processos e analisar o fluxo ao qual a abordagem de design seria submetida.
Para fins desta pesquisa vamos vivenciar essa fase buscando
insumos para nossa pesquisa a partir de pesquisa qualitativa. Na
pesquisa qualitativa, usaremos o método de entrevista, a ideia aqui
é encontrar padrões e necessidades em comuns entre os usuários
entrevistados. Ou seja, levantar oportunidades de perfis, descobrindo assim como se dá a experiência de cada entrevistado com aquela
situação. (VIANNA, 2012). A escolha desse método se deu pois “as
entrevistas são particularmente úteis para obter a história por trás
das experiências de vida do entrevistado. O entrevistador deve estimular o participante a explicar os porquês desses relatos para que
consiga compreender o significado do que está sendo dito. Através
das entrevistas, é possível expandir o entendimento sobre comportamentos sociais, descobrir as exceções à regra, mapear casos extremos, suas origens e consequências.” (VIANNA, 2012, p. 37)
Diante do contexto de pandemia vivido, para realizar a coleta de dados do presente trabalho, foram realizadas entrevistas
de forma síncrona e remota. A amostra desta etapa foi constituída por 7 voluntários, que constituíam perfis que variavam entre
Diretor Executivo, Gerente de Negócios Educacionais, Gerente
Educacional, Coordenadores, professores e colaboradores dos ti54
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mes de negócios educacionais da CESAR School, time de vendas
e negócios do CESAR. O principal objetivo foi verificar como a
empresa se encontrava no contexto de criação de ofertas educacionais, visando a “forma de fundamentar o processo de design,
os designers levam em conta as necessidades específicas dos usuários para os quais realizam o design” (BEST, 2012, p. 46).
Para melhor elaboração da pesquisa, foi levando em consideração alguns itens e suas respectivas respostas, como:
1. Qual o objetivo da pesquisa?
a. Entender o contexto no qual são criadas as ofertas educacionais;
2. O que espero alcançar com a pesquisa?
a. Entender a rotina/processo de criação das ofertas como
acontece;
b. Entender a rotina/processo de como um colaborador
pode ofertar um curso na school;
3. Quais as hipóteses acerca do seu problema?
a. A criação de ofertas educacionais pode ser mais colaborativa e ágil. O processo atual para criação de ofertas pensado
para o formato de cursos ao vivo, síncronos e online, foi replicado do presencial e não atende a demanda no contexto atual;
4. Quem são seus usuários?
a. Professores e coordenadores de cursos da CESAR School
e, outras partes interessadas que participaram da execução
das ofertas educacionais como gestores, colaboradores, time
de negócios educacionais da CESAR School, time de vendas
e negócios do CESAR, etc.
Baseado nesse propósito relatado de entrevista foi utilizado
um questionário semiestruturado e em seguida, foram coletados
dados relativos aos resultados das entrevistas e armazenados em
gravações, essas foram passadas por um processo de análise, contemplado na etapa seguinte.
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Etapa 2. Seleção da oportunidade
Nessa fase corresponde à fase de análise do material vindos
da etapa anterior temos que: “após as etapas de levantamento de
dados da fase de Imersão, os próximos passos são análise e síntese
das informações coletadas. Para tal, os insights são organizados
de maneira a obter-se padrões e a criar desafios que auxiliem na
compreensão do problema.” (VIANNA, 2012, p. 65).
Analisar os dados oriundos das entrevistas é algo complexo,
uma vez que demanda muito cautela com os vieses que podemos
estar tomando na nossa interpretação e por isso, exige um árduo
trabalho para lutar contra essa parcialidade de entender os dados
de forma empírica buscando ali algo que ratifique as visões iniciais da pesquisadora. Por isso, após as entrevistas, foi necessário
ouvir essas gravações, quando possível mais de uma vez, executando uma escuta ativa e a empatia, para garantir que como designer e pesquisadora estava sendo imparcial à interferência das
suposições iniciais como parte do processo de investigação.
Para essa fase ao ouvir as gravações das entrevistas Como
ferramenta inicial, usamos a categorizamos achados baseados em
critérios também chamadas de diretrizes balizadoras para o projeto, presentes durante o desenvolvimento de um projeto porque
parametrizam e orientam as soluções, evidenciando sua adequação ao escopo que deve ser respeitado.” (VIANNA, 2012, p. 78).
A categorização dos dados entrevistas tiveram por objetivo
entender o contexto e, futuramente, conseguir visualizar hoje qual
era a jornada percorrida. Desse modo, buscou-se usar critérios de
categorização que fossem facilitar a organização visual dessa jornada.
Sintetizando todos esses achados, seguiu-se para a etapa de
análise dos mesmos, através da utilização da ferramentas de Design
blueprint levantamos um fluxo atual de como se encontra a experiência referente às interações sobre a criação das ofertas educacionais.
“O Blueprint descreve as evidências físicas, os diferentes atores, suas
ações e interdependências ao longo da jornada, permitindo a identificação de pontos falhos e sobreposições desnecessárias, do cliente e
de toda a interação com a empresa” (VIANNA, 2012, p. 87).
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A construção do blueprint, foi feita seguindo a orientação de
Vianna (2012, p. 89):
Primeiramente, é preciso definir as etapas da jornada que caracterizam o serviço para compor as colunas da matriz. Em seguida,
deve-se preencher as linhas com:
1) as evidências físicas com as quais o cliente se depara;
2) as ações do cliente para utilização do serviço;
3) as ações visíveis dos funcionários para a prestação de serviço;
4) as ações invisíveis do funcionário/prestador que são parte integrante do serviço mas não são perceptíveis ao cliente; e
5) a linha de aceitação que indicará a percepção do cliente e seu nível
de estresse e satisfação com o serviço prestado em cada ponto da
jornada. Ao analisar as colunas da matriz, entende-se a experiência e
ações dos diferentes atores. Já a leitura horizontal permite compreender a integração dos diversos elementos do processo de serviço.

Através da construção do blueprint, foi possível visualizar
sob diversos aspectos os achados resgatados das entrevistas, desenhando o fluxo de design de serviço, tal e qual acontece, sob a
perspectiva dos diferentes stakeholders entrevistados. Dessa forma, podemos sintetizar e mapear os diferentes pontos de contato
do usuário com os elementos visíveis e invisiveis desse fluxo, as
ações desse usuários e da organização. (VIANNA, 2012)
Etapa 3. Proposta do novo serviço
Para a etapa de proposta do novo serviço, iniciamos através
de técnicas de geração e seleção de ideias, as oportunidades identificadas foram potencializadas para solução de problemas e otimização de benefício. Para isso aproveitam-se as ferramentas de síntese
já usadas na fase de análise e gerar soluções. (VIANNA, 2012).
Sabemos que a literatura sugere que na fase de geração de
ideias se aproveite-se a ferramenta utilizada na fase anterior de
análise e síntese. Além disso, a ferramenta escolhida por si só já
propõe que você levante oportunidades e insights para o serviço
DESIGN COMO ABORDAGEM PARA MELHORAR, TORNAR MAIS ÁGIL
E COLABORATIVO O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE OFERTAS EDUCACIONAIS

57

que está sendo ilustrado, continuamos com o blueprint para gerar
uma nova proposta de serviço.
Dito isto, a intenção aqui foi reestruturar o blueprint inicialmente gerado para sintetizar as evidências de pesquisa e agora
idear um novo blueprint de serviço propondo a novas ideias que
venham a agregar, resolvendo as dores mapeadas desse usuário a
partir do processo de design.
Para propor esse novo fluxo de ofertas com clareza as situações mapeadas a partir da reconstrução do Blueprint, foi projetada a
jornada imaginando as fases cursadas pelo usuário antes e durante
o processo de criação de uma nova oferta pela organização. Nesse
processo foi sugerido quais seriam as novas ferramentas e evidências que seriam utilizadas pelos stakeholders visando facilitar o processo não apenas do ponto de vista do nosso usuário principal, o
professor parceiro que ia propor um novo produto, mas a partir das
necessidades e demandas das demais áreas envolvidas.
Com a intersecção dessas demandas de diferentes partes
interessadas foi possível identificar os pontos exatos onde o processo poderia ter ferramentas como formulários e templates pré-estabelecidos para facilitar as necessidades dos envolvidos. Dessa
forma, a partir do nosso novo blueprint surgiu uma nova solução
de fluxo de criação de ofertas educacionais que trouxe visou melhorar as atividades a partir das oportunidades mapeadas.
Etapa 4. Prototipação
Na fase de prototipação, busca-se tangibilizar a ideia de forma a passar o que encontra-se abstrato para o físico. Possibilitando
assim, mesmo que de forma simplificada, as primeiras validações.
(VIANNA, 2012). Por essa ótica, nesta pesquisa pretende-se prototipar e testar com os usuários internos do contexto apresentado
uma versão simplificada do que será gerado na ideação. Assim,
torna-se possível um início de solução para o problema mapeado
e a melhoria incremental do projeto para desenvolvimento de um
produto final.
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É comum falar de prototipação para produtos físicos, mas
a mesma regra se aplica quando o desafio é um serviço, uma experiência ou até mesmo no sistema organizacional. Qualquer coisa tangível que nos permita explorar uma ideia, avaliá-la e levar
adiante é um protótipo (BROWN, 2018). Baseado nesse conceito,
protótipos em cima do blueprint proposto um novo fluxo de serviço para a criação de ofertas educacionais da organização.
Os protótipos iniciais devem ser rápidos, rudimentares e baratos.
Quanto maior foi investimento em uma ideia mas as pessoas se
apegam a ela. o investimento excessivo em um protótipo refinado tem duas consequências indesejáveis: em primeiro lugar, a ideia
pode se aproximar demais da concretização - ou até na pior das hipóteses ser levada até o fim em segundo lugar, o próprio processo
de prototipagem criar oportunidade de descobrir novas e melhores
ideias a custo mínimo” (BROWN, 2018, p. 86)

Levando em consideração essa característica do protótipo, propomos um fluxo de criação de ofertas usando ferramentas simples e gratuitas, como google forms e google apresentações,
para atender as demandas das partes interessadas. Esse fluxo e ferramentas serão detalhadas a seguir, ao falar dos resultados.
RESULTADOS

O resultado que será descrito a partir de agora é a descrição
do que foi realizado em cada um das etapas informadas representadas anteriormente o que foi obtido a partir da realização das
experiências e dinâmicas realizadas a partir do método sugerido
para o local de estudo. Os resultados foram bem interessantes, e,
foi perceptível que ter envolvido desde o inicio diferentes setores
envolvidos no processo foi essencial para que o fluxo se tornasse
mais fluido, como será observado nas etapas a seguir.
Entendimento das Oportunidades
Comumente inicia-se qualquer projeto de pesquisa em design com o objetivo de aproximar-se do contexto em que o probleDESIGN COMO ABORDAGEM PARA MELHORAR, TORNAR MAIS ÁGIL
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ma está envolvido. Para o entendimento do desafio foi realizada
uma imersão no setor de negócios educacionais da organização,
com um maior aprofundamento nas oportunidades de melhorias
presentes na criação de ofertas e venda de produtos educacionais.
Dessa forma, foi possível entrar em contato com as práticas e métodos de trabalho já utilizadas para a criação de ofertas.
Nessa etapa, foi possível vivenciar um entendimento dos
atores que vivenciam o dia a dia do problema e entendimento de
como ele é concebido. Essa imersão permitiu um entendimento
mais apurado da cadeia de valor em que consiste a hipótese trazida relacionada ao processo de criação de ofertas educacionais.
Esse exercício possibilita a identificação de padrões que
contribuem para o entendimento da cultura organizacional e começa a dá indício a serem validados na etapa seguinte de como ela
influencia na hipótese trazida neste estudo. No entendimento dos
stakeholders envolvidos no processo analisado, focando nas ofertas educacionais de cursos livres, pode-se visualizar que o mapa
encontrava-se desenhado conforme a Figura 1.
No centro estavam as pessoas de negócios ou vendas que indicavam o professor convidado (que poderia ou não ser professor da
organização), nome de referência em determinado assunto, que indicariam um tema para o curso, dentro da sua experiência e poderia
convidar outros professores para complementar o corpo docente.

Figura 1: Stakeholders
Fonte: Elaborado pela autora
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Posteriormente, era pensado em todo percurso de inbound
e lançamento do produto para atender as demandas dos futuros
alunos, então já com as vendas lançadas e time comercial e de
marketing entrava em ação para conhecer melhor aquele público
e entender as suas necessidades e como usá-la como estratégias
de vendas. Para então os demais setores mais burocráticos da organização serem procurados para atividades finais de curso como
pagamento de professores, emissão de certificados de alunos, sem
que envolvesse um processo ágil, mantendo uma forma cascata
de organização de tarefas. Além disso, foi possível identificar um
grupo de pessoas que ficou fora do alcance da visão dos envolvidos, colaboradores da organização, professores ou profissionais e
outras áreas que tinham interesse em lecionar cursos livres mas
não encontravam um processo de criação para sugerir uma oferta.
Entendendo desta forma, quem eram as pessoas envolvidas
no tema e qual era o processo vivenciado por elas e levantando
questionamentos para serem aprofundadas nas entrevistas.
Além disso, foi viável identificar os perfis das pessoas que
foram entrevistadas e o resultado dessas entrevistas é analisado
na etapa seguinte, delimitando o que seria sintetizado das entrevistas semi estruturadas. Foram realizadas entrevistas com um
conjunto de stakeholders envolvidos nesse processo que tiveram
a intenção de amadurecer o entendimento e validar as hipóteses
sobre a criação de ofertas educacionais.
Com o perfil das pessoas entrevistadas mapeado, as entrevistas foram formatadas em conversas semiestruturadas, e
realizadas conforme roteiro previamente estabelecido. As entrevistas foram realizadas com colaboradores de diferentes perfis
para explorarmos as rotinas de trabalho e nos aprofundar nos
desafios mapeados, o desdobramento destes desafios nas rotinas
de trabalho dos colaboradores e as estratégias que vêm sendo
adotadas para driblá-los. A seguir, na tabela 1, é possível identificar os perfis entrevistados e podemos contemplar todos os
entrevistados nessa etapa.
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Tabela 1 - Pessoas Entrevistadas na Fase 1
Pessoa entrevistada

Cargo

FF

Diretor Executivo CESAR School e professor de cursos da
CESAR School

CP

Gerente de Negócios Educacionais e professor de cursos da
CESAR School

RC

Gerente Educacional, Coordenador e professor de cursos da
CESAR School

RG

Business Designer do Squad cursos ao vivo

AA

Business Designer, Coordenadora e professora de cursos ao
vivo da CESAR School

EO

Professor de curso ao vivo da CESAR School

CJ

Business Designer do CESAR, integrante Squad cursos ao
vivo e professora de cursos da CESAR School

Fonte: Elaborado pela autora

As entrevistas foram realizadas baseadas em um roteiro de
perguntas, porém, logo que a entrevista ocorria, outras questões
apareceram para capturar mais elementos. Como ferramenta, devido a pandemia e distanciamento social, foi utilizado o Google
Meets e todas as entrevistas foram gravadas para futura análise.
Seleção da oportunidade
Os resultados das entrevistas foram parte da análise e síntese,
que nesta fase o objetivo foi analisar esses dados e aprofundar o
entendimento e contexto das oportunidades e dores no processo.
A análise dos dados oriundos dos resultados das entrevistas, foram
obtidos a partir da escuta ativa das gravações das mesmas para depois seguir com a compilação do material. No processo de análise,
foi feita a catalogação das pela escuta das gravações das entrevistas,
inclusive, analisando o vídeo, para que fosse possível entender as
variâncias de tons de voz e expressões faciais dos entrevistados.
A partir disso, foi possível encontrar através de categorias,
que iriam compor o blueprint, a partir de padrões encontrados
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nas citações que permitiram a geração de códigos que relacionam
essas citações entre si, de forma a gerar códigos. As categorias levantadas foram: evidências físicas, ações visíveis, ações invisíveis,
ações do professor. Com essas informações, foi possível desenvolver como é o processo atual de criação de ofertas educacionais,
para facilitar a compreensão desse processo onde é descrito detalhadamente e ilustrado por um service blueprint.
Ao finalizarmos a análise das entrevistas e sintetizarmos em
um blueprint foi possível concluir com um melhor entendimento
de contextos e revelação de insights para exploração das oportunidades de melhoria no processo como um todo. Além disso, a
sintetização através dessa ferramenta, permitiu realizar uma hierarquização e mapeamento de tarefas, dores e possíveis ganhos
relativos às oportunidades identificadas, olhando para as diversas
partes e setores envolvidos.
Primeiramente, detalhou-se cada atividade sobre cada perspectiva abordada do design de serviço, tais como evidências físicas, ações do usuário, operações visíveis e invisíveis, e, processos internos. A partir disso, tornou-se plausível estruturar todas
as fases, para em seguida praticar a montagem da abordagem de
design empregando como instrumento o Service Blueprint. Estes
processos são mostrados na Figura 2.
Para entender o processo de criação de ofertas educacionais, quando se observa os cursos livres remotos, é preciso contextualizar que essa demanda não existia na organização antes da
pandemia do COVID-19. Esse formato de cursos era totalmente
presencial, e devido à nova demanda do mercado, rapidamente foi
adaptado para um novo formato ao vivo, síncrono e remoto. Sendo assim, de forma resumida, o que aconteceu foi que os cursos
de extensão que já existiam no formato presencial foram digitalizados para acontecer de forma remota e ao vivo. Desta forma seu
processo de criação de ofertas se manteve praticamente o mesmo,
se adaptando às novas particularidades do contexto.
Essa demanda de uma nova oferta geralmente começa
quando o time de negócios educacionais ou time de vendas entra em contato com o professor que irá ministrar esse curso para
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Figura 2: Processo de criação de ofertas atuais
Fonte: Elaborado pela autora

convidá-lo, o que geralmente é feito via Whatsapp ou e-mail.
Nas entrevistas foram registrados relatos do caminho inverso,
ou seja, o professor procura o time de negócios com uma proposta de curso em mãos. Nestes casos, dificilmente o curso vira
uma oferta educacional, ou, demora um tempo demasiadamente grande para isso, como no caso de um dos entrevistados, no
qual uma proposta de curso demorou dois anos para se tornar
uma oferta.
Com o interesse do professor em ministrar aquele curso, a
pessoa responsável pela demanda envia um template de apresentação em slides, onde o professor fornece informações gerais sobre
o curso. Este material é enviado preenchido para o time responsável que inicia a criação daquela nova oferta educacional, passando
por um processo de benchmarking, precificação, criação ID visual,
criação da página do curso no site, criação da plataforma
de inscrição, criação de landing page para os futuros interessados
baixarem o material com informações do curso, entre outros. Segundo relatos dos entrevistados, as informações enviadas no template geralmente não são suficientes para as demandas internas
necessárias e comumente estas pessoas eram procuradas para dar
mais informações sobre a oferta educacional.
Com essas informações bem definidas, o processo segue
muito mais operacional interno, com abertura de centro de custo
com financeiro. Para que as vendas ao público começam oficialmente com a publicação no site, é necessário que estejam prontos,
além da página no site da organização, a página na plataforma de
vendas e o material com informações do curso.
Com os achados catalogados e sintetizados prontos, passamos para a etapa de consolidação das oportunidades de uma
proposta do novo serviço. Partiremos agora para a construção,
preparação e prototipação dessa nova proposta do novo serviço.
Após todo esse processo, chegamos a algumas conclusões do que
são pontos chaves de oportunidades de melhoria, respectivamente:
1 Necessidade de um canal de entrada para que os colaboradores
da instituição possam sugerir novas ofertas educacionais de forma
espontânea. Ou para que, uma vez feito o convite do time de neDESIGN COMO ABORDAGEM PARA MELHORAR, TORNAR MAIS ÁGIL
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gócios para um professor oferecer uma oferta, ele tenha um canal
de input de informações sobre a sua ideia de oferta.
2 Melhoria de um template padrão de informações que o time de
negócios educacionais necessita previamente como informações
sobre a possível oferta educacional;
3 Informações técnicas e especializadas referente ao tema abordado em cada oferta educacional que o time de marketing precisa
para fazer a divulgação do curso, uma vez que a oferta se torne de
fato um produto educacional.
Proposta do novo serviço
Diante da abordagem de design concluída até esta etapa
foi possível sugerir a partir do processo atual da criação de ofertas educacionais uma nova proposta de serviço. Primeiramente,
olhando para a ferramenta utilizada na fase de geração de ideias,
o blueprint, fomos olhar quais seriam as oportunidades de melhorias e insights que poderíamos obter.
Com isto, verificamos que existem alguns pontos que muitas vezes são desenvolvidos durante o processo de vendas já iniciados que foram cruciais. Um destes pontos é que são apontados
que existia uma necessidade de uma porta de entrada para situações nas quais um colaborador da instituição espontaneamente
surgia com uma nova demanda de curso, muitas vezes entrando
em contato com um setor que não era o responsável pela criação
das ofertas educacionais e, não sendo responsabilidade daquele
setor em questão, não é feito um redirecionamento de demanda.
Outro ponto de melhoria que buscamos atender nessa proposta era a solicitação ao setor de comunicação da organização
para que o curso seja divulgado nas redes sociais, em um processo
quase que paralelo a abertura das inscrições, que é feita sobretudo
nas redes sociais Instagram e Linkedin, que são administradas por
uma agência de marketing terceirizada. Essa solicitação é feita, é
enviado as peças de divulgação para essas redes sociais e legendas.
Geralmente até este momento não se tem ainda todas as peças de conteúdo sobre aquele tema que possam gerar uma estra66
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tégia para um funil de vendas de inbound marketing e estes novos
conteúdos vão sendo enviados a partir do momento que vão sendo desenvolvidos pelo time responsável.
Ainda, em um processo quase simultâneo ao de abertura
das inscrições, inicia-se um fluxo de e-mails marketing segmentado para uma base de leads que se encaixe naquele público alvo
da oferta educacional em questão. Nesse momento, geralmente
solicita-se ao professor do curso o material com conteúdos relevantes para servir de insumo para nutrir o conteúdo do e-mail de
inbound marketing.
Então, o fluxo segue a demanda operacional padrão de início de aulas junto com o time de negócios educacionais, secretaria
acadêmica e setor financeiro. O processo de ideação desenvolvido para essa pesquisa se deu pela imersão no entendimento do
contexto da hipótese, focando em analisar problemas e oportunidades não determinadas da organização sob distintos aspectos e
diversos pontos de vista, possibilitando desconstruir proposições
dos stakeholders.
Os dados obtidos nas entrevistas foram consolidados no
formato de fluxograma, através do service blueprint, representando de forma visual e estruturada. A partir dos gargalos encontrados nesta consolidação foi possível sugerir um novo Processo de
Criação de Ofertas, com o propósito de atenuar as dores relatadas
pelas partes envolvidas. No processo gerado a partir da ideação,
buscou-se localizar pontos de melhoria e novas oportunidades a
partir do fluxo atual, preservando a diretriz que compõe a cultura
organizacional: “aprenda com quem faz”.
Com os resultados obtidos e realinhamentos do design das
etapas, foi proposto o novo fluxo de ofertas de cursos educacionais, ilustrado na Figura 3 pelo service blueprint.
Desse modo, percebemos que o campo de estudo do design oferece metodologias, técnicas e ferramentas que facilitam a compreensão de comportamentos e atitudes que compõem a cultura organizacional nas instituições de ensino. Por meio do design desenham-se
novos conceitos e estratégias para criação de ofertas educacionais
com a participação conjunta dos colaboradores das instituições.
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Em nossa nova proposta de fluxo tudo inicia-se a partir de
um formulário de briefing de curso ao vivo, conforme apêndice Figura 6, preenchido pelo professor que irá ofertar esse curso,
já com informações que time responsável pela criação das novas
ofertas necessitam para uma validação prévia se conseguem levar
a ideia adiante. Nossa proposta, inclusive, indica que a instituição
campanha de comunicação interna estimulando colaboradores a
ofertarem cursos na CESAR School.
Com a aprovação desse primeiro briefing, o professor recebe
um material de template, conforme apêndice Figura 7, com informações mais específicas que ele precisa informações detalhadas
que os demais stakeholders necessitam. Desse modo, o professor
preenche um material de template do curso e é iniciado todo processo de benchmarking, precificação, ID visual, site, plataforma de
inscrição, entre outros.
Com esse material preenchido e aprovado, inicia-se a campanha de marketing e o professor faz uma curadoria de materiais
técnicos e especializados mais interessantes para que o setor utilize na divulgação do material rico de conteúdo da campanha, para
isso o envio é feito através de um formulário, conforme apêndice
Figura 8, indicando exatamente as informações que o setor necessita. Com isso, inicia a criação de campanha de inbound pensando
no funil de vendas.
Prototipação
Um fluxo de criação de ofertas educacionais foi prototipado para o time de negócios da CESAR School, através de uma visão diferenciada, ágil e inovadora, identificando oportunidades
de melhorias internas. O resultando na prototipação de um novo
processo de criação de ofertas educacionais, que diminui e facilita
as demandas internas dos times de vendas e negócios, tornando
este processo mais fluido para o professor, que nesse caso, encontra-se como usuário do processo.
De forma sucinta, os gargalos mais contrastantes identificados
foram resumidos e sanados no fluxo prototipado com ferramentas
disponíveis de forma gratuita e fácil, representado na Figura 4.
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Figura 3: Fluxo de ofertas de cursos educacionais proposto
Fonte: Elaborado pela autora
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Um dos principais problemas solucionados neste protótipo
foi começar o fluxo por um processo, onde os professores buscam o time de negócios e vendas de cursos da organização. Este
processo facilita o trabalho deste time e fortalece a cultura organizacional de “aprenda com quem faz”, já que o time aprende com
os professores e estimula os demais colaboradores da organização, que ainda não são professores, a começarem a lecionar naquelas áreas em que são especialistas no mercado. A partir dessa
demanda, seja ela oriunda da iniciativa própria de um professor
ou oriunda de convite do time de negócios, o professor parceiro
responde um formulário de briefing que funciona como triagem
para o time ter uma percepção geral da oferta do curso e analisar
se não já existe uma oferta similar na organização.
A oferta do curso é analisada levando-se em conta a estratégia de vendas e demanda do mercado no momento. Caso a organização entenda que o curso faz sentido prosseguir com a oferta
de curso sugerida pelo professor no primeiro formulário, a mesma
é sinalizada positivamente. Neste caso, o professor preenche um
segundo formulário (material de template do curso), fornecendo
informações mais específicas sobre o curso.
Nesse formulário, o professor parceiro propõe sugestões
como algumas nomeações (se possível, mais de uma) para o curso
ao vivo, além de informações sobre o contexto e a relevância da
temática do curso, a motivação para que o aluno faça o curso e
nome de organizações que já oferecem o curso, se existem.
O professor também indica o objetivo do curso com um
breve contexto da temática. Para nortear o professor, são dirigidas
as seguintes perguntas:
● Quais as necessidades do público do curso?
● O curso prepara os alunos para o que?
● Ao fim do curso, os alunos estarão aptos a que?
As respostas a estas perguntas são usadas pelo time de vendas posteriormente no fluxo. A diretriz da cultura organizacional
“aprenda com quem faz”, indica que o professor que está propondo o curso é o mais indicado para responder tais perguntas e os
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demais colaboradores podem aprender com estas respostas. São
fornecidos o formato de aula, o conteúdo programático, o cronograma, o público para o qual o curso é destinado e os concorrentes
diretos e/ou indiretos, com respectivos links de acesso. Através
dos concorrentes, o time de vendas obtém a média de preço que
o mercado está aplicando para esse tema do curso e público alvo.
Todas as informações fornecidas passam pela curadoria e aprovação do time de vendas junto com o professor especialista.
Figura 4: Gargalos identificados no fluxo atual

Fonte: Elaborado pela autora

Com a aprovação do time de vendas, o professor fornecerá
informações mais detalhadas para o time de marketing, a fim de
direcionar de forma mais assertiva as estratégias comerciais e de
marketing.
As perguntas norteadoras para estas informações são:
● Qual a expectativa de faixa etária dos alunos que se interessam
pelo tema?
● Qual a expectativa de cursos de formação (graduação) dos alunos que se interessam pelo tema?
● Fale um pouco do que o aluno vai aprender no curso.
● Diga quais são as palavras-chaves de interesse do aluno do curso.
● Você poderia indicar links de materiais de conteúdos relevantes
para o perfil de aluno do curso? (Ex.: Texto no site, medium - https://
medium.com/ -, artigos, blogs, vídeos no Youtube, podcast, CESAR
Reports, indicação de livros, projetos de outros alunos do curso que
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tiveram destaque, entre outros...)
● Mais alguma informação que acha relevante sabermos sobre o curso?
O fluxo proposto consiste em primeiramente abrir uma campanha de comunicação interna estimulando colaboradores a ofertarem cursos na CESAR School, simultaneamente, o time de negócios
educacionais e time de vendas continuam prospectando parceiros
para as demandas de cursos que surgem na organização. Os professores interessados ou recrutados a dar cursos ao vivo, responderão
ao primeiro formulário de briefing, indicado em seções anteriores.
A partir desse processo, segue-se para o preenchimento segundo formulário (material de template do curso), já detalhado
anteriormente, que, uma vez aprovado, é utilizado para realização
de algumas atividades internas como benchmarking, precificação,
identidade visual, site, plataforma de inscrição, landing page para
baixar material. Com a aprovação desse material, o professor já pode
colaborar com as necessidades do time de marketing para a oferta
do curso, atendendo previamente as demandas, já preenchendo as
informações para inbound marketing, detalhado anteriormente.
Dessa forma, o time já possui material suficiente para criação de campanha de inbound pensando no funil de vendas incluindo materiais de conteúdos relevantes para o perfil de aluno,
mesmo que seja de uma área em que o time de vendas não domine, visto que o professor especialista que estará fornecendo o
material e fazendo essa curadoria.
A partir daí começa um processo de padrão de solicitação
de postagens nas mídias, onde os leads potenciais começam a receber os e-mails do funil e ver conteúdos de nutrição nas redes
sociais. Além disso, é feita a página no site, bem como os interessados já podem começar a se inscrever no curso. Seguindo o
processo operacional padrão até o início das aulas.
CONCLUSÃO

Esta pesquisa relata o trabalho de pesquisa do programa
de mestrado profissional de design do CESAR School. O tra72
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balho de pesquisa validou o uso de metodologia ágil, como um
dos elementos do design estratégico, favorecendo o engajamento
dos colaboradores em todos os seus níveis na criação de ofertas
educacionais. Um novo fluxo de ofertas de cursos educacionais
foi proposto, no qual as etapas foram bem definidas e compostas
de atividades com seus respectivos atores. O fluxo proposto foi
aplicado em na organização de ensino CESAR School, a fim de
confirmar sua viabilidade e eficácia. Durante a aplicação do fluxo
de oferta de curso educacional, as informações foram coletadas,
analisadas e testadas.
A hipótese deste trabalho de pesquisa foi que a inclusão dos
métodos (ou ferramentas) de colaboração e agilidade, na proposição e acompanhamento de projetos educacionais, traz maior
eficácia e efetividade no processo de ofertas de cursos e captação
de demandas de novos cursos. Esta hipótese foi confirmada com
um novo fluxo de ofertas de cursos educacionais que aplicou a
metodologia ágil no seu design estratégico, tornando-o mais ágil
e colaborativo. No desenvolvimento deste fluxo, verificou-se as
oportunidades de melhorias por meio da participação de todos as
partes envolvidas no processo, identificou-se que o service blueprint é uma boa abordagem para proporcionar agilidade e colaboração e esquematizando e definindo etapas e atividades de forma
visual e estruturada.
A aplicação do Design em uma organização educacional,
como estudo de caso da CESAR School, teve o Design foi utilizado na metodologia de desenvolvimento da solução educacional,
na identificação de oportunidades e concepção de soluções para
processos de criação de ofertas educacionais. As estratégias e métodos foram implementados em todo o processo e no desenvolvimento do fluxo proposto, nos quais se fizeram necessários.
Como resultado, criou-se uma nova estratégia e novas
oportunidades de criação de no Processo de Criação de Ofertas
Educacionais, que, preservando a cultura organizacional do CESAR School, diminui e facilita as demandas internas dos times
de vendas e negócios, tornando este processo mais fluido para o
professor, que nesse caso, encontra-se como usuário do processo.
Assim, considerou-se atingidos todos os objetivos deste estudo.
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Vale salientar que, apesar de termos avançado até a concepção
de um protótipo, a validação do fluxo proposto foi impossibilitada pela
pandemia nos anos de 2020 e 2021. O aproveitamento da abordagem
de Design trazido para o estudo foi uma chance para o fluxo de criação
de cursos ao vivo se reinventar no momento de pandemia no setor de
negócios educacionais da instituição. Além disso, iniciou a transição
para tornar o fluxo de criação de cursos mais ágil e colaborativo, mirando resultados mais efetivos, conservando a excelência em pesquisa e a
inovação na concepção de produtos educacionais. Essas modificações
reafirmam a disposição da instituição no propósito de melhor atender
as necessidades de uma sociedade em transformação.
Para pesquisadores futuros, aconselha-se a análise da aplicação do Design na etapa de validação com a implementação do
fluxo de oferta de cursos proposto, visando uma melhoria contínua. Mais uma possibilidade de estudos futuros, indica-se uma
verificação da conceituação do fluxo nas práticas de ofertas educacionais de outras instituições de ensino. Apesar deste trabalho
de pesquisa ter como foco a adoção do Design como abordagem
para a inovação, pode-se testar os resultados através de ferramentas, dinâmicas, práticas e demais estudos e avaliar resultados da
utilização de práticas ou ferramentas de forma pontual, sem seguir a necessidade de um processo.
REFERÊNCIAS

BEST, K. Fundamentos de gestão de design. [S.l.]: Bookman Editora, 2012.
BROWN, T. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. [S.l.]: Alta Books Editora, 2018.
LYDON, B. Industry 4.0: Intelligent and flexible production. International Society of Automation, p. 12–17, 2016.
MOZOTA, B. B. de; KLÖPSCH, C.; COSTA, F. C. X. da. Gestão do
design: usando o design para construir valor de marca e inovação
corporativa. [S.l.]: Bookman editora, 2009.
VIANNA, Maurício. Design thinking: inovação em negócios. Design Thinking, 2012.

74

RENATA FREIRE SELLARO | HELDA OLIVEIRA BARROS

CAPÍTULO TRÊS
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1 INTRODUÇÃO

Os Estágios Supervisionados e as Práticas docentes realizados pelos alunos dos cursos de licenciatura representam uma
etapa de grande relevância para a formação inicial docente dos futuros educadores, na medida em que muitas vezes proporcionam
o primeiro contato destes com o ambiente escolar e todos os sujeitos que compõem esse cenário. A significação dessas experiências
pelo discente torna-se imprescindível para que tais experiências
agreguem valor à formação dos licenciandos.
De forma geral, é possível afirmar que essas experiências
possibilitam aos discentes aplicar os conhecimentos adquiridos
nas disciplinas teóricas, crescer pessoal e profissionalmente e, até
mesmo, reafirmar ou repensar seus conceitos sobre a prática docente. Além disso, no caso daqueles que estão tendo sua primeira
experiência docente, tais práticas permitem observar o professor
na sua prática docente, possibilitando ao licenciando refletir sobre
suas práticas e contribuindo para a construção da sua identidade
docente, como afirma Pimenta (1999), quando fala sobre os saberes pedagógicos e atividade docente.
Segundo Besutti; Redante; Fávero (2017), durante a formação, o docente passa experimenta o processo de construção de
Identidade. Podendo ser considerada uma das fases do desenvolvimento da sua personalidade como docente, essa construção
atravessa toda a vida profissional, desde a fase de escolha e decisão
pela docência até a constituição formal, os espaços institucionais
nos quais sua atuação se desenvolve.
No entanto, o ambiente escolar tem sofrido diversas modificações, tanto no que se refere ao perfil dos alunos quanto aos
recursos usados como apoio às práticas docentes, obrigando o
professor a se reinventar a cada dia.
Pensando nessa nova realidade, de como docente deve estar
preparado e se aprimorar para o novo, buscando qualificação para
contribuir de forma mais significativa e prática dos conteúdos abordados, foram desenvolvidos, ao longo da história da formação de
professores no Brasil, diversos projetos e programas governamen76
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tais, tais como o PIBID e a Residência Pedagógica, que contribuem
para a formação dos licenciandos, proporcionando uma formação
profissional mais prática para o futuro docente.
Neste contexto, o presente trabalho de conclusão de curso
justifica-se pelo fato de que a residência pedagógica tem contribuído bastante, tendo sido possível observar o quanto as escolas
têm tentado se adaptar a esse novo método. Sendo assim, este trabalho tem como o objetivo de apresentar as principais tendências
nas pesquisas sobre as contribuições que a residência pedagógica
trouxe para a licenciatura em Matemática e para as licenciaturas
em geral.
2 REVISÃO DE LITERATURA

As políticas de formação de professores no Brasil vêm sofrendo diversas modificações ao longo dos últimos anos, principalmente no que se refere à criação de programas para o fortalecimento da qualidade da formação e capacitação dos professores
para o uso de novas tecnologias, além de promover a imersão dos
licenciandos nas escolas de educação básica. Criado em 2007, pela
Portaria Normativa do Ministério de Educação (MEC) de número 38, em 12 de dezembro de 2007, o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi apresentado ao meio
acadêmico com o objetivo de fortalecer as práticas docentes dos
licenciandos. O programa é fomentado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e implantado sob a responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (CAPES) e executado a partir de parcerias entre
as redes municipais e estaduais de educação básica e as instituições de ensino superior, incentivando jovens a ingressar na carreira do magistério, além de aumentar o engajamento dos licenciandos com seus cursos de formação inicial (CAPES, 2013).
Também era objetivo do programa oferecer aos estudantes
de licenciaturas maior vivência dos problemas e desafios com os
quais as escolas de educação básica se deparam na contemporaneidade. O projeto, gerido pela CAPES, se propôs a conceder bolA CONTRIBUIÇÃO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PARA O ENGAJAMENTO
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sas para licenciandos, coordenadores do projeto nas universidades e supervisores (professores de educação básica) que recebiam
os universitários nas escolas.
Dados divulgados pela Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica demonstram que, em 2012, ano em que o
programa concentrou o maior volume de recursos, o PIBID atingiu apenas 5,38% do total das matrículas em cursos de licenciatura no país (CAPES, 2013). Em edital publicado no ano de 2013, o
programa permitiu a submissão de propostas de projetos a serem
desenvolvidos em IES privadas (GIMENES, 2016).
Em treze anos de criação e dez de execução do programa,
diversas pesquisas foram realizadas no âmbito da academia com
o objetivo de analisar como o PIBID proporcionava a articulação
entre universidades e escolas de educação básica, dentre outros
aspectos relacionados às experiências das IES com a execução de
projetos e subprojetos, como, por exemplo, a sistematização que
analisou três distintos programas de iniciação à docência (ANDRÉ, 2016), a qual, além de analisar o PIBID, analisou o Bolsa
Alfabetização (do Governo do Estado de São Paulo) e o Bolsa Formação-Aluno-Aprendizagem (da Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí/SP).
Já em 2018, a partir de experiências de sucesso realizadas
em algumas IES públicas, nasce o Programa de Residência Pedagógica (PRP), ação integrante da Política Nacional de Formação
de Professores, instituída pela Portaria CAPES Nº 38, de 28 de
fevereiro de 2018, que “tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a
imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da
segunda metade de seu curso” (CAPES, 2018).
Segundo a caracterização do programa, a imersão dos licenciandos nas escolas deve contemplar, dentre outras atividades,
regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas
por um professor da própria escola, com experiência na área de
ensino da formação do licenciando e sob a orientação de um docente da IES à qual o licenciando está vinculado (CAPES, 2018). O
programa busca assegurar aos egressos dos cursos de licenciatura
78
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das IES participantes do programa o aprendizado de habilidades
e competências que lhes permitam contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino nas escolas das redes públicas de educação
básica e a consequente melhoria dos índices educacionais. Os objetivos do programa estão descritos no quadro 1.

Objetivos
1. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar ativamente a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o
ensino e a aprendizagem escolar, dentre outras didáticas e
metodologias;
1.Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de
licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica;
2. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a
escola, promovendo sinergia entre a entidade que forma e
a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores;
3. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da
educação básica às orientações da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Quadro 1 – Objetivos do Programa de Residência Pedagógica.
Fonte: CAPES (2018, p. 1).

Cabe destacar que, apesar de termos como marco temporal
para o início do Programa de Residência Pedagógica como política pública o ano de 2018, anteriormente a isso, desde 2006 a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) implantou um prograA CONTRIBUIÇÃO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PARA O ENGAJAMENTO
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ma de mesmo nome, no Campus Guarulhos, com o objetivo de
propiciar aos licenciando do curso de Pedagogia a aproximação
entre teoria e prática (POLADIAN, 2018).
Outras duas iniciativas institucionais de PRP antes do surgimento do programa como parte da política nacional de formação de professores estão devidamente documentadas em Fontoura (2016) e Souza (2016), coletâneas nas quais são registradas as
experiências de outras duas IES com seus próprios PRPs, respectivamente, a Faculdade de Formação de Professores (FFP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Departamento
de Educação (DE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba. O segundo foi realizado em parceria
com o Grupo de Investigação Idea, da Universidade de Sevilha.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo visa apresentar as principais tendências nas pesquisas sobre as contribuições que a residência pedagógica trouxe
para a licenciatura em Matemática e para as licenciaturas em geral. Olhando para isso, a residência pedagógica veio para ajudar os
licenciandos e os professores da educação básica, trazendo novas
ferramentas e novos métodos de ensino. Portanto, serão apresentados: 3.1) Tipo de pesquisa; 3.2) Etapas metodológicas; 3.3) Objeto da pesquisa; 3.4) Coleta de dados; 3.5) Fontes de referência.
3.1 Tipo de pesquisa
Esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa com
apoio quantitativo, na medida em que empregou métodos derivados de uma revisão de literatura, por meio dos quais foram
coletados dados qualitativos oriundos das leituras das teses
e dissertações sobre o tema, os quais também geraram dados
quantitativos de ocorrência e frequência dos subtemas nas referidas pesquisas e receberam tratamento analítico quantitativo e
qualitativo. A escolha desses métodos justifica-se pela sua adequação ao estudo proposto.
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A abordagem adotada na pesquisa é a interpretativa, a qual,
segundo Myers (1997), se baseia na busca do significado de um texto por meio da análise de dados extraídos da literatura. Tal abordagem caracteriza-se, neste estudo, pela interpretação dos conteúdos apresentados nas teses e dissertações publicadas no período de
2011 a 2020, as quais foram posteriormente categorizadas.
3.2 Etapas metodológicas
1 - Revisão de literatura sobre como o Programa de Residência
Pedagógica tem contribuído para a formação dos licenciandos e
professores no Brasil;
2 - Levantamento bibliográfico das publicações atuais (artigos, revistas,
TCCs, dissertações e teses) sobre o Programa de Residência Pedagógica;
3 - Identificação das tendências nas pesquisas tratando da contribuição do Programa de Residência Pedagógica na formação dos
licenciandos em matemática;
4 - Análise quantitativa e qualitativa dos dados;
5 - Redação do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso.
3.3 Objeto da pesquisa
A contribuição da residência pedagógica na formação de
professores de matemática.
3.4 Coleta de dados
Os dados coletados podem ser classificados como fontes de
referência obtidas por meio de pesquisa bibliográfica em artigos
científicos, monografias, dissertações, teses e livros da área.
3.5 Fontes de referência
- Referencial teórico da área de Educação matemática;
- Publicações recentes (artigos, revistas, tcc’s, dissertações e teses)
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sobre o uso de jogos como objetos de aprendizagem na sala de
aula de matemática;
- Publicações recentes (artigos, revistas, tcc’s, dissertações e teses)
de pesquisas experimentais sobre como o programa residência
pedagógica tem ajudado na formação dos licenciandos.
4 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Diversos autores ressaltam o quanto o programa residência pedagógica tem contribuído positivamente tanto na vida dos
licenciandos quanto na vida dos professores e dos alunos da educação básica em geral. Muitas vezes há algumas dificuldades para
conseguir aceitação do projeto nas escolas, além de haver desafios
vencidos pelos licenciandos nessa nova jornada. Houve também
desafios vencidos por parte das escolas e dos professores, pois foi
apresentada uma nova metodologia de ensino, com alguns professores sentindo dificuldade de aceitação e medo porque se tratava
de uma proposta diferente da tradicional.
Neste sentido, foi realizada uma revisão sistemática de literatura em busca dos registros de divulgação científica das experiências realizadas pelas IES com a implantação do PRP, a partir
dos projetos institucionais aprovados na chamada pública do edital CAPES 06/2018.
Para fins de pesquisa, foram categorizados registros científicos devidamente publicados em teses de doutorado, dissertações
de mestrado e monografias, bem como em artigos publicados em
periódicos indexados. Durante a pesquisa, foram encontrados 57
artigos publicados periódicos indexados, nenhuma monografia,
três dissertações de mestrado e nenhuma tese de doutorado, como
pode ser observado no gráfico 1.
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Gráfico 1 – Distribuição das publicações por tipo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020)

Quando classificadas pelo ano de publicação, as pesquisas
ficaram distribuídas em: 2011 – 1; 2013 - 1; 2014 – 1; 2017- 2; 2018
– 4; 2019 – 5; 2020 – 46. O esquema está apresentado no gráfico 2.
Gráfico 2 – Distribuição das publicações por ano.

Fonte: elaborado pelos autores (2020)

A descrição detalhada dos temas, incluindo autor, ano de
publicação, tipo de pesquisa e título, é apresentada no quadro 2.
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AUTORES

ANO

TIPO DE
PESQUISA

TÍTULO

POLADIAN

2018

Artigo

Estudo sobre o programa de residência
pedagógica da UNIGESP: uma
aproximação entre universidade e escola

BARBEDO

20018

Dissertação

SILVA et al.

2019

Artigo

POLADIAN

2014

Dissertação

GUEDES

2019

Artigo

MORETTI

2011

Artigo

ANDRE

2018

Artigo

Programa Residência Pedagógica UNIFESP: um estudo da inserção
profissional à docência
Importância da residência pedagógica
para formação de professores: saberes
necessários para a prática docente
Estudo sobre o programa de residência
pedagógica da UNIFESP: uma
aproximação entre universidade e escola
A nova política de formação de
professores no Brasil: enquadramentos da
Base Nacional Comum Curricular e do
Programa de Residência Pedagógica
A articulação entre a formação inicial e
continuada de professores que ensinam
matemática: o caso da Residência
Pedagógica da UNIFESP
Professores iniciantes: egressos de
programas de iniciação à docência

CONCEIÇÃO

2018

Dissertação

A inserção profissional do egresso do
Programa Residência Pedagógica da
Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP)

SILVA

2019

Artigo

A residência pedagógica na formação
de professores: história, hegemonia e
resistências

FONTOURA

2017

Artigo

Formação de professores para a justiça
social: uma reflexão sobre a docência na
residência pedagógica

VILELA;
OLIVEIRA

2019

Artigo

Residência pedagógica: a importância do
planejamento compartilhado
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GIGLIO;
LUGLI

2013

Artigo

Diálogos pertinentes na formação inicial
e continuada de professores e gestores
escolares: a concepção do Programa de
Residência Pedagógica na UNIFESP

SOUSA et al.

2019

Artigo

Programa Residência Pedagógica:
formação continuada de professores de
matemática

SEVERO;
ANDRADE

2019

Artigo

Residência pedagógica: a experiência da
alfabetização matemática nos anos inicias

MAIA et al.

2020

Artigo

Programa de Residência Pedagógica
da Unimontes: uma aproximação entre
universidade e escola

PIRES

2017

Dissertação

Desenvolvimento profissional de
docentes participantes do programa de
Residência Pedagógica da UNIFESP

UFT

2020

Artigos

Edição especial da Revista Desafios (45
relatos de experiência)

Quadro 2 – Categorização das publicações pesquisadas.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Para a contabilização das pesquisas apresentadas, foram
consideradas pesquisas publicadas de 2011 a abril de 2020.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que o presente trabalho de pesquisa alcançou plenamente seu objetivo principal, apresentando as principais
tendências nas pesquisas sobre o programa residência pedagógica
como ferramenta inovadora para a aprendizagem no ensino básico a fim de que os docentes possam incrementar suas aulas, tendo sido possível identificar os principais aspectos já pesquisados
sobre o tema, identificando as tendências conceituais, teóricas e
metodológicas dessas pesquisas. Dessa forma, adotou-se uma metodologia de ensino diferente da tradicional, trazendo novas tecnologias e ações, que pudessem melhorar de forma significativa o
ensino da matemática. Essa nova perspectiva nasceu a partir do
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projeto PIBID, tendo sido possível implantar o emprego dos jogos
digitais como auxiliares do ensino; houve, antes de tudo, uma análise mostrando a melhor forma de inserir essa nova tecnologia no
ensino, a fim de alcançar o objetivo esperado.
Conclui-se com o pensamento de que o PRP tem contribuído para a formação de professores de matemática, com a real
contribuição do uso de jogos digitais para o ensino dos conteúdos
matemáticos e identificar, de forma concreta, onde se pode aperfeiçoar na criação de jogos mais dinâmicos.
Como contribuições da presente pesquisa, pode-se citar o
quanto o programa residência pedagógica trouxe um novo caminho para o ensino da matemática, incluindo o uso de novas tecnologias. A respeito das pesquisas realizadas sobre esse assunto,
fizemos levantamento do estado da arte, dos métodos utilizados
para a realização dos experimentos nas escolas e, ainda, dos resultados obtidos com tais pesquisas, ao passo que a contribuição
pessoal para o pesquisador consiste na possibilidade de conhecer o projeto e observar o quanto ele contribuiu para a formação
profissional, além de permitir o diagnóstico do uso de recursos
tecnológicos na realidade escolar, vislumbrando novas práticas,
empregando metodologias que enxergam o lúdico como fator
contribuinte para a aprendizagem. Sendo assim, optou-se por desenvolver as aulas, de ambas as turmas, com base nos pressupostos da Teoria das Inteligências. Ao pesquisar sobre o pensamento
do projeto, pode-se perceber que ao longo dos últimos anos vários
pesquisadores defenderam o lúdico como a melhor forma de ensino. Aprender brincando torna tudo mais interessante, e o uso de
tecnologias traz isso, por se fazer presente em tudo.
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CAPÍTULO QUATRO
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MATEMÁTICA NAS LICENCIATURAS
A DISTÂNCIA
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KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA

1 INTRODUÇÃO

O ensino da matemática nas universidades do Brasil tem
sido um grande desafio para os professores e alunos. Pode-se perceber a grande dificuldade em aprender matemática em diversos
aspectos, principalmente na disciplina de matemática básica.
Neste contexto, a pesquisa a ser realizada busca investigar
os principais motivos que interferem na aprendizagem em matemática. Por meio de um questionário online, coletaremos dados
de fundamental importância para o corpo docente dos cursos de
licenciatura da UFERSA. Essas informações serão bastante úteis à
melhoria do ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados
à matemática. Atualmente, a Universidade oferece os cursos de licenciatura em Ciência da Computação, Matemática, Física e Química. Por meio dessa análise, será possível mapear os principais
pontos negativos e positivos envolvidos no bloqueio da aprendizagem de conteúdos de matemática.
Nosso objetivo é preparar o aluno para compreender os conteúdos em outras disciplinas mais complexas. Estatísticas apontam grande número de alunos que desistem de cursar a disciplina
ou são reprovados em virtude das deficiências relativamente ao
repertório aprendido no ensino básico. Matemática é um componente curricular obrigatório.
Sabemos que nossa educação básica não é uma das melhores: os alunos vêm passando de ano como uma bola de neve. Então, buscando entender um pouco do processo de aprendizagem
da matemática nos cursos citados acima, observamos a necessidade de compreender também os motivos e dificuldades que o
discente encontra quando inicia um curso de graduação.
O presente trabalho buscará conhecer as dificuldades que
os alunos enfrentam para aprender matemática. Em busca de inovação e dados importantes, a pesquisa vai contribuir direta e indiretamente com cursos de licenciaturas da Universidade. Após
a análise de dados, será possível construir uma aprendizagem
construtiva e proveitosa com o ensino de matemática. Um dos fatores que me ajudaram na escolha da pesquisa foi ter observado
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o grande número de alunos que foram reprovados na disciplina
de matemática, além da alta evasão desses alunos. Isso provocou
nosso interesse em saber qual seria o grande fator causador desses problemas. Pode-se também entender o que se passa entre o
contato do aluno com o professor ou vice-versa. Com base em
outras pesquisas já realizadas, temos o embasamento teórico para
desenvolver o processo. O questionário que será aplicado conseguirá trazer informações distintas e com opiniões diferentes e a
partir da união entre teoria e prática vamos conseguir obter um
pós-pesquisa bastante completo de informações para serem analisadas com atenção.
A solução para os problemas localizados na dificuldade em
aprender matemática é importante para todos os cursos de licenciaturas da UFERSA, de maneira que essa iniciativa possa incentivar e cada vez mais despertar o interesse dos alunos em se tornarem grandes professores. Sabemos também que a matemática
está presente em nossas vidas e esperamos que os responsáveis
pelo corpo docente dos referidos cursos despertem o interesse em
continuar o processo de buscar soluções para as dificuldades na
aprendizagem dos alunos de graduação.
Sabemos que a Matemática é considerada uma das disciplinas com o maior índice de alunos em recuperação e está presente
na maioria das reprovações: muitos alunos têm uma da visão sobre o conceito de aprender matemática comparando a um bicho
de sete cabeças. Daí nosso interesse em estudar e aprender mais
sobre este assunto tão importante, buscando informações embasando uma compreensão mais clara dos fatores que provocam nos
alunos uma visão negativa do seu aprendizado.
Neste contexto, a pesquisa investiga por meio da pesquisa de
dados, traçando os pontos mais relevantes que impossibilitam na
aprendizagem dos alunos, buscando descobrir as medidas necessárias para melhorar o aprendizado matemático dos estudantes.
Para melhor organização do trabalho, os objetivos foram
classificados em objetivo geral e objetivos específicos, como segue:

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA NAS LICENCIATURAS A DISTÂNCIA

93

Objetivo geral
Identificar as principais dificuldades encontradas pelos alunos das
licenciaturas em EaD da UFERSA na aprendizagem nas disciplinas de matemática.
Objetivos específicos
- Realizar a revisão de literatura sobre as dificuldades dos alunos
de licenciaturas na aprendizagem de conteúdos matemáticos;
- Coletar dados sobre as dificuldades dos alunos das licenciaturas à
distância da UFERSA na aprendizagem de conteúdos matemáticos;
- Analisar os dados resultantes da aplicação do instrumento de
coleta;
- Identificar e caracterizar as principais dificuldades apresentadas
pelos alunos;
- Comparar os resultados com os apresentados em trabalho correlatos.
2 REVISÃO DE LITERATURA

Em busca de melhorias na educação e melhoria do ensino,
pesquisadores realizam trabalhos com o objetivo de investigar o
desenvolvimento de descobertas educacionais. Segundo Carvalho
(1999), o Brasil tem graves índices de analfabetismo, cujo conceito não se restringe à incapacidade de leitura, escrita e interpretação da língua materna, se estendendo ao emprego de conceitos
aritméticos e geométricos, desafio cujo superação não é tarefa exclusiva da escola.
Os professores também são responsáveis por investigar as
dificuldades dos seus alunos, podendo com isso melhorar o ensino. Os cursos de licenciaturas UFERSA têm na maior parte de
sua grade curricular componentes envolvendo o uso da matemática. A pesquisa colocará dados primordiais na identificação desses fatores, após o que será possível propor mudanças e melhorias
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no ensino das disciplinas de cálculo, realizando um trabalho de
transformação que fará enorme diferença na aprendizagem dos
graduandos dos referidos cursos de licenciaturas:
Vivemos um momento em que o sistema educacional tem, como
foco das atenções, o desafio de alfabetizar o indivíduo para um
mundo de imagens (CARVALHO, 1999, p. 14).

Entrar na faculdade é o sonho de milhares de jovens em
todo o Brasil, ingressar no ensino superior ficou mais fácil com as
inúmeras oportunidades ofertadas tanto na rede privada quanto
nas universidades públicas. Temos, portanto, grande número de
alunos que concluem o ensino médio e ingressam no ensino superior, e na maioria das vezes existem conteúdos e conceitos não
aprendidos em virtude da falta de oportunidade de acesso no ensino básico, o que provoca o surgimento de dúvidas e indagações
na aprendizagem matemática dos conteúdos do curso escolhido.
Isso gera um grande desafio para o aluno e para o professor: há
uma grande necessidade de que o professor conheça os principais
fatores que impactam na aprendizagem do aluno, buscando chegar até a compreensão e atenção do aluno; temos muitas tecnologias que ajudam bastante os professores, mas nem todos buscam
esse conhecimento.
Esse fator poderá interferir bastante na aprendizagem dos
conteúdos de matemática. Para que o professor aplique uma aula,
por exemplo, com vídeos gravados, é preciso conhecer a melhor
forma de gravar suas aulas, sob pena de provocar efeito contrário. De acordo com Carvalho (1999), um vídeo inadequado ou
mal planejado pode colaborar até para que os alunos criem ou
aumentem resistências e preconceitos relativamente ao ensino e
à aprendizagem matemática. É indispensável empregar uma didática de ensino em sala de aula: as tecnologias disponíveis não
servem para quem não sabe empregá-las:
A ausência de um planejamento, para o uso de tecnologias na sala
de aula, pode parecer, como bem afirmam Morán (1995) e Pacheco
(1984), uma ‘enrolação’ (CARVALHO, 1999, p. 22).
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Analisar e traçar um plano de ensino é atribuição do professor; a aprendizagem dos alunos depende também do desempenho
do professor. O papel do professor é fundamental dentro da escola
e se reflete em toda a sociedade e comunidade escolar ou acadêmica, pois ele é um agente ativo na formação de profissionais,
como médicos, engenheiros e futuros professores, atuando como
o principal gestor de aprendizagem; o Docente exerce influência
para orientar e motivar seus alunos e, com isso, contribui para sua
formação como pessoa. Ponte et al. (2016) ressaltam a importância do estudo de aula:
A participação num estudo de aula constitui uma oportunidade para
os professores aprenderem questões importantes em relação aos
conteúdos que ensinam às orientações curriculares, aos processos
de raciocínio e às dificuldades dos alunos e à própria dinâmica da
sala de aula (PONTE et al., 2016, p. 870).

Os cursos de licenciaturas da UFERSA são compostos por
várias disciplinas de matemática. Buscando compreender os principais fatores que comprometem a aprendizagem dos alunos, podemos encontrar muitos motivos, porém os principais serão levados em conta e, diante dos altos índices de evasão desses cursos, a
pesquisa busca entender o real motivo disso:
A realização de um diagnóstico dos conhecimentos e dificuldades
dos alunos constituiu uma pequena investigação inserida na sua prática que foi preparada numa sessão, passou pela sala de aula e pela
análise individual dos resultados dos seus alunos e proporcionou um
momento de discussão aprofundado na seção seguinte (PONTE et
al., 2016, p. 886).

Para melhor compreensão da pesquisa, salientamos a importância de buscar a qualidade do ensino de matemática nos
cursos de licenciaturas da UFERSA, que contemplará um nível de
ensino e aprendizagem com excelência. O próprio aluno conseguirá propor uma melhor forma de ensino de matemática, e principalmente no componente curricular de matemática Básica.
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Como sabemos, os quatro cursos de licenciaturas da Universidade são ofertados na modalidade EaD, impondo-se um
grande desafio aos professores e alunos: sabemos que aprender
matemática não é fácil e as circunstancias exigem do aluno planejamento e dedicação.
Mais de 50 % por cento das aulas se dão por meio de videoaulas gravadas pelos professores e na maioria das vezes há
professores que fazem muitas aulas sobre determinado assunto e
os alunos não compreendem o assunto. Por que isso acontece?
Será por causa do professor? O aluno não tem uma base de estudos anteriores sobre o assunto? Temos como exemplo de pesquisa a disciplina de Matemática Básica, que tem grande número de
alunos reprovados por semestre iniciado:
Existem várias formas de comunicação: presencialmente, por e-mail,
por meio da música, dos gestos, Facebook ou pelo WhatsApp. Além
disso, há a possibilidade de se comunicar com pessoas, empresas,
organizações ou até com máquinas e animais (FONTES, 2019, p. 29).

A maioria dos alunos, quando em dúvida, busca uma forma de comunicação mais rápida, buscando resposta em outros
meios, como videoaulas em outras plataformas ou até mesmo
no WhatsApp da turma ou do professor, ressalvando que apesar desse não ser o canal de comunicação oficial é importante
que os tenham um retorno. Nos fóruns, a resposta pode demorar
mais a chegar até mim e com isso o raciocínio de apreender pode
mudar. Fontes (2019) diz que o processo de aprender enquanto
comunica ou ao escutar o outro se comunicando propicia momentos para que professor e alunos interajam e compartilhem
conhecimentos, opiniões e diferentes visões a respeito de um assunto. Quando um aluno consegue falar e argumentar sobre determinado conceito ou assunto, ele revela estar em um processo
de reflexão e coordenação do pensamento, sugerindo elevação
do nível de compreensão.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi realizada uma pesquisa de campo, na qual foram identificadas as dificuldades de aprendizagem de matemática pelos
alunos de cursos de licenciatura à distância. A coleta de dados foi
realizada com os alunos das quatro licenciaturas ofertadas na modalidade à distância na UFERSA, a saber: Licenciatura em Computação, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e
Licenciatura em Química.
Para melhor organização dos procedimentos metodológicos, estes foram organizados da seguinte forma: a) a tipologia da
pesquisa; b) as etapas metodológicas; c) o objeto do estudo; d) o
método de coleta de dados; e) as técnicas para análise de dados.
3.1 Tipologia da pesquisa
A referida pesquisa pode ser classificada como qualitativa
com apoio quantitativo, na medida em que usou métodos derivados de uma revisão de literatura, além de entrevistas com os
alunos dos cursos de licenciatura à distância da UFERSA, por
meio dos quais foram coletados dados qualitativos oriundos das
leituras das teses e dissertações sobre o tema, os quais também
geraram dados quantitativos de ocorrência e frequência dos subtemas nas referidas pesquisas e receberam tratamento analítico
quantitativo e qualitativo. A escolha desses métodos justifica-se
pela sua adequação ao estudo proposto.
3.2 Etapas metodológicas
1) Levantamento bibliográfico das proposições dos principais referenciais sobre o assunto;
2) Levantamento bibliográfico em teses, dissertações e monografias;
3) Levantamento bibliográfico em artigos científicos;
4) Elaboração do instrumento de coleta de dados;
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5) Coleta de dados com os sujeitos da pesquisa;
6) Análise dos dados coletados para identificação dos fatores a
serem analisados;
7) Comparação dos resultados aos dos trabalhos correlatos;
8) Redação do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso.
3.3 Objeto de estudo
As dificuldades dos alunos das Licenciaturas a distância da
UFERSA, nas disciplinas de Matemática.
3.4 Método de coleta de dados
Os dados bibliográficos coletados foram classificados como
fontes de referência. Por sua vez, os dados coletados com os 48
sujeitos foram obtidos por meio de questionário online enviado
ao e-mail de cada aluno dos quatro cursos.
3.4.1 Fontes de referência
- Referencial teórico da área de Educação matemática;
- Publicações recentes (artigos, revistas, monografias, dissertações
e teses) de pesquisas experimentais sobre as dificuldades de aprendizagem de conteúdos matemáticos, pelos alunos de licenciaturas.
3.5 Técnicas de análise de dados
O registro de dados foi realizado da seguinte forma: 			
- os dados qualitativos foram organizados de acordo com os
princípios da análise de conteúdo, manualmente em documentos eletrônicos;
- os dados quantitativos foram tabulados de acordo com os princípios da análise estatística, usando o software Excel.
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A análise de dados dos dados compreendeu estratégias de análise:
a) estatística; b) de conteúdo; c) documental.
4 ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados contempla a descrição do campo de
atuação no qual a pesquisa foi realizada, bem como dos dados coletados junto aos alunos das licenciaturas em Computação, Física,
Matemática e Química à distância da UFERSA.
4.1 O campo de atuação
Os alunos da educação superior iniciam suas primeiras
aulas com a expectativa de que tudo será novo para eles, trazendo
também anseios e medos. Nos cursos de licenciatura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), há grande número
de alunos que desistem de continuar o curso sem ao menos passar
pelo primeiro semestre, julgando que as dificuldades impossibilitam a continuidade da graduação.
Nós estamos falando das dificuldades encontradas na disciplina de Matemática Básica, na compreensão dos conteúdos e
demonstrações, levando o aluno à desmotivação, uma das principais causas para o grande número de evasões.
4.2 Os dados coletados
A coleta de dados se deu a partir do envio de formulários
online para os alunos das licenciaturas. O instrumento de coleta
de dados foi organizado em três seções: a) O perfil do aluno respondente; b) Sobre as disciplinas de matemática; c) Sobre a disciplina de matemática básica.
Na seção “o perfil do aluno respondente”, os alunos foram
questionados sobre: a) faixa etária; b) sexo; c) escola em que cursou o ensino médio?; d) em que ano concluiu o ensino médio?; e)
qual licenciatura você cursa na UFERSA?; f) em que semestre do
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curso você está?; g) esta é sua primeira graduação, se não, qual foi
o outro curso?
Quando questionados sobre sua faixa etária, 34,4% estão entre 25 e 29 anos, 14,6% entre 20 e 24 anos, 14,6% entre 30 e 34 anos
e 12,5% entre 35 e 39 anos, como pode ser observado no gráfico 1.

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Quanto ao sexo, os 48 respondentes da pesquisa estão distribuídos em 83,3% de homens e 16,7% de mulheres (Gráfico 2).
Percebemos grande número de pessoas do sexo masculino matriculadas em um desses quatro cursos de Licenciatura da UFERSA,
o que nos leva à observação de que são poucas as mulheres que
decidem realizar um curso de Graduação na área das exatas.

Gráfico 2: Sexo dos respondentes.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Quando perguntados sobre onde cursaram o ensino médio, a maior parte dos alunos que responderam às perguntas é de
alunos que estudavam somente em escolas públicas, número que
representou um percentual de 81,3%, ao passo que 10,4% estudaram somente em escola privada e 8,3% estudaram tanto em escolas privadas quanto na rede de ensino pública (Gráfico 3).

Gráfico 3: Em que escola os respondentes cursaram o ensino médio.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Quando perguntados sobre em que ano concluíram o ensino médio, 10,4% dos alunos afirmaram ter concluído o ensino
médio no ano de 1990, 10,4% em 1997 e 24,9% entre os anos de
2008, 2009 e 2012, o que pode significar que a maioria dos alunos
já concluiu o ensino médio há seis anos ou mais (Gráfico 4).

Gráfico 4: Tempo de conclusão do ensino médio.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Dentre os alunos que cursam uma das licenciaturas da
UFERSA, temos 41,7% dos alunos cursando Licenciatura em Matemática, seguidos por alunos do curso de Licenciatura em Computação, com 31,3%, Licenciatura em Física com 16,7% e, por
último, o curso de Licenciatura Química, com 10,4% dos respondentes (Gráfico 5).

Gráfico 5: Licenciatura que cursa na UFERSA.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Quando perguntados sobre em que semestre do curso se
encontram, nenhum está no 1º semestre, 6,3% estão no 2º semestre, 4,2% estão no 3º semestre, 12,6% estão no 4º semestre, 50%
estão no 5º semestre, 4,2% estão no 6º semestre, 4,2% estão no 7º
e 14,6% estão no 8º semestre (Gráfico 6).

Gráfico 6: Semestre em que está no curso.
Fonte: Elaborado pelos autores(2020).
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Os estudantes também foram questionados se estavam na
primeira graduação: de um total de 48 alunos, 51,1% responderam
afirmativamente e 47,9% responderam negativamente (Gráfico 7).

[

Gráfico 7: Esta é a sua primeira graduação?
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Os alunos que responderam “não” tiveram a opção de informar qual foi a outra graduação que cursaram. Entre as graduações citadas, dois alunos já cursaram Pedagogia e no mínimo um dos alunos
já cursou um dos cursos a seguir: Administração, Curso técnico em
Petróleo e Gás, BCT engenharia e Análise de Sistemas, Ciências contábeis, Engenharia Mecânica, Ciências e tecnologia, Licenciatura em
Espanhol, Enfermagem, Licenciatura em Física, Matemática, Marketing e Química Industrial. Com isso, percebemos que a maior parte
dos alunos já tinha uma graduação exigindo conhecimentos matemáticos, exceto Enfermagem e o curso de Marketing (Gráfico 8).

Gráfico 8: Cursos de graduação que os respondentes já cursaram.
Fonte: Elaborado pelos autores(2020).
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Na seção “sobre as disciplinas de matemática”, os alunos foram questionados sobre: a) o nível de dificuldade encontrado nas
disciplinas (Matemática discreta, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo
III, Cálculo aplicado à Química, estatística, Geometria Analítica,
Álgebra linear, Ondas termodinâmicas e Matemática Básica); b)
dificuldades encontradas ao longo destas disciplinas; c) Caso as
dificuldades listadas acima não correspondam às que você encontrou durante o curso, por favor cite-as; d) Com relação às disciplinas que contemplam conteúdos matemáticos, quais estratégias os
estudantes utilizavam para melhor compreensão dos conteúdos?;
e) Em sua opinião, defina qual seria a melhor forma do professor
explicar matemática?; f) Com relação às provas das disciplinas de
Matemática, marque apenas uma das opções: os conteúdos cobrados nas avaliações condizem com as explicações do professor,
na hora da prova não eram cobrados os conteúdos que foram explicados e o nível de dificuldade dos conteúdos da prova era bem
mais alto do que esperado.
Quando questionados sobre o nível de dificuldade encontrada na disciplina de Matemática discreta, obtivemos 17 alunos com dificuldade moderada; 11 com nenhuma dificuldade;
12 com pouca dificuldade; sete com muita dificuldade e apenas
um com dificuldade extrema. Em seguida, temos a disciplina de
Cálculo I: um total de 13 responderam que têm muita dificuldade; 12 têm dificuldade moderada; nove têm pouca dificuldade;
oito com nenhuma dificuldade; seis com dificuldade extrema.
Na disciplina de Cálculo II, tivemos 15 alunos com muita dificuldade; nove com dificuldade moderada; nove com nenhuma
dificuldade; sete com pouca dificuldade; oito com dificuldade
extrema. Em Cálculo III, 14 alunos tiveram muita dificuldade;
13 tiveram dificuldade extrema; sete com dificuldade moderada;
nove com pouca dificuldade e cinco com nenhuma dificuldade
(Gráfico 9).
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Gráfico 9: Nível de dificuldade encontrado nas disciplinas Matemática discreta,
Cálculo I, II e III.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Na disciplina de Cálculo aplicado à Química, tivemos 12
alunos com nenhuma dificuldade; 11 com dificuldade extrema:
nove com muita dificuldade; nove com dificuldade moderada e
cinco com pouca dificuldade. Em estatística, obtivemos o total de
17 alunos de alunos com pouca dificuldade; 11 com dificuldade
moderada; sete com muita dificuldade; três com dificuldade extrema e dez sem nenhuma dificuldade. Em Geometria Analítica,
houve 11 alunos com nenhuma dificuldade; 11 com pouca dificuldade, e 06 com dificuldade extrema. Em Álgebra Linear, obtivemos 12 alunos com dificuldade extrema; 12 com muita dificuldade; 09 com dificuldade moderada; 10 com pouca dificuldade e 05
com nenhuma dificuldade (Gráfico 10).

Gráfico 10: Nível de dificuldade encontrado nas disciplinas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Na disciplina Ondas e Termodinâmica, um total de 15 alunos não possui nenhuma dificuldade; sete com pouca dificulda106
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de; nove com dificuldade moderada; dez com muita dificuldade,
e sete com dificuldade extrema. Em Matemática Básica, presente
em todos os cursos, 18 alunos informaram ter pouca dificuldade; 13 com nenhuma dificuldade; 12 com dificuldade moderada;
05 com muita dificuldade, e dois com dificuldade extrema, como
pode ser observado no gráfico 11.

Gráfico 11: Nível de dificuldade encontrado nas disciplinas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando questionados, 13 alunos marcaram a falta de Base
para compreender o conteúdo, tivemos 13 alunos que com dificuldade moderada; 12 com muita dificuldade; com pouca dificuldade; três com nenhuma dificuldade e oito com dificuldade extrema. Na complexidade do Conteúdo, obtivemos 19 alunos com
dificuldade moderada; 11 com muita dificuldade; nove com dificuldade extrema; cinco com pouca dificuldade e quatro com nenhuma dificuldade. Na Didática do professor, tivemos 15 alunos
com dificuldade moderada; 12 com muita dificuldade; 10 com
pouca dificuldade; quatro com nenhuma dificuldade, e sete com
dificuldade extrema. Com a Metodologia de ensino do professor,
um total de alunos obtiveram dificuldade moderada; 11 com muita dificuldade; oito com extrema dificuldade; 11 com pouca dificuldade, e três com nenhuma dificuldade, como mostra o gráfico
12, onde “A” é a Falta de base para compreender o conteúdo, “B” é
a Complexidade do conteúdo, “C” é a Didática do professor e “D”
é a Metodologia adotada pelo professor.
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Gráfico 12: Nível de dificuldade quanto à falta de base e complexidade do conteúdo, didática e metodologia do professor.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Com relação às Tecnologias, tivemos um número total de 19
alunos que informaram ter dificuldade moderada; nove com muita
dificuldade; três com extrema dificuldade; dez com pouca dificuldade, e sete com nenhuma dificuldade. Em seguida, avaliamos também
os instrumentos e Estratégias de avaliação: tivemos 15 alunos com dificuldade moderada; 15 com pouca dificuldade; cinco com nenhuma
dificuldade; dez com muita dificuldade, e três com dificuldade extrema. Quanto à falta de integração ao longo da disciplina, um número
total de 20 alunos informa possuir dificuldade moderada; oito alunos
com dificuldade extrema; quatro alunos com muita dificuldade; dez
com pouca dificuldade, e cinco com nenhuma. Em virtude da falta de
feedback das avaliações, 13 pessoas informaram ter dificuldade moderada; nove com extrema dificuldade; quatro com muita dificuldade; 11 com pouca dificuldade e 11 com nenhuma dificuldade, como
pode ser observado no gráfico 13, onde “E” é a Tecnologia/recursos
tecnológicos adotados, “F” são os Instrumentos/estratégia de avaliação utilizados, “G” é a Falta de interação ao longo da disciplina e “H”
é a Falta de feedback das avaliações.

Gráfico 13: Nível de dificuldade encontrado nas disciplinas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Quando questionados sobre outras dificuldades encontradas nas disciplinas, os alunos apresentaram respostas diversas,
como podemos observar no quadro 1.

Quadro 1: Outras dificuldades encontradas durante o curso.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando questionados sobre as estratégias adotadas para a
aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 72,9% disseram praticar muito, 29,2% disseram aprender o vocabulário de matemática,
68,8% declararam rever seus erros e entender suas dúvidas, 75%
declararam trabalhar com exemplos, 35,4% declararam aplicar a
matemática no dia a dia, 31,3% disseram ensinar os colegas para
consolidar o aprendizado, 37,5% disseram recorrer ao professor
para dúvidas (web-conferência), 35,4% disseram utilizar softwares ou aplicativos para matemática, 18,8% declararam usar jogos
com conteúdos matemáticos, 8,3% declararam desenvolver jogos
ou aplicativos utilizando conteúdos matemáticos (Gráfico 14).
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Gráfico 14: Estratégias adotadas nas aprendizagens de conteúdos matemáticos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Tivemos também a sugestão do próprio estudante de como
seria a melhor forma do professor ensinar matemática. As sugestões ficaram divididas nos seguintes grupos: (a) Pretende buscar
as teorias explicativas com o passo a passo para a resolução das
questões propostas. Algumas vezes não compreendemos qual técnica usar para resolver os exercícios apresentados, principalmente
nas avaliações, Construção da teoria partindo de problemas, não
necessariamente de problemas relacionados ao cotidiano: podem
ser problemas relacionadas ao próprio conteúdo. Sempre que explicar determinado assunto, deve-se realizar questões condizentes
com o conteúdo explicado nas aulas, mostrar exercícios resolvidos e procurar ser o mais explicativo possível, levando em conta
todas as retóricas necessárias (Quadro 2).

Quadro 2: Opinião do aluno sobre a melhor forma do professor ensinar - Grupo a.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Este grupo sugere aulas com mais exemplos e algo lúdico;
por sua vez, o Grupo (b) busca algo mais dinâmico usando a matemática na prática, resolvendo questões com exemplos, ensinando o passo a passo de forma lúdica e clara, trabalhando a matemática concreta com exemplos práticos do dia a dia (Quadro 3).

Quadro 3: Opinião do aluno sobre a melhor forma do professor ensinar - Grupo b.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

O Grupo (c) sugere o método da tecnologia visual, usando,
por exemplo, vídeo aulas com exemplos, web-conferência, defendendo a oferta de melhores recursos para os professores trabalharem luz, câmera, dentre outras ferramentas, além de uma plataforma melhor para fazer as web-conferências (Quadro 4).

Quadro 4: Opinião do aluno sobre a melhor forma do professor ensinar - Grupo c.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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No Grupo (d), os alunos sugeriram dicas ao professor: usar
linguagem simples, como um professor do ensino médio, e aulas
menos metódicas. Oferecer feedback constante sobre atividades,
observando melhor a dificuldade de cada aluno, para depois trabalhar com ela, não avançar o conteúdo muito rápido e ter boa
comunicação. Acredita-se que a melhor forma de se trabalhar os
conteúdos seria por meio da reflexão da prática, sendo necessário
que o professor, antes de desenvolver sua aula, pense e se coloque
no lugar do aluno (Quadro 5).

Quadro 5: Opinião do aluno sobre a melhor forma do professor ensinar - Grupo d.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando questionados, 41,7% dos alunos informaram que
os conteúdos que eram cobrados nas avaliações condizem com
as explicações do professor. Por outro lado, 58,3% dos estudantes
informa que na hora da prova não eram cobrados os conteúdos
explicados e o nível de dificuldade dos conteúdos da prova era
bem mais alto do que esperado, como podemos ver no gráfico 15.

Gráfico 15: Com relação às avaliações de Matemática.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Na seção “sobre matemática básica”, os alunos foram questionados sobre: a) o nível de dificuldade que você encontrou nos
conteúdos da disciplina Matemática Básica; b) Qual das dificuldades abaixo contribuíram para não aprendizagem dos conteúdos estudados na disciplina?; c) O que você pensa que poderia
ser melhorado na metodologia de ensino adotada pelo professor?;
d) Marque apenas uma das opções que se encaixa na didática de
ensino do professor da disciplina de matemática básica; e) Opção
como se identifica, com relação a tirar dúvidas sobre o conteúdo
de matemática básica como aluno; f) escreva quais foram as suas
expectativas esperadas com a disciplina de Matemática básica; g)
Em poucas palavras, fale como foi sua adaptação com os conteúdos abordados da disciplina de matemática básica; h) Por algum
momento, você pensou em abandonar a disciplina? Em caso afirmativo, explique o porquê; i) Com relação à comunicação: Marque apenas uma das opções listadas; j) Em uma escala de 1 a 10,
avalie a forma de ensino do professor de Matemática Básica; k)
Em uma escala de 0 a 10, avalie a Importância dessa pesquisa.
Quando questionados sobre o nível de dificuldade que encontraram em matemática básica, em operações com conjuntos,
encontramos 23 alunos com nenhuma dificuldade; 15 alunos com
pouca dificuldade; sete com dificuldade moderada, e três com dificuldade extrema. Em conjuntos Numéricos, obtivemos 24 alunos
com nenhuma dificuldade; 12 alunos com pouca dificuldade; oito
com dificuldade moderada; dois com muita dificuldade, e dois
com dificuldade extrema. Em definições de uma função variável,
registramos 14 alunos com nenhuma dificuldade; 14 com pouca
dificuldade; 12 com dificuldade moderada; cinco com muita dificuldade, e três com dificuldade extrema, como pode ser observado no Gráfico 16, onde “A” são as Noções básicas de conjuntos, “B”
são as Operações com conjuntos, “C” são os Conjuntos numéricos
e “D” são as Definições de funções de uma variável real.
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Gráfico 16: Nível de dificuldades nos conteúdos de Matemática Básica - Conjuntos e funções de uma variável real.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quanto às operações de Função real, obtivemos um total
de dez alunos com nenhuma dificuldade; nove com pouca dificuldade; 16 com dificuldade moderada; sete com muita dificuldade,
quatro com dificuldade extrema. Nas propriedades Fundamentais
de Alguns tipos de funções, tivemos dez alunos com nenhuma dificuldade; nove com pouca dificuldade; 16 com dificuldade moderada; dez com muita dificuldade, e três com extrema dificuldade.
Em equações e Inequações polinomiais, tivemos 12 com nenhuma dificuldade; sete com pouca dificuldade; 12 com dificuldade
moderada; oito com muita dificuldade, e nove com dificuldade
extrema, que podemos observar no gráfico 17, onde “E” são as
Operações com funções de uma variável real, “F” são as Propriedades fundamentais de alguns tipos e “G” são as Equações e inequações polinomiais.

Gráfico 17: Nível de dificuldades nos conteúdos de Matemática Básica - Conjuntos e funções de uma variável real - Operações e propriedades de variáveis
reais e equações/inequações polinomiais.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Quando questionados sobre a existência de dificuldades que
contribuíram para a não aprendizagem da disciplina, 12 alunos
marcaram como nenhuma dificuldade relacionada a essa pergunta; 12 com pouca dificuldade; 12 com dificuldade moderada neste
assunto; quatro com muita dificuldade, e oito alunos com extrema
dificuldade. Sobre alunos que tiveram tensão (medo) das demonstrações expostas, obtivemos 13 alunos com nenhuma dificuldade;
13 com pouca dificuldade; 11 com dificuldade moderada; oito
com muita dificuldade, e três com dificuldade extrema. Se aluno percebeu que o professor não demonstrava o menor interesse
em tirar suas dúvidas, um total de 19 alunos responderam com
nenhuma dificuldade; 13 pouca dificuldade; sete com dificuldade
moderada; quatro com muita dificuldade, e cinco com extrema
dificuldade. O material didático não ajudava na aprendizagem,
quatro alunos responderam que não tinham nenhuma dificuldade; 13 com pouca dificuldade; 12 com dificuldade moderada;
nove com muita dificuldade e, por fim, 10 com dificuldade extrema, como podemos ver no gráfico 18, onde “A” é o Conhecimento
prévio de conteúdo, ou seja, aqueles que você não estudou, “B” é
a Tensão (medo) no momento das demonstrações expostas, “C” é
Você percebeu que o professor não demonstrava o menor interesse em tirar suas dúvidas e “D” é o Material didático não ajudava na
compreensão dos assuntos abordados.

Gráfico 18: Dificuldades que contribuíram para a não aprendizagem da disciplina.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Diante da pergunta “O que poderia ser melhorado na metodologia de ensino que foi adotado pelo professor?”, os alunos
deram as respostas apresentadas no quadro 6.
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Quadro 6: Dicas para melhoria de metodologia de ensino do professor.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando perguntamos sobre a opção que melhor se encaixa
na didática de ensino do professor da disciplina, 31,3% dos alunos informaram que o professor buscava ensinar os conteúdos de
matemática da melhor forma possível; por outro lado, 68,8% dos
alunos responderam que o professor apenas realizava a gravação
das videoaulas básicas, sem nenhum aproveitamento e aprendizagem, como podemos observar no gráfico 19.
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Gráfico 19: Didática de ensino do professor da disciplina.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando questionados sobre seu perfil como alunos, 34,5%
preferem tirar suas dúvidas com o professor de vídeos no youtube,
67,7% buscam outros meios de aprendizagem, 20,7% procuram o
professor na plataforma, como vemos no gráfico 20.

Gráfico 20: Perfil do aluno na disciplina
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Alguns alunos puderam falar o que se esperavam da disciplina, quais seriam as suas expectativas quanto à disciplina, como
pode ser observado no quadro 7.
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Quadro 7: Expectativas da disciplina.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quando questionados sobre a sua adaptação aos conteúdos
matemáticos abordados na disciplina de matemática básica, os relatos foram os apresentados no quadro 8.

Quadro 8: Adaptação com os conteúdos abordados da disciplina.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Algumas estratégias foram adotadas pelos anos para ajudar nas aprendizagens dos conteúdos de matemática, tais como:
resolução de exercícios, vídeo aulas no youtube com outros professores, estudar em material didáticos e pela internet, refazer os
exercícios resolvidos dos livros várias vezes, pesquisa por conteúdos digitais resolução intensiva de questões, interação com os
colegas, prática de questões, e utilização de outras fontes, livros,
videoaulas, novos métodos e técnicas de resolução dos problemas
(Quadro 9).
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Quadro 9: Estratégias adotadas para melhor compreender os conteúdos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Os alunos também foram questionados se, em algum momento,
pensaram em abandonar a disciplina e por qual motivo. A maioria respondeu que não (52,08%), mas tivemos muitos alunos que responderam sim (47,92%), cujos motivos podem ser observados no quadro 10.
Sim, quando boa conseguia entender
Sim, por falta de recurso financeiro para se deslocar até o pólo.
Sim . Pela falta de empatia de alguns professores e o nível de dificuldade que
encontrei logo de início.
Sim, por falta diálogo.
Falta estímulo
Pensando em desistir de vez do curso
Sim. Não paguei algumas dessas disciplinas
porquê tenho dificuldade para entender estes assuntos.
Pela dificuldade em aprender matemática, sendo que a didática tem total
influência nisso.
Abandonei. ainda devo esse crédito.
sim, problema de doença.
sim duas vezes já abandonei
Sim, por falta de conteúdo no Moodle
sim, professores exigentes e muitos conteúdos desnecessários
Sim. Devido não acompanhar a velocidade das disciplinas.
sim, muito conteúdo no geral.
sim, falta de conhecimento básico
sim. não estava assimilando o conteúdo
sim , pois eu estava me atrasando nas outras disciplinas.
Quadro 10: Desistência e seu motivo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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A análise dos resultados tornou possível vislumbrar o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos alunos das licenciaturas à
distância da UFERSA em relação aos conteúdos de matemática.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de caso foi construído em três etapas: a construção do referencial teórico, o estudo preliminar e o estudo do caso.
Alguns trabalhos correlatos foram usados como base de exemplos
e informações.
Manifestações reflexivas e concepções matemáticas de estudantes de um curso de licenciatura em Matemática. Socorro
(2012), no seu trabalho, identifica o perfil do aluno respondente
e consegue entender um pouco sobre suas concepções pessoais.
Manifestações reflexivas e concepções matemáticas de estudantes de um curso de licenciatura em Matemática. Socorro (2012)
mostra que é possível identificar o perfil do aluno respondente e
entender um pouco sobre suas concepções pessoais relacionados às
vivências e práticas dos participantes no âmbito socioescolar.
O trabalho estudado constitui uma pesquisa realizada por
meio de questionários respondidos por alunos do curso de licenciatura em matemática, que transcrevem uma folha com perguntas relacionadas ao conteúdo e à disciplina de matemática; a análise de dados é feita com muito cuidado, sendo organizada em
grupos de resultados e também recortes de respostas dos próprios
alunos, de tal forma que o autor consegue atingir resultados e objetivos da pesquisa. Como base da pesquisa, também temos o trabalho de Vieira (2003), intitulado Avaliação da aprendizagem na
educação a Distância: um estudo sobre o Curso de Complementação para Licenciatura em Biologia, Física, Química e Matemática,
um trabalho realizado também com os cursos de licenciatura na
modalidade à distância. A pesquisa busca dados do processo de
avaliação da aprendizagem no Curso de Complementação para
Licenciaturas em Biologia, Física, Química e Matemática, realizado na modalidade de Educação à Distância, por considerar-se que
na EaD o processo de avaliação da aprendizagem se torna uma
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prática ainda mais complexa e desafiadora do ensino superior. O
objetivo geral é analisar o processo de avaliação da aprendizagem
no Curso de Complementação para Licenciatura em Biologia, Física, Química e Matemática à distância. Os dados analisados trazem aos estudos informações importantes que ajudam na aprendizagem dos alunos dos referidos cursos. Ao finalizar a pesquisa, a
autora chega à conclusão de que há grande necessidade formação
de professores para educação à distância, especificamente sobre a
avaliação da aprendizagem, tanto nos aspectos conceituais quanto
na elaboração de instrumentos avaliativos, o que provoca reflexão
de que como professores precisamos de capacitação profissional
contínua e nos manter atualizados com as tecnologias que nos
ajudam bastante como educador.
O processo de identificação de uma causa ou fator causador
requer estudos e uma análise aprofundada dos fatos, e no ensino da
matemática há um grande leque de informações e dificuldades a serem analisadas. O trabalho de Silva et al. (2010) expande conceitos
e técnicas para abordagem de identificar as dificuldades de aprendizagem na disciplina de cálculo diferencial e integral, tendo realizado estudo com alunos dos cursos de licenciatura em Química.
Este artigo também utiliza como instrumento de cola de dados um questionário contendo dez perguntas, abertas e fechadas,
sobre as dificuldades de aprendizagem encontradas na disciplina,
a formação do aluno e do professor, a metodologia utilizada em
sala de aula e a relação professor-aluno e aluno-aluno. Participaram da avaliação alguns alunos que tem como componente curricular as disciplinas mencionadas acima da turma do curso de licenciatura em Química, os questionários aplicados com questões
subjetivas e objetivas foi aplicado contendo perguntas relacionadas ao conteúdo e às dificuldades que eles encontram em aprender. Os resultados são submetidos a um tratamento estatístico e
apresentados a seguir, junto com a análise das respostas apresentadas pelos alunos, que foram separados por grupos.
Ao concluir a análise de dados, os autores podem chegar à
conclusão da disciplina. Observou-se que não há culpados, havendo problemas que se arrastam desde o início da vida escolar
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dos estudantes e que perduram até nas universidades ocasionando, assim, uma deficiência no aprendizado, ou seja, os alunos já
traziam sua dificuldade de aprender matemática da sua vida inicial nos estudos do ensino básico.
A maioria das pesquisas correlatas é realizada no âmbito
da dificuldade em matemática, em disciplinas de cálculo ou matemática básica. As reflexões se concentram nas dificuldades que
os alunos encontram ao longo dos cursos com disciplinas de matemática, e o trabalho de Henrique (2012) nos induziu a realizar
também uma pesquisa pensando nas dificuldades dos alunos. O
trabalho do autor teve como tema Dificuldades dos estudantes de
licenciatura em Matemática na compreensão de conceitos de Grupos e ou isomorfismo de grupos.
Em sua pesquisa, o autor usa a disciplina de álgebra, presente em ambas as modalidades, visando a identificar e interpretar as
dificuldades apresentadas por estudantes de Matemática – da licenciatura e do bacharelado – da Universidade Estadual de Londrina.
Henrique (2012) busca obter resultados que serão obtidos
de forma diretamente relacionada com esta pesquisa, na medida
em que trata do desenvolvimento do conceito de grupo. A modalidade de pesquisa utilizada foi diferente dos outros trabalhos
vistos. Henrique (2012) realizou sua coleta de dados por meio
de uma entrevista, no entanto utilizava o questionário no ato
da entrevista e dividiu em grupos para melhor compreensão e
coleta de dados e, em seguida, sua análise final, sem a necessidade de identificação ele realizou a entrevista como se não se não
conhece os alunos.
Conforme Bogdan; Biklen (1994, p. 135), em estudos que
confiam predominantemente na entrevista, como foi o caso desta
pesquisa, o sujeito geralmente é considerado um estranho. Desta forma, e ainda de acordo com Bogdan; Biklen (1994, p. 135),
precisávamos deixar os participantes um pouco mais à vontade.
Fazendo com relação a pesquisa de Silva et al. (2010), percebemos
algo em comum nas dificuldades dos alunos, que traziam essa deficiência na aprendizagem do ensino básico, o que ocasionou impacto na aprendizagem.
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O autor também anexa ao trabalho partes que foram respondidas pelos alunos, tornando a pesquisa mais enriquecida de
informações. Segundo Enne Karol ( 2015), estudar processos comunicativos em qualquer âmbito é essencialmente voltar-se para a
descoberta e para a exploração de aspectos fundamentais da linguagem. Na Matemática não poderia ser diferente, já que tal ciência é
construída por símbolos, expressões e abstrações que nos remetem
a uma linguagem incomum à realizada no dia a dia.( 2015, p. 17).
A autora realizou um trabalho com o tema. Um Estudo sobre a Compreensão das definições matemáticas no curso de licenciatura em matemática, com objetivos 1. Promover a compreensão
conceitual mais profunda da Matemática envolvida, Promover uma
compreensão da natureza ou das características de definição matemática, Promover uma compreensão do papel das definições em
Matemática. Trata-se de uma abordagem qualitativa, neste trabalho
foi usado uma outra forma de coleta de dados semelhante ao questionário As atividades didáticas, desenvolvidas por meio do Módulo de Ensino num Curso de Extensão, foram organizadas e testadas
com base no entrecruzamento das concepções construtivistas e na
perspectiva histórica da Matemática pela autora da tese.
Para Sousa (2015), o conhecimento matemático pressupõe
o domínio das definições que lhe são inerentes, sobretudo sua
consequente e adequada utilização, sendo a linguagem indispensável ao longo do processo de ensino.
Tivemos relatos de alunos que não se identificavam com o
professor da disciplina, outros informaram que era pela dificuldade em aprender matemática, sendo que a didática exercia total
influência sobre isso; houve quem não conseguia assimilar os conteúdos, as explicações e sentia vergonha de perguntar novamente,
além de haver dificuldade de adaptação à plataforma de ensino.
A adaptação desses alunos de acordo com as respostas não
foram fáceis, algumas das adaptações que tiveram que ser feita
foi com relação a rotinas de estudos, adaptação buscando resgatar
conhecimentos básicos, foi visto também que alguns não tinham
uma base concretas e isso os deixou apavorados com os conteúdos
que iniciam a disciplina, por outro lado outros alunos informaAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA NAS LICENCIATURAS A DISTÂNCIA
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ram que foi boa a adaptação pois já conhecia vários conteúdos que
foram abordados. Tivemos, também, alunos que precisam praticar com relação ao manuseio da plataforma de ensino moodle.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, identificar os
principais fatores que interferem na aprendizagem matemáticas
nos cursos de licenciaturas da UFERSA. Entre análises e coleta de
dados, podemos identificar estes causadores e encontrar uma solução para corrigir os impactos causados no ensino dos conteúdos
matemáticos. Por meio de estudos bibliográficos e trabalhos relacionados ao tema proposto, conseguimos elaborar um questionário, na sequência encaminhado por e-mail aos alunos das graduações em Química, Física, Computação e Matemática à distância.
6.1 Dificuldades encontradas
No decorrer da pesquisa, podemos identificar a mudança
do tema em virtude da mudança do calendário presencial da
UFERSA, provocando a necessidade de trabalhar contra o tempo.
Também houve dificuldade em postar as atividades no moodle
por meio do celular.
Esperávamos também maior número de respondentes, de maneira que seria possível obter maior quantidade de dados coletados.
6.2 Contribuições da pesquisa
Conclui-se, portanto, que a partir da pesquisa realizada obtivemos dados importantíssimos que contribuirão com a gestão dos
cursos de licenciatura da UFERSA, compreendendo melhor como
está o processo de aprendizagem dos alunos, além de possibilitar
a análise do que poderá ser feito junto à equipe de professores e
coordenadores dos referidos cursos a fim de elaborar projetos e
estudos que possam atender às necessidades dos alunos e, dessa
forma, também conseguir diminuir o número de evasões.
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Defendemos que os profissionais mais capacitados possam
desenvolver seu trabalho como professores, definindo melhorias
nas metodologias de ensino, trazendo também um leque de capacitações para os professores e alunos a fim de que possa haver
interação entre o aluno, professor e universidade.
Com o crescente interesse em cursos de extensão e pesquisa,
torna-se muito importante formar com qualidade novos profissionais de educação, corrigindo deficiências e aumentando o índice
de qualidade e rendimentos dos cursos nas avaliações de cursos do
ENADE. Isso possibilitará que os professores se avaliem e revejam
suas metodologias de ensinar matemática e, consequentemente, busquem outras formas de transmitir os conhecimentos matemáticos.
A universidade também tem a oportunidade de conhecer
o perfil do aluno EaD e, a partir dos dados obtidos, acompanhar
mais de perto o aluno desde o início do semestre, entendendo suas
dificuldades e anseios para, dessa forma, traçar novas estratégias
de ensino para atingir os objetivos dos cursos da universidade.
6.3 Trabalhos futuros
A partir dos estudos realizados, é possível criarmos novas
pesquisas relacionadas ao melhor ensino da matemática, visando à
diminuição dessas dificuldades nos conteúdos. Além disso, podem
usar como base de conhecimento para outros trabalhos em outros
cursos que não sejam de licenciatura, criando estratégias e técnicas
de pesquisa sobre os mais variados conceitos da matemática.
Conhecendo as dificuldades, agora precisamos levantar
estudos que possam contribuir para ajudar os cursos citados na
pesquisa a fim de corrigir as deficiências e acompanhar de perto o
processo de evolução pós-pesquisa.
Podemos também posteriormente realizar nova pesquisa
visando a contribuir para a diminuição dessas dificuldades, com
potencial de alcançar resultados positivos, buscando sempre as
melhorias contínuas para o ensino da matemática nos cursos de
licenciatura da UFERSA.
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É necessário que sejam apresentadas novas oportunidades
de qualificação educacional direcionadas à educação matemática
no ensino superior, incentivando os alunos a buscar os cursos de
licenciatura na área de exatas, mostrando a estes alunos que, além
das dificuldades possíveis de encontrar, conseguimos mudar o
quadro das situações por meio de estudo e pesquisas relacionadas
ao ensino da matemática no ensino superior
Conclui-se que, a partir desta pesquisa, será possível dar
continuidade à busca por melhorias do ensino de matemática, por
meio de capacitações e outras indagações no que diz respeito aos
conteúdos matemáticos.
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CAPÍTULO CINCO
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EAD
KAROLAYNE DOS SANTOS PEREIRA
KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA

1 INTRODUÇÃO
A expressão Tecnologias Assistivas (TA) é usada para os recursos e serviços que contribuem para melhorar a vida de pessoas
com limitações funcionais, físicas ou sensoriais, promovendo independência e inclusão; mesmo sem deficiência, existem pessoas
que podem não conseguir executar determinadas tarefas.
Segundo Queiroz (2019), uma incapacidade, em virtude ou
não de uma deficiência, pode causar uma desvantagem, provocando uma “necessidade especial” que precisa ser trabalhada, a
fim de que a desvantagem seja suplantada. Apesar de muitas vezes
serem considerados iguais e estarem intimamente relacionados,
os termos “deficiência” e “incapacidade” têm significados diferentes. A acessibilidade digital é uma forma de tornar uma tecnologia
digital fácil de ser usada por qualquer pessoa, independentemente de sua condição física, sensorial, cognitiva, social ou condição
de trabalho. Daí advém o questionamento: como fazer com que
pessoas com necessidades especiais tenham acesso à educação à
distância, visando à acessibilidade e inclusão social, bem como
redução de dificuldades no aprendizado dos cursos?
Os conteúdos de cursos à distância são elaborados pelo professor ou conteudista; esse material deve ser elaborado de forma que
a pessoa do outro lado consiga aprender e ter bom desempenho, ou
seja, deve estar adequado ao público-alvo. Apesar de falarmos há
bastante tempo de inclusão social e de legislação atendendo a essas
pessoas, ainda se trata de tema pouco estudado, conforme observado
nessa pesquisa; as instituições e universidades devem estar preparados para que alunos que possuam qualquer necessidade especial consiga acessar e ter êxito no curso, de modo a alcançar o aprendizado.
Comumente, as instituições só saberão se terão alunos com
alguma necessidade especial no ato da matrícula, daí a necessidade
de estar preparado para atender a qualquer público. É importante destacar que não se trata apenas de um ambiente, mas de toda
a estrutura escolar: os professores devem estar capacitados e aptos
a elaborar os materiais e as metodologias de ensino adequadas. É
extremamente necessário também ter profissionais da área de tec130
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nologia, a fim de que todos os profissionais elaborem as melhores
estratégias, tecnologias assistivas e metodologias de ensino.
O computador e a Internet são enormes aliados para promover autonomia e independência de pessoas com deficiência. Um
destes aliados para uso de computadores por essas pessoas são as
Tecnologias Assistivas, que são produtos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços promotores de autonomia, qualidade de vida e inclusão a pessoas com necessidades especiais.
Segundo Queiroz (2019), o Governo Federal orienta que os
endereços eletrônicos devem seguir o modelo do eMAG – Modelo
de Acessibilidade em Governo Eletrônico, que tem o compromisso
de ser norteador no desenvolvimento e adaptação de conteúdos digitais do Governo Federal para garantir acesso universal. O eMAG
constitui uma versão especializada do WCAG (Web, Content Accessibility Guidelines: Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web), desenvolvida para o governo brasileiro em 2004, tendo
sido necessário, para sua criação, o estudo de várias diretrizes e documentos feitos em outros países, tendo hoje várias versões que são
desenvolvidas a fim de atualizar cada vez mais esse modelo.
No entanto, para além dos recursos tradicionais, como os
recursos de interpretação para Libras e de leitura de tela, é difícil dizer quais são as iniciativas adotadas nos cursos à distância
para emprego de tecnologias assistivas nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA). No intuito de descobrir quais são as principais tendências e/ou os recursos mais utilizados, a presente pesquisa tem por objetivo investigar o uso de TA na EaD, a partir da
identificação das principais tendências no período compreendido
entre 2011 a 2020. Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática de literatura em teses, dissertações, monografias e artigos científicos, nos quais as experiências foram registradas.

2 REVISÃO DE LITERATURA
O terreno da Inclusão Digital ainda é pouco investigado no
tocante ao uso tecnologia considerando as relações sociais oriunTECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EAD
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das das atividades no ciberespaço, definido por Levy (2005) como
o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores, enfatizando a
codificação digital, a qual condiciona o caráter plástico, fluido,
calculável e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e virtual, marcas distintivas deste espaço.			
Apesar de ter ganhado abrangência somente nos últimos
anos, a discussão sobre tecnologias assistivas na EaD tem no mínimo duas décadas de história no Brasil, a exemplo da pesquisa de
Santarosa; Passerino (2008), apresentando uma ferramenta com
recurso de voz que favorece o processo de interação e inclusão
dos deficientes visuais em ambientes virtuais de aprendizagem e
de Ferrada; Santarosa (2009), que apresenta a inclusão digital de
sujeitos com deficiência física por meio do uso da TA, sendo consideradas algumas das primeiras pesquisas sobre TA, mesmo que
o termo ainda não estivesse disseminado na época:
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009, p. 2).

2.1 Tecnologias Assistivas
A oferta da TA no processo de inclusão escolar e a apropriação das tecnologias, associadas tanto pelo usuário (aluno)
quanto pelo professor, são fundamentais para a inclusão do aluno,
na medida em que os recursos e os serviços em TA são meios que
favorecem os alunos com deficiência a realizar as tarefas escolares
relacionadas aos conteúdos e conhecimentos necessários ao seu
desempenho acadêmico e social, conforme apontam Sartoretto;
Bersch (2014, p. 54):
Na perspectiva da educação inclusiva, a tecnologia assistiva é voltada a favorecer a participação do aluno com deficiência nas diversas
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atividades do cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos educacionais comuns. São exemplos de tecnologia assistiva na escola os materiais escolares e pedagógicos acessíveis, a comunicação alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, os recursos para
mobilidade, localização, a sinalização, o mobiliário que atenda às
necessidades posturais, entre outros.

Cada um desses recursos tecnológicos possui objetivos funcionais, de acordo com os quais são classificados. A Portaria Interministerial Nº 362, de 24 de outubro de 2012, publicada no Diário
Oficial da União pelo Ministério da Fazenda, Ciência, Tecnologia
e Inovação e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da
Presidência da República, trata do subsídio para a aquisição de
bens e tecnologias assistivas, além de trazer as categorias de tecnologias assistivas.
A seguir, iremos apresentá-las, mostrando sua importância
na vida das pessoas com deficiência, porém esclarecemos que elas
não foram utilizadas na busca e análise dos artigos levantados.
De acordo com a Portaria Interministerial (2012), existem vários tipos de TA, mas apresentaremos 12 deles, de forma sucinta
e exemplificada, com base na discussão apresentada por Bersch
(2013) no quadro 1.

1 - Auxílios para a vida diária e vida prática
Ferramentas modificadas para favorecer o dia a dia das pessoas
com deficiência, auxiliando nas tarefas rotineiras, como, por
exemplo, cozinhar, vestir-se, escrever, tomar banho etc.
1 - CAA - Comunicação Aumentativa e Alternativa
Recursos que auxiliam pessoas que não falam, não escrevem ou
têm dificuldades para efetuar essas duas tarefas. Essas ferramentas facilitam a comunicação, sendo usadas para que as pessoas
consigam expressar-se.
2 - Recursos de acessibilidade ao computador
Hardwares e softwares que, ao serem utilizados em computaTECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EAD
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dores, os tornam acessíveis às pessoas com deficiência. Existem
várias ferramentas que podem ser utilizadas para pessoas com
privações intelectuais e motoras e para pessoas cegas e surdas.
4 -Sistemas de controle de ambiente
Adaptações feitas em casas visando à independência das pessoas
com deficiência, além de favorecer nas tarefas do dia a dia, que,
por causa de suas limitações, são mais difíceis de executar, como,
por exemplo, ligar e desligar aparelhos eletrônicos, abrir e fechar
portas e janelas etc.
4 - Projetos arquitetônicos para acessibilidade
Adaptações na estrutura das casas que ajudam na mobilidade e
facilitam realizar funções em vários ambientes da casa, minimizando as barreiras colocadas pelas condições físicas e sensoriais
das pessoas com deficiência, tornando-os independentes nas tarefas do dia a dia.
5 - Órteses e próteses
Ajudam na estabilidade do corpo ou na otimização de uma função
e são colocadas em uma parte do corpo. Por sua vez, as próteses
são fragmentos artificiais que substituem alguma parte do corpo.
7 - Adequação Postural
Recursos que garantam posturas retas, que estabilizam o corpo e
são confortáveis, levando em consideração a massa da pessoa, suas
medidas, dentre outros aspectos, favorecendo as várias posturas
que normalmente assumimos ao sentar, dormir, ficar de pé etc.
7 - Auxílios de mobilidade
Acessórios que auxiliam na locomoção das pessoas com deficiência, podendo ser bengalas, cadeiras de rodas e outras ferramentas
e estratégias que ajudam na mobilidade pessoal.
8 - Auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que
ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas
Acessórios que ajudam na visualização, como, por exemplo, ampliadores de tela e lupas, além de materiais com texturas e relevos
auxiliando a leitura.
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9 - Auxílios para pessoas com surdez ou com déficit auditivo
Acessórios e ferramentas que favorecem a comunicação e a leitura dos surdos, além de equipamento táctil-visual e aparelhos
para a surdez.
10 - Mobilidade em veículos
Recursos que favorecem a utilização de um automóvel, assim
como ajudam no embarque e desembarque de pessoas.
11 - Esporte e Lazer
Ferramentas que auxiliam nas atividades de lazer e na prática de
esportes.
Quadro 1 - Classificação das tecnologias assistivas.
Fonte: Adaptado de Bersch (2013).

A partir das ferramentas apresentadas no quadro 1, vemos o
quão importantes elas são para que as pessoas com deficiência consigam realizar tarefas que às vezes parecem corriqueiras e que, por
causa de suas limitações, tornam-se difíceis de realizar. Pela especificidade do recurso, em geral, essas TA devem ser desenvolvidas e/
ou adaptadas em função da necessidade de cada aluno de acordo
com sua deficiência. Portanto, é importante pensar estratégias para
que as escolas que recebem alunos com deficiência ofereçam essas
TA, para barateá-las ou torná-las mais acessíveis a todos os usuários, particularmente os alunos de baixo poder aquisitivo.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa visa a identificar as tendências nas pesquisas
realizadas sobre o tema no período compreendido entre 2011 a
2020. Para tanto, a metodologia deste trabalho foi feita da seguinte forma: 1) Tipologia da pesquisa; 2) Etapas Metodológicas; 3)
Objeto de Estudo; 4) Método de coleta de dados; 5) Técnicas de
análise desses dados.
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3.1 Tipologia da Pesquisa
O presente trabalho se classifica como uma pesquisa descritiva quali-quantitativa, caracterizada por fazer um levantamento das pesquisas sobre Tecnologias assistivas na EaD que vêm
sendo publicadas no período de 2011 até abril de 2020, categorizando-as por ano, tipo e temática. Esta caracterização se embasa
na compreensão de Ary; Jacobson; Razavish juntamente a Cook;
Kenneth (1975, apud BEZERRA, 2014, p. 92), que dizem:
[…] a pesquisa descritiva serve para obtenção de informações relacionadas à situação atual de um fenômeno, envolvendo dados
que descrevem basicamente a forma como se dá uma determinada
situação. Tais dados possibilitam que o pesquisador obtenha uma
imagem presente, que serve de base para uma crítica ou tomada de
decisão a respeito de uma situação específica.

A pesquisa é classificada como quanti-qualitativa por utilizar-se de métodos de revisão de literatura para realizar a coleta
dos dados. Os dados quantitativos foram agrupados com base em
taxonomias de tipos de publicações e no ano em que foram publicadas, e os dados qualitativos são derivados da leitura de teses,
dissertações e monografias. A escolha desses métodos é justificada pela compatibilidade ao tipo de estudo realizado.
A abordagem utilizada nesta pesquisa é a interpretativa,
por meio da qual serão realizadas interpretações dos conteúdos
obtidos por meio da leitura em teses, dissertações e monografias
publicadas no período de tempo que compreende os anos de 2011
a 2020, cujas interpretações foram posteriormente categorizadas.
3.2 Etapas Metodológicas
Os passos que elucidam a construção deste trabalho estão
dispostos cronologicamente nas seguintes etapas:
1. Levantamento Bibliográfico dos referenciais teóricos relacionados ao uso das tecnologias assistivas na EaD;
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2.Revisão sistemática de literatura das pesquisas desenvolvidas
com o uso das tecnologias assistivas na EaD;
3. Levantamento das tendências nas pesquisas sobre o uso das tecnologias assistivas na EaD;
4. Análise quantitativa e qualitativa dos dados;
5.Identificação das contribuições, limites e possibilidades do uso
das tecnologias assistivas na EaD.
3.3 Objeto de Estudo
O objeto de estudo do presente artigo são as tendências nas
pesquisas sobre as tecnologias assistivas na EaD.
3.4 Método de Coleta de Dados
Os dados desta pesquisa foram coletados por meio da realização de pesquisa bibliográfica em teses, dissertações e monografias, do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, podendo ser
classificados como fonte de referência, bem como artigos publicados em periódicos indexados. Para a pesquisa bibliográfica, foram
utilizadas as palavras-chave Tecnologias assistivas, Tecnologias
educacionais, Uso de tecnologias assistivas em AVAs.
3.5 Técnicas de Análise de Dados
Os dados desta pesquisa foram analisados como mostrado
a seguir:
● Os dados qualitativos foram organizados manualmente em documentos eletrônicos, com base nos princípios de análise de conteúdo;
●Os dados quantitativos foram tabulados de acordo com os princípios da análise estatística, utilizando o Microsoft Excel;
● A análise dos dados compreendeu as seguintes estratégias de
análise: estatística, de conteúdo e documental.
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4 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Para fins de pesquisa, foram categorizados registros científicos devidamente publicados em teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias, bem como artigos publicados
em periódicos indexados. Durante a pesquisa, foram encontrados
18 artigos publicados periódicos indexados, duas monografias,
uma dissertação de mestrado e nenhuma tese de doutorado, como
pode ser observado no gráfico 1.
Gráfico 1 – Distribuição das publicações por tipo.

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Quando classificadas pelo ano de publicação, as pesquisas
ficaram assim distribuídas: 2011 – 3; 2012 - 2; 2013- 3; 2014 – 1;
2015 - 2; 2016 - 3; 2017- 3; 2018 – 2; 2019 – 2; 2020 – 0. O Quadro
1 detalha essas informações.
Quadro 1 – Distribuição das publicações por ano.
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ANO

VALORES ABSOLUTOS

VALORES RELATIVOS

2011

3

14,29%

2012
2013
2014
2015

2
3
1
2

9,52%
14,29%
4,76%
9,52%

KAROLAYNE DOS SANTOS PEREIRA | KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA

2016
2017
2018
2019
2020
Total

3
3
2
2
0

14,29%
14,29%
9,52%
9,52%
0,00%
21

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

A descrição detalhada dos temas – incluindo autor, ano de
publicação, tipo de pesquisa, título e breve resumo – é apresentada no quadro 2.
AUTOR

ANO

TIPO

TÍTULO

SOUZA et al.

2019

Artigo

QUEIROZ

2019

Artigo

FRANCISCATTO
et al.

2018

Artigo

AGUIAR et al.

2017

Artigo

SABINO et al.

2018

Artigo

OSCAR;
BASTOS

2011

Artigo

SILVEIRA;
BEILER

2012

Artigo

ESTABEL et al.

2013

Artigo

Bibliotec II: uma proposta de inclusão
social, educacional e digital através da
EaD em AVAs

PINO;
RODRIGUES

2014

Artigo

Tecnologia assistiva: desafios e possibilidades no desenvolvimento e adaptação
de conteúdo digital

PASSARELLI et al.

2011

Artigo

Idosos e internet: uma abordagem sobre inclusão digital a partir do conceito
de literacia informacional

Aplicações da Inteligência Artificial na
resolução de problemas clássicos da
Educação a Distância
Tecnologias assistivas na educação a
distância
Tecnologias e ferramentas para elaboração de conteúdos em um ambiente
MOOC: estudo de caso a partir de uma
formação em tecnologias assistivas
Plataforma UNIREC: espaço de possibilidades na prática docente na modalidade EaD na rede municipal de Recife.
Acessibilidade em plataformas de
ensino a distância
O uso da Plataforma Moodle no apoio
ao ensino presencial de Geografia na
escola pública
Análise comparativa dos softwares
leitores de tela utilizando o ambiente
virtual de aprendizagem moodle
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JESUS e LEONEL

2016

Artigo

Tecnologias assistivas: possibilidades
da audiodescrição como recurso de
acessibilidade da pessoa com deficiência visual à educação a distância.

SANTAROSA et al.

2011

Artigo

Acessibilidade em ambientes virtuais
de aprendizagem por projetos:
construção de espaços virtuais para
inclusão digital e social de PNEEs

MOURA et al.

2013

Artigo

AVA-PDA: um ambiente virtual de
aprendizagem acessível para pessoas
com deficiência auditiva

BARBOSA

2012

Artigo

Inclusão digital, usabilidade e transposições didáticas em ambiente virtual
de ensino e aprendizagem

CZRNESKI

2015

Monografia

O uso do Facebook como AVA no ensino de língua inglesa para cegos

TULLER

2017

Artigo

Acessibilidade web: avaliando instituições de ensino em EaD

2013

Dissertação

A formação de tutores e sua atuação
na educação a distância: a realidade do
curso de tecnologias assistivas, projetos
e acessibilidade

SILVA FILHO

2016

Monografia

O uso das tecnologias assistivas na
inclusão da pessoa com deficiência
visual, nos cursos técnicos, na modalidade EAD do IFPI, no ano de 2015

STADLER;
POSSOLLI

2016

Artigo

Tecnologias assistivas na educação a
distância e a inclusão de cegos: relato de
experiência por meio da história oral

SONDERMANN;
BALDO

2015

Artigo

PICHLER et al.

2017

Artigo

RICIERI

Universal Design for Learning e as
tecnologias assistivas: interlocuções
para prática pedagógica
Projetos de tecnologias assistivas
com abordagem centrada no usuário:
diagramas da interação produto-usuário-contexto

Quadro 2 – Categorização das publicações pesquisadas.
Fonte: elaborado pela autora (2020).

Apresentaremos a seguir um resumo referente aos arquivos informados no Quadro 2, na mesma ordem apresentada.
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Souza (2019), em Aplicações da Inteligência Artificial na
resolução de problemas clássicos da Educação a Distância, traz alguns conceitos de Educação à Distância e Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, reflete sobre o problema da evasão escolar, que
também é presente na EaD, apresentando a Inteligência Artificial (IA) como ponto chave para evolução de sistemas de ensino
e aprendizagem, apresentando algumas técnicas focadas na EaD
nos últimos dez anos (período de 2009 a 2018). A autora observou que a quantidade de trabalhos relacionados ao uso da IA em
EaD são poucos, principalmente quando falamos de estudos experimentais. Além disso, a técnica que aparecia até 2015 era de
Sistemas multiagentes e Mineração de dados; a partir de 2016
começam pesquisas utilizando Learning Analytics e Aprendizado de máquina, o que mostra que os pesquisadores da área estão
tentando diversificar as técnicas com o objetivo de resolver uma
quantidade maior dos problemas clássicos da EaD, como, por
exemplo, a evasão, baixo percentual de conclusão e baixo nível de
engajamento no curso. Por fim, propõe aplicação dessas técnicas
para que exista uma nova realidade na EaD.			
Queiroz (2019), em Tecnologias Assistivas na Educação a
Distância, faz uma revisão bibliográfica para produzir reflexões
sobre a viabilidade das altas Tecnologias Assistivas (TAs) na EaD,
a fim de promover a acessibilidade digital de pessoas com deficiência nos AVAs. Baseado em pesquisas educacionais com referenciais teóricos de Vygotsky, Bronfenbrenner e Mantoam, o estudo informa que o uso das TAs pode estimular aprendizagem e
conhecimento. O autor faz um breve relato histórico sobre a legislação referente a pessoas com necessidades especiais. Destaca
também que só o uso das tecnologias assistivas não promovem
sozinhas a construção do conhecimento, mas que são necessários
profissionais capacitados que orientem como utilizá-las, e que os
usuários tenham conhecimento sobre tecnologia, para que o uso
de recursos tecnológicos assistivos seja eficiente. Além disso, é sugerido que usuários com deficiência visual podem utilizar softwares de conversão de texto para áudio, como o software livre Non
Visual Desktop Access (NVDA), JAWS, Virtual Vision e DOSVOX, que realizam a leitura de tela por meio de sintetizadores de
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voz. O F123 Acces lê telas e possibilita ouvir e seguir instruções do
computador através de voz sintética em Português.
O Dragon Assistant é um software livre que usa a voz do
usuário para efetuar tarefas no computador e realiza a conversão
de voz para texto. O Rodobraille converte textos em formato eletrônico para uma voz sintetizada e de teclados com teclas com
sinais de Braile. O LUPA MANUAL IMIRA_10 é para usuários
com visão limitada, o mouse câmera é passado sobre algum texto
e ele amplia na tela do computador. Os usuários com deficiência auditiva podem utilizar a Suíte VLibras, que faz a tradução de
textos, vídeos e áudios para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)
em dispositivos móveis, computadores e plataformas Web. Além
disso, o autor cita, com base em uma pesquisa de Bersch, diversas
ferramentas de TA, como órteses, acionadores, teclados e mouses
modificados, dispositivos apontadores, que podem ser usados por
diferentes tipos de deficiência motora e física. O autor aborda que
as TAs só serão eficazes quando condicionadas a vários fatores
institucionais: a navegação deve ser compatível com a limitação
de cada pessoa, a plataforma de ensino deve ter um desenho universal que possa ser utilizada por qualquer tipo de pessoa com
deficiência e deve existir uma equipe multidisciplinar orientando
o uso e a ferramenta da TA mais adequada.		
Franciscatto (2018), em Tecnologias e ferramentas para elaboração de conteúdo em um ambiente MOOC: estudo de caso a partir
de uma formação em tecnologias assistivas, faz um estudo com a
nova modalidade de ofertar cursos on-line MOOCs (Massive Open
Online Courses), que é um tipo de curso aberto desenvolvido por
meio da LMS (Learning Management Systems) e de ferramentas
como a Web 2.0. É produzido um novo cenário para a EaD: ocorre
a transição da lógica da transmissão para a lógica da comunicação
(interatividade) entre os mais diversos perfis; os pilares fundamentais envolvem democratizar o acesso a conteúdo educacionais e
uma das suas características é um ambiente colaborativo no qual
cada um ajuda a criar e acrescentar discussões, aumentando o nível de satisfação dos alunos e diminuindo o abandono de cursos. A
pesquisa reflete a respeito da implementação de um MOOC voltado para uma formação em TA desenvolvido através de três AVAs:
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Wikispaces, Lumina e o MOODLE. Os MOOCs são desenvolvidos
para os estudantes onde trocam experiências, são utilizados para
cursos de duração de 30 a 200 horas aproximadamente.
Aguiar (2017), em Plataforma UNIREC: espaço de possibilidades na prática docente na modalidade EaD na rede municipal de
Recife, descreve o papel da plataforma UniRec em projetos na rede
de ensino em Recife por meio de cursos semipresenciais, oficinas
pedagógicas e tecnológicas à distância. Relata a experiência do
uso da plataforma em projetos pedagógicos inovadores, um projeto que desperta cada vez mais a importância do uso da EAD e
a formação continuada, inovação em metodologias que construa
projetos com uso de recursos tecnológicos. Foram ministrados
vários cursos na área de educação inclusiva, tecnologias assistivas
e formação em EAD e tutoria on-line para professores.
Sabino (2018), em Acessibilidade em plataformas de ensino
a distância, fez um trabalho de pesquisa bibliográfica sobre deficientes físicos, visuais, auditivos, dentre outros, buscando mais
conhecimento em acessibilidade de plataformas de ensino e tecnologias de auxílio, a fim de compreender como funciona essa
acessibilidade, constatando-se que geralmente essas pessoas têm
dificuldades em acessar plataformas EaD, dificultando suas vidas
pessoais e profissionais, além do que a maior parte das pessoas
com melhor acesso a essas plataformas possuem melhor condição
de vida. Essa análise identificou que o acesso às Tecnologias Assistivas ainda é um pouco difícil, sendo necessário focar e investir
mais em Tecnologias Assistivas, baratear os seus custos, promover
melhorias nessa área, a fim de facilitar o acesso às plataformas de
Ensino à Distância.				
Oscar e Bastos (2011), em O uso da Plataforma Moodle no
apoio ao ensino presencial de Geografia na escola pública, fizeram
um estudo de caso com o objetivo de avaliar a introdução do uso
do Moodle no ensino de geografia em escola pública, em turmas do
ensino fundamental, como apoio ao ensino presencial. Foram utilizados alguns recursos tecnológicos como o Street View do Google,
HQ e Smartdraw. Além desses, o Moodle já possui algumas ferramentas, como repositório de arquivos, campos de mensagens, campo
de notas nos quais os alunos podiam visualizá-las, chats e fóruns, que
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são ferramentas utilizadas para tirar dúvidas, além de questionários e
tarefas, dentre outros. A prioridade era promover ações combatendo
a evasão escolar e reprovação; em contrapartida, a Secretaria Municipal de Educação, junto com a direção, selecionou alunos com defasagem série idade, oferecendo transporte e a possibilidade de concluir
em dois anos a segunda fase do ensino fundamental. Apesar de várias dificuldades na aplicação do projeto, comprovou-se no fim que
a ferramenta pode contribuir para a motivação e aprendizagem dos
alunos, e que os resultados foram satisfatórios.		
Silveira; Beiler (2012), em Análise comparativa dos softwares
leitores de tela utilizando o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, realizaram uma análise comparativa dos leitores de telas Virtual Vision, Jaws e Nonvisual Desktop Access (NVDA) no Moodle
para uso e acesso de pessoas portadoras de deficiência visual. Foi
concluído que não há regra para o uso de cada leitor de tela, pois
a acessibilidade pode variar de recursos de um para outro; apesar
disso, o NVDA apresentou melhor desempenho nos testes; além
disso, foi observado que nem todas as ferramentas do Moodle poderão ser utilizadas, pois nem todas oferecem acessibilidade junto
aos leitores de tela ao ofertar um curso para pessoa com deficiência visual. Foi sugerida uma análise criteriosa dos recursos ofertados antes do início do curso, para que sejam verificadas a funcionalidade e acessibilidade. O material ofertado também deve ser
capaz de ser interpretado pelo leitor de tela utilizado.
Estabel (2013), em Bibliotec II: uma proposta de inclusão social, educacional e digital através da EaD em AVAs, relata as maiores dificuldades enfrentadas pelas PNEEs com limitação visual no
acesso à informação. Relata a importância dos AVAs na EaD, e
afirma que os AVAs propiciam a possibilidade de construir um
espaço virtual com aprendizagem colaborativa. No artigo, afirma-se que não há ambientes totalmente acessíveis para pessoas com
limitação visual, e que muitas vezes utilizam ferramentas externas
aos AVAs, como, por exemplo, o Papovox (programa de bate-papo
falado) e o Skype (telefone virtual), ferramentas gratuitas e acessíveis para pessoas com limitação visual ou não.
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O curso BIBLIOTEC I foi o primeiro curso em EAD ministrado no Brasil, entre 8 de abril a 31 de maio de 2002, com ênfase
na biblioteca escolar. Devido ao sucesso do curso, entre junho e
julho de 2006 foi oferecido o Curso BIBLIOTEC II, também em
EaD, no qual, além da biblioteca escolar, foi incluída a biblioteca
pública com foco em acessibilidade e inclusão de PNEEs. Dentre
os objetivos desse curso, temos: qualificar profissionais a realizar
inclusão pedagógica, social e digital dos alunos e usuários em bibliotecas escolares. A ferramenta oferecida foi o TelEduc um AVA
de fácil utilização com várias ferramentas. Conclui-se que utilizar
ferramentas de interação em EAD possibilita a construção coletiva pelas PNEEs com limitação visual, no ambiente virtual.
Pino e Rodrigues (2014), em Tecnologia assistiva: desafios
e possibilidades no desenvolvimento e adaptação de conteúdo digital, expõem conceitos como EaD, deficiência visual e tecnologias
assistivas, citando tipos de tecnologias assistivas para pessoas com
baixa visão e cegueira, destacando-se os leitores de tela, ampliadores de tela, lupa eletrônica para televisão, softwares de voz, e o
Dosvox, que é um Sistema Operacional para microcomputadores
que facilita o acesso de pessoas com deficiência visual. É considerado de extrema importância que a elaboração do conteúdo para
modalidade a distância use diversos objetos de aprendizagem e
ferramentas na plataforma virtual, que estejam adequados ao público-alvo, devendo o professor se manter atualizado a fim de poder usar as tecnologias em sala de aula, seja presencial ou virtual.
Passarelli (2011), em Idosos e internet: uma abordagem sobre inclusão digital a partir do conceito de literacia informacional,
busca inicialmente dados quantitativos de pessoas com acesso a
computador e Internet mundialmente, bem como no Brasil. Essa
pesquisa busca observar os índices de utilização de ferramentas e
tecnologias da Web na sociedade. Em seguida, o assunto Literacias Informacionais é abordado, sendo apresentados alguns conceitos da área, apresentando um estudo de caso que envolve inclusão digital da Escola do Futuro na Universidade de São Paulo.
São apresentados resultados de uma pesquisa etnográfica virtual
com idosos no Programa Acessa SP (programa de inclusão digital
e protagonista social), a fim de discutir literacias emergentes dos
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atores em rede. No final, foi observado o número crescente de idosos com acesso e uso dos computadores e ferramentas da Internet.
Jesus; Leonel (2016), em Tecnologias assistivas: possibilidades da audiodescrição como recurso de acessibilidade da pessoa com
deficiência visual à educação a distância, discutiram a importância
da audiodescrição como recurso de tecnologia assistiva na promoção da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência
visual na EAD. A audiodescrição, quando adotada nos materiais
didáticos, beneficia alunos com deficiência visual e alunos com
dislexias e déficits de leitura, promovendo acessibilidade.
Santarosa (2011), em Acessibilidade em ambientes virtuais
de aprendizagem por projetos: construção de espaços virtuais para
inclusão digital e social de PNEEs, apresenta o Ambiente Virtual
Digital de Aprendizagem por Projetos: o Eduquito, inspirado no
Teleduc, se diferenciando como um ambiente orientado para o
desenvolvimento de projetos e por ser um ambiente que contempla a acessibilidade. Todo o desenvolvimento do sistema foi baseado em softwares livres com códigos abertos; o ambiente utiliza
o sistema operacional GNU/Linux e o seu layout foi desenvolvido
em busca de um ambiente atrativo, sem deixar de ser acessível. O
ambiente tem uma barra denominada barra de acessibilidade, na
qual podem ser encontrados recursos para aumento ou diminuição das fontes dos textos, um atalho para vídeo em Libras descrevendo as principais informações sobre a ferramenta em que o
usuário se encontra, além de um link para um áudio que apresenta conteúdos para facilitar o acesso a cegos.
Moura (2013), em AVA-PDA: um ambiente virtual de aprendizagem acessível para pessoas com deficiência auditiva, apresenta
reflexões sobre acessibilidade que levaram o SENAI da Bahia a
desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem acessível para
pessoas com deficiência auditiva por meio de um projeto AVA-PDA (Ambiente Virtual de Aprendizagem para Pessoas com Deficiência Auditiva) financiado pela FINEP. O artigo foi feito para
apresentar os detalhes desse AVA, o que o difere dos convencionais e os resultados obtidos com uma turma piloto. A plataforma
utilizada foi o Moodle, mas ele foi customizado pelo ITED (Insti146
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tuto Técnico de Educação a Distância), que abrangeu adaptações
nos tópicos acessibilidade do aluno, adequações no painel administrativo e acessibilidade na exibição do conteúdo por meio do
padrão SCORM, de maneira que foi possível oferecer ao usuário
surdo um ambiente acessível com uso de vídeos em LIBRAS nas
animações, nos tutoriais, nos textos e nas interfaces gráficas do
ambiente. Por fim, foi observado que os alunos fluentes em LIBRAS e que possuíam noções de informática tiveram resultados
melhores, na medida em que tinham autonomia para realizar atividades práticas, ao passo que os que não eram fluentes tiveram
maior dificuldade e pediam apoio à tutora; no mais, a turma interagiu com o ambiente e era motivada a participar do curso.
Barbosa (2012), em Inclusão digital, usabilidade e transposições didáticas em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, desenvolve um estudo sobre a Inclusão digital, usabilidade e transposições didáticas em ambiente virtual de ensino e aprendizagem,
em busca de verificar a usabilidade e as transposições didáticas
no AVA do projeto Tecnologia, Trabalho e Educação em Rede de
Inclusão Social e Digital. Para esse projeto, o AVEA mediou o fazer pedagógico que amplia os espaços da sala de aula. Czrneski
(2015), em O uso do Facebook como AVA no ensino de língua
inglesa para cegos, informa que o ensino de língua inglesa para
deficientes visuais ainda está em estágio embrionário, e que o uso
de TIC para contribuir nesse aprendizado é praticamente inexistente. O trabalho tem o objetivo de estudar como o uso do Facebook como AVA pode auxiliar alunos cegos nesse processo de
aprendizagem da língua inglesa. A pesquisa foi feita com alunos
do projeto Inglês básico para deficientes visuais na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, estando embasada nos conceitos
sociointeracionistas de Vigotsky e Letramento Digital de Lanksher e Knobel. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação em
sete etapas, e os resultados obtidos apontaram que o Facebook
pode funcionar como AVA, mas, como algumas pessoas não têm
acesso ao Facebook, é necessário usar outros recursos tecnológicos para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo.
Tuller (2017), em Acessibilidade web: avaliando instituições
de ensino em EaD, apresenta o cenário de como os endereços eleTECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EAD
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trônicos de Instituições de Ensino Superior que ofertam cursos
em EAD estão em relação às diretrizes de acessibilidade. A seleção
foi feita com base nas instituições credenciadas na ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância), com o objetivo de avaliar as páginas dessas instituições. A escolha foi feita por se tratar
da porta de entrada dos cursos; foram selecionados 20 websites
e a DaSilva foi a ferramenta utilizada. Nenhuma das instituições
foi considerada totalmente acessível, e muitos dos erros e avisos
identificados podem ser facilmente resolvidos.
Ricieri (2013), em A formação de tutores e sua atuação na
educação a distância: a realidade do curso de tecnologias assistivas,
projetos e acessibilidade, teve o objetivo de buscar a compreensão de duas situações referentes à tutoria, uma é conhecer como
o curso denominado Formação de tutores prepara o participante
para ser tutor, a outra consistiu em pesquisar como foi a atuação
desses tutores no curso Tecnologia Assistiva na Universidade Estadual Paulista com a UAB na modalidade Educação a Distância.
A pesquisa foi definida de acordo com os conceitos da abordagem qualitativa; foram feitas revisão bibliográfica e entrevistas
semiestruturas com quatro tutores que são professores, mas que
atuaram como tutores no curso, buscando conhecer suas concepções a respeito; foi feita análise dos materiais pedagógicos dos
cursos, as interações do AVA TelEduc. O estudo reflete que é essencial cada vez mais capacitar profissionais que atuam como tutores em AVAs, o que traz resultados satisfatórios nesse processo
de ensino.
Silva Filho (2016), em O uso das tecnologias assistivas na
inclusão da pessoa com deficiência visual, nos cursos técnicos, na
modalidade EAD do IFPI, no ano de 2015, tem o objetivo de verificar o uso das TAs para pessoas com deficiência visual na EaD
do IFPI, com foco em: Comunicação Aumentativa e Alternativa
(CAA/CSA) e Recursos de Acessibilidade ao Computador. Foi
aplicado um questionário através do Google Docs para profissionais envolvidos com a EaD no IFPI, havendo perguntas a respeito
da existência de uma lei sobre acessibilidade e sobre seu nível de
conhecimento geral em acessibilidade, sobre o nível de preocupa148
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ção em organizar condições de aprendizagem com acessibilidade
e materiais didáticos e informativos digitais na modalidade EaD.
Os resultados apontam que uma minoria desconhece leis que regulamentam a acessibilidade dentro ou fora da educação; dentre
os que conhecem, boa parte tem conhecimento básico do que é
acessibilidade e, embora saibam algo de acessibilidade digital, não
estão capacitados com a acessibilidade do ambiente Moodle.
Stadler e Possoli (2016), em Tecnologias assistivas na educação a distância e a inclusão de cegos: relato de experiência por
meio da história oral, fez um estudo de abordagem qualitativa com
base na narrativa de uma estudante deficiente visual para traçar a
trajetória de vida e sua relação com as teorias deste estudo, com o
objetivo de compreender a utilização da EaD por meio das TIC,
como tecnologias assistivas para auxílio a cegos. O estudo é de
caráter exploratório e natureza qualitativa, usando a estratégia da
história oral de vida, buscando suporte em entrevistas temáticas.
A técnica da análise dos resultados obtidos foi a análise de conteúdo para descrever a trajetória de vida da entrevistada; para as
entrevistas, foi seguido um roteiro semiestruturado elaborado em
informações preliminares sobre a entrevistada, a deficiência visual e a educação a distância. O estudo traz relatos da entrevistada
que nos fazem compreender as dificuldades obtidas e o quanto a
Educação a Distância é importante para que pessoas com necessidades especiais consigam fazer algum curso. Sondermann; Baldo
(2015), em Universal Design for Learning e as tecnologias assistivas: interlocuções para prática pedagógica, fez o artigo com o
objetivo de apresentar brevemente o relato de uma pesquisa inspirada nas diretrizes do Universal Design for Learning (UDL), realizada no IFSP por meio do Centro de Referência em Formação e
em Educação a Distância entre 2012 a 2014, envolvendo professores, tutores e alunos do curso de formação de professores para
EaD. Com o estudo, foi apontado que, em vez de escolher uma
mídia apropriada para determinado conteúdo educacional, existe
a necessidade do uso de múltiplas mídias na medida em que os
indivíduos são diferentes e cada um prefere um tipo de mídia. A
metodologia desse artigo foi a pesquisa-ação, observando-se que
o UDL e as TA são apoios que se complementam, e a implantação
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do UDL pode potencializar o uso das TICs e se apresenta como
solução possível à Educação Inclusiva.
Pichler (2017), em Projetos de tecnologias assistivas com abordagem centrada no usuário: diagramas da interação produto-usuário-contexto, propõe uma reflexão preliminar acerca das relações
que emergem do processo de desenvolvimento de TA centrado nos
usuários por meio de diagramas. O artigo se apoia nos blocos de
referência Produto-Usuário-Contexto; a pesquisa foi dividida em
quatro fases de desenvolvimento, tendo sido feito o levantamento
na literatura e seleção das bases teóricas relacionadas a projetos de
TA, à sua leitura e interpretação, à organização e síntese das informações nos blocos produto-usuário-contexto e a representação
visual na forma de diagramas das relações entre produto-usuário-contexto. A pesquisa é de natureza teórica, que se caracteriza como
exploratória com o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre o
tema, aprimorar ideias e promover a descoberta de novas relações
sobre o tema. Com o estudo, foi concluído que o desenvolvimento
de produtos assistivos com abordagem centrada no usuário poderá
resultar em interações e experiências mais positivas com o produto
assistivo, facilitando a aceitação e incorporação.
Para a contabilização das pesquisas apresentadas, foram
consideradas pesquisas publicadas de 2011 a abril de 2020.
Quando classificadas por tipo de TA abordada na pesquisa,
as publicações ficaram distribuídas entre: a) generalistas; b) audiodescrição; c) leitores de tela; d) leitores de tela e libras.
Gráfico 2 – Distribuição das publicações por tipo de TA abordada

Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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Como observado durante a revisão sistemática de literatura,
a grande maioria das publicações sobre o assunto aborda TA de
uma forma geral ou quando abordam de uma forma específica
trata de tipos de TA mais comuns, como ferramentas de leitura de
tela ou de interpretação de Libras, com exceção de duas pesquisas
de Aguiar et al. (2017) e Santarosa et al. (2011).
Aguiar et al. (2017) relatam a construção da Plataforma UNIREC, considerada um espaço de possibilidades da docência na modalidade EaD, incluindo recursos variados de TA a ser usados com
alunos da rede municipal de educação básica de Recife, ao passo
que Santarosa et al. (2011) abordam a acessibilidade em ambientes
virtuais de aprendizagem adotando a pedagogia por projetos. Em
seu relato, os autores descrevem a construção de espaços virtuais
para inclusão digital e social de Portadores de Necessidades Educacionais Especiais (PNEEs), apresentando recursos para o atendimento educacional especializado em ambientes virtuais.
Concluímos que pouca contribuição tem vindo de artigos,
teses ou dissertações sobre Tecnologias Assistivas em EaD para
pessoas com deficiência mental e física: os trabalhos pesquisados
ou tratam do tema de forma geral ou tratam de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual e auditiva. A ausência
de trabalhos sobre deficiência mental talvez se deva ao fato de
que é uma área em constantes estudos e descobertas, mas ainda
é importante destacar que essas deficiências (mental e física) devem ser vistas com mais atenção, afinal a acessibilidade não se
restringe a uma deficiência, mas a todas, é um jeito de respeitar as
pessoas independentemente de suas necessidades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este é um artigo científico que usa a pesquisa bibliográfica, o objetivo deste é explorar os campos de tecnologias assistivas
e a educação a distância, entendendo como eles podem incluir
socialmente mais pessoas em um ensino de qualidade. Para esse
trabalho, será adotada a abordagem quanti-qualitativa, escolhida
porque precisamos conhecer os dados relacionados a quantidades
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de pessoas com necessidades especiais para que, por exemplo, se
tenha uma ideia do quão necessário e importante é abordarmos
cada vez mais esse tema, deixando claro que escolhemos também
a abordagem qualitativa a fim de descrever o tema, conhecer diversas opiniões sobre o assunto e atitudes que vêm sendo tomadas
até o presente momento.
Os métodos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram documentos relacionados ao tema, artigos, publicações,
sites focados nos assuntos abordados, com base em um limite
de tempo de criação de conteúdo em até dez anos atrás, a fim de
explorarmos cada vez mais termos e tratativas mais atualizadas
sobre o tema. Além destes, utilizaremos dados do censo demográfico brasileiro e a legislação brasileira, a fim de termos, com propriedade, quantitativos necessários para o estudo.		
Analisamos os dados e informações, buscando compreender como as tecnologias assistivas podem ajudar pessoas com
necessidades especiais a estar cada vez mais incluídas na sociedade como participantes dela, tendo em vista que a educação a
distância é hoje tão próxima de todos, de fácil acesso, facilitando
o aprendizado e aprimorando o currículo de muitos profissionais
que buscam aprendizado com qualidade.
Também pontuamos o quanto esse campo pode auxiliar
pessoas com necessidades especiais a estar inseridas no âmbito
social, o quanto isso pode quebrar mais barreiras, compreender
como deve ser esse ensino, sendo necessários cada vez mais investimentos na área da educação como um todo, na educação inclusiva EaD, combatendo o índice de analfabetismo entre pessoas
com necessidades especiais, criando um novo pensamento e visão
para a sociedade sobre convivência e auxílio na conquista da independência, permitindo trabalhando, respeitando e ajudando essas
pessoas exatamente iguais a nós.
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CAPÍTULO SEIS
A GESTÃO DE TI EM ESCOLAS:
UMA REFLEXÃO SOBRE O SEU PAPEL
LUIS CARLOS PETERS MOTTA
JOÃO PADILHA MOREIRA

1 INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) se tornou desde 2020 a
principal ferramenta de relacionamento em todas as esferas de
atuação, devido à pandemia da doença covid-19. Desta forma,
uma boa gestão de TI, tornou-se fator de sucesso para qualquer
tipo de empreendimento de qualquer tamanho. Muitas empresas
de venda migraram rapidamente para o e-commerce e as escolas
com a necessidade urgente de plataformas para o ensino remoto
foram empurradas para uso de videoconferências.
Este artigo é, de certa forma, um estudo de caso e uma visão
pessoal. Embora pessoal, vai se valer de referências sobre gestão
de TI, mas está pautado na vivência de quase trinta anos como
facilitador de tecnologias digitais de forma híbrida, atuando na
gestão de TI e na gestão de recursos relacionados ao uso de tecnologia digital no processo de ensino e aprendizagem.
Posto isso, esse artigo vai tratar da visão sobre a gestão de TI
para escolas, muito baseado no framework da ITIL V3 . As referências serão feitas de forma de acordo com a ABNT.
2 “UMA BOA GESTÃO DE TI”

É necessário mencionar essa frase na introdução deste artigo,
onde se mostra ao leitor o que se entende por uma boa gestão de TI.
O primeiro fator de sucesso é a TI alinhada ao negócio. Evidente
que a TI na maioria das empresas é “AD-HOC’, em termos simples
fugindo dos formalismos acadêmicos, se interpreta o termo ad-hoc,
como “tendo que ter” mas sempre lembrada sempre quando há algum problema. Uma TI cotidiana é invisível e somente lembrada
quando “cai a internet” ou um “computador trava”.
Todos os frameworks de gestão de TI apontam para a necessidade da gestão de TI se alinhar e melhorar os processos de negócio com a tecnologia digital. Desta forma a TI, não somente presta o valioso suporte técnico através de uma equipe, mas também
deve sentar com o nível gerencial da empresa a fim de aumentar e
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ou manter a competitividade através dos recursos de informática,
basta pesquisar o caso do “Magazine Luiza”.
Percebe-se que “uma boa gestão de TI” deve ter governança,
autoridade no seu fazer e estar alinhada 100% com os processos
de negócio.
3 GESTÃO DE TI EM UMA ESCOLA

Sendo o papel da TI apoiar os processos de negócio de uma empresa com tecnologia digital, a pergunta é : “Qual o negócio da Escola?”.
Muitos acadêmicos podem argumentar que a Escola não é
um negócio por em sua essência não visa lucro. Essa afirmação
me parece correta se pensarmos na nobre missão do ensino público que gera basicamente capital intelectual. Esse mesmo ensino
público enfrenta constantes cortes de verba e é um problema muito complexo para ser tratado aqui. Já uma instituição particular,
esta sim, precisa ter lucro para se manter ativa. Estas investem pesado em muitas infra estruturas como prédios, salas, informática. As
mais modernas com uma gestão voltada para as pessoas investem
na formação de seus quadros.
Mas qual o “produto” que a Escola gera?
Outra discussão polêmica. Aqui somente se divide em: a escola produz um bem intangível de valor incomensurável que é a
Educação. A educação porque de uns tempos para cá a escola está
sendo demandada a dar conta das duas esferas de socialização em
um contrato subjetivo (PETERS MOTTA, 2014). Então a escola
está educando mesmo.
Então, se a Gestão de TI deve apoiar o negócio da empresa e
o negócio da escola é a educação, a TI de uma escola deve apoiar
duas esferas de serviços: os serviços de TI e os serviços de TE.
SERVIÇOS DE TI VERSUS SERVIÇOS DE TE

Aqui é necessário definir essa diferença:
Conforme Freitas (2010, p. 79), a definição de um serviço
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na gestão de TI é “um meio de fornecer algo que um cliente perceba como tendo certo valor, facilitando a obtenção de resultados
que os clientes desejam, sem que eles tenham que arcar com a
propriedade de determinados custos e riscos”. Pode-se entender
essa definição no cotidiano do uso da Internet pela maioria das
pessoas em seus ambientes de trabalho. O serviço de Internet é
fornecido por um provedor externo e distribuído por tecnologias
de rede internamente para a empresa, escola ou instituição. Este
serviço tem alto valor para os usuários, que não têm a responsabilidade ou conhecimento de como a conexão é provida. Isto é
responsabilidade do setor de TI relacionado diretamente com o
provedor de serviço externo. Os clientes apenas precisam usar a
internet para o conjunto de suas tarefas por meio da rede mundial
(PETERS MOTTA, 2020).
Então o serviço de TI se assemelha ao serviço do departamento de águas da sua cidade: quero abrir a torneira e ter água
potável e ignoro todo o processo de obtenção da água potável. Só
me importo quando ela falta. Já o serviço de TE é diferente:
Antes de definirmos um Serviço de TE, cabe aqui a definição de Tecnologia Educacional (TE). Adota-se a extraída das diretrizes para o ensino de computação da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC): Tecnologia educacional: Hoje em dia, usualmente se refere à aplicação da fluência digital aos conteúdos escolares, de qualquer área, mas pode também englobar o uso de outros
recursos tecnológicos (por exemplo, audiovisuais) para auxiliar na
Educação(SBC, p.2).[...]Então, para definir “serviço” na ITILEDU,
precisamos redefinir o que é “valor”. Propõe-se agora: “valor” na
ITILEDU é a potencialização do ensino-aprendizado por meio das
TDICs em sala de aula, envolvendo os discentes, docentes e toda a
comunidade de aprendizado.[...]Posto isso, a partir da redefinição
de “valor”, se redefine também “serviço” na ITILEDU. Agora, “serviço de TE” define-se como um meio de entregar valor no processo de planejamento para as TDICs como facilitadoras do ensino e
aprendizado em sala de aula (PETERS MOTTA, 2020).
De forma diferente então, agora o serviço de TE precisa do
envolvimento do professor, do aluno e de toda a comunidade escolar. É aí que reside o cerne da Gestão de TI em uma Escola.
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A GESTÃO DE TI IDEAL PARA UMA ESCOLA

Se o “negócio” de uma escola é a educação, a TI em uma es-cola deve apoiar os processos administrativos e pedagógicos. Os
processos administrativos são repetitivos, quase constantes, mudando muito pouco durante o tempo. Então desta forma, a gestão
de TI deve seguir os preceitos tradicionais de uma empresa, ou
seja: alinhada ao negócio criando valor para os clientes internos e
internos. Esta dimensão está exaustivamente explorada nos livros
da ITIL e em outros frameworks e não será abordada aqui.
O grande diferencial para um TI na escola é o seu alinhamento com o uso de tecnologias digitais no processo de ensino
e aprendizagem. Desta forma e de forma ideal, o gestor de TI da
escola deve estar sempre presente como facilitador, quando um
docente planejar utilizar alguma tecnologia digital.
Muitas vezes o docente planeja atividades sem conhecer a
capacidade e possibilidade de recursos de informática na escola
(PETERS MOTTA, 2020). O gestor de TI e sua equipe devem estar atentos para que o cliente final de uma escola é o aluno. Todos
os processos administrativos e pedagógicos são para a criação de
valor da Escola para os discentes e suas famílias.
Isso aparece muito durante a pandemia da Sars-Cov-2 onde
as escolas particulares fizeram esforços sobre-humanos a custa
mesmo da saúde dos seus docentes, para se manterem com valor
para as famílias que entendiam que o único e grande serviço da
instituição escolar é abrigar os seus filhos no tempo contratado
para que os pais pudessem ir trabalhar.
As equipes de TI em uma escola devem ter um perfil pessoal
diferenciado, e devem ser munidas de uma instrução relacionada
aos processos pedagógicos a fim de entenderem que tipo de serviço devem ter dispensável para os docentes. Hoje, em 2021, os
grandes serviços são Internet, plataformas de videoconferência e
recursos audiovisuais.
Em termos mais simples: a internet deve funcionar a contento, de forma ideal com duas conexões para uma contingência,
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caso uma falhe, um computador com uma capacidade de processamento razoável (mais de 8Gb de RAM, processador I7 ou maior
e placa dedicada de vídeo). Um projetor digital de LED (rápido,
longevo e ecologicamente correto), um bom sistema de captação
e reprodução de áudio na sala que promova conforto vocal e boa
qualidade de áudio na sala.
CONCLUSÕES E REFLEXÕES

O enorme abismo entre as escolas particulares e públicas
ficou maior e mais evidente durante a pandemia do Sars-Cov-2.
Tudo que foi exposto neste artigo em sua forma ideal requer um
investimento vultoso e uma manutenção mensal muito distante
da realidade de uma escola.
Desta forma, é mais uma vez, tudo isso se restringe a um pequeno grupo. Os governos federais nas últimas décadas, pouco ou
nada fizeram. E mesmo assim, o pouco que fizeram (quando fizeram) resultou de forma muito positiva como no caso da fundação
dos Institutos Federais, instituições que mesmo frente a muitas
dificuldades produzem ciência aplicada de qualidade.
É desejado que esse momento que ainda passamos sirva
para uma ruptura com modelos antigos de fazer em todas as áreas,
promovendo um acesso mais igualitário aos recursos tecnológicos
para todos.
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1 INTRODUÇÃO

As políticas de formação de professores no Brasil vêm sofrendo diversas modificações ao longo dos últimos anos, principalmente no que se refere à criação de programas para o fortalecimento da qualidade da formação e capacitando os professores para
o uso de novas tecnologias, bem como promovendo a imersão dos
licenciandos nas escolas de educação básica. Neste contexto surge o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) em 2010 e, posteriormente, o Programa de Residência
Pedagógica (PRP) em 2018, implantados pela Coordenadoria de
Formação de Pessoal de Ensino Superior (CAPES).
O PIBID de Matemática da UFERSA foi o primeiro projeto a
incluir alunos da Licenciatura em Matemática a Distância (LMD) no
programa da CAPES. Na época, foram dois subprojetos do PIBID de
Matemática desenvolvidos concomitantemente, um deles somente
com alunos da LMD e outro incluindo também os alunos de matemática do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR); ambos desenvolvidos de 2011 a 2013.
Os resultados alcançados foram positivos, pois motivaram a
realização de dois novos projetos, envolvendo os alunos da LMD,
porém atuando de forma complementar, com os alunos de 1º e
2º anos do curso vinculados ao PIBID e os alunos de 3º e 4º anos
vinculados ao PRP. Os dois projetos tiveram como objetivo estimular a cultura maker na educação básica, adotando estratégias
para o desenvolvimento do pensamento computacional associado
aos conteúdos de matemática, porém o PIBID voltado para o ensino fundamental II (6º ao 9º anos) e o PRP voltado para o ensino
médio. Os projetos trabalharam com 48 bolsistas (licenciandos de
matemática), 6 professores e mais de 600 alunos das escolas.
A cultura maker vem da cultura do “Faça-Você-Mesmo” ou,
em inglês, “Do-It-Yourself ”. Este movimento tem como princípio
a cultura de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos por
conta própria. As aplicações são limitadas apenas pela imaginação dos que aderem o movimento. As aplicações educacionais são
166

KÁTIA CILENE DA SILVA MOURA | JALISSON TIAGO SOUZA E SILVA
LEILA KALINE ALVES | RONALDO COSTA JOSINO

ainda mais empolgantes, portanto seria muito mais interessante
aprender Matemática por meio de uma atividade prática em que o
aluno constrói um jogo digital.
Com essa ideia em mente, o Programa de Residência Pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, desenvolveu o
subprojeto “CULTURA MAKER NO ENSINO MÉDIO: a criação
de jogos potencializando o aprendizado da matemática”, por meio
do EDITAL Nº 06/2018/CAPES e PORTARIA nº. 38/2018/CAPES.
Foram escolhidos, como espaço para desenvolvimento do projeto,
Escolas da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Norte, situadas em duas cidades distintas onde estão localizados polos de apoio
presencial do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância
(Caraúbas e Grossos) que foram parceiras na formação da nova geração de educadores matemáticos que atuarão no estado. Por meio
deste subprojeto, os professores-alunos foram inseridos em uma
pesquisa de intervenção didática por meio da participação no Projeto Político Pedagógico das escolas, desenvolvendo atividades de
extensão integradas ao ensino da didática de conteúdos matemáticos, com a criação de jogos digitais como ferramenta para potencializar a aprendizagem de conteúdos matemáticos e estimulação a
criação de uma cultura maker, onde o aluno é o protagonista da sua
trajetória escolar/acadêmica.
2 REFERENCIAL TEÓRICO

Partindo-se da premissa que o uso de jogos pode promover
aprendizagens significativas aos seus usuários, inúmeros estudos
têm sido realizados em todo o país a partir do desenvolvimento de
experimentos com jogos, principalmente no ensino básico, como
é o caso das “Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação (OJE)”,
criada em Pernambuco, mas hoje realizada também no Rio de Janeiro, onde alunos das escolas públicas de ambos os estados se
organizam em equipes para competir em uma olimpíada de jogos educacionais, cujos resultados permitem verificar o quanto os
jogos impactam as tarefas tipicamente escolares e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos envolvidos e o despertar do
interesse pelos estudos e pelo convívio escolar.
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A partir da dimensão motivadora promovida pela OJE aos
alunos das redes estaduais de ensino de Pernambuco e do Rio de
Janeiro, deparam-se com um ambiente invocador e desafiador
que, segundo Meira (2010), perpassa 50% do tempo de atividades
escolares e que tem contribuído para a transformação dos cenários tradicionais da sala de aula.
Os relatos de experiência descritos acima são casos de sucesso na utilização e/ou criação de jogos digitais e vislumbram
suas potencialidades para usos educacionais, comprovando a importância destes recursos para a aprendizagem dos alunos e para
formação do professor, sendo que existem também experiências
específicas de investigação do uso desses recursos para o ensino
e a aprendizagem de conteúdos matemáticos, como corroborado
por Martins et al. (2009), porém destinado somente para as séries
iniciais do ensino fundamental.
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a crescente utilização destas pelos alunos vem
chamando atenção para o fato de que tanto o uso quanto o desenvolvimento de jogos digitais didáticos de matemática podem
ajudar os alunos em um entendimento melhor dos conteúdos da
disciplina, pois estes podem ver a aplicação dos conteúdos de uma
forma prática e visível por meio dos recursos que estão disponíveis nos jogos e que chamam a sua atenção, como apresentado por
ARAUJO et al. (2012, p. 6).
Os objetos de aprendizagem, como ferramenta de ensino,
podem trazer para a sala de aula muitas possibilidades de aprendizagem que passam por novas abordagens de conteúdos e também
pela motivação à aprendizagem em função da mídia em que são
produzidos. No caso dos jogos educacionais digitais ou softwares
educacionais, a interação permitida entre conteúdo e aluno e a
possibilidade de aprender usando recursos digitais podem favorecer a apreensão de conteúdo e o interesse pela tarefa. Esse conteúdo, então é facilmente compreendido e compartilhado entre os
alunos-usuários de forma interativa, o que exige, desses estudantes, uma atitude responsiva ativa (ARAUJO et al., 2012, p. 6).
Os alunos de hoje pertencem a uma nova geração educacional que são os nativos digitais, com acesso cada vez mais pró168
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ximo por meio de laboratórios equipados com computadores ligados à rede, tablets, smartphones, tanto nas escolas com em casa.
No contexto do ensino básico, esses alunos contemplam a geração Z (nascidos entre a segunda metade da década de 90 e o ano
de 2010) e a geração alpha (nascidos depois de 2010). De acordo
com Neto (2010, p.14) a Geração “Z“, conhecida também como
“geração silenciosa” tem característica de crianças e adolescentes
que vivem em círculo de internet, telefone, vídeo e internet novamente. Segundo Camboin e Barros (2010), a Geração “Alpha” é
caracterizada por indivíduos que tem a capacidade de domínio da
cultura digital, possuindo uma certa autonomia em compartilhar
e produzir conteúdo no ciberespaço.
Considerando essa nova realidade, para que a interação
ocorra, o docente deve estar preparado e se aprimorar para o
novo, buscando qualificação para contribuir de uma forma mais
significativa e prática dos conteúdos abordados.
Valente (1999) chamava atenção sobre o fato:
A Informática na Educação de que estamos tratando enfatiza o
fato de o professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre
os potenciais educacionais do computador e ser capaz de alternar
adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e
atividades que usam o computador. No entanto, a atividade de uso
do computador pode ser feita tanto para continuar transmitindo a
informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instrucionista, quanto para criar condições de o aluno construir seu conhecimento (VALENTE, 1999, p. 12).

Existe uma boa quantidade de recursos digitais disponíveis,
porém o objetivo da presente pesquisa não está relacionado à análise das ferramentas, mas das tendências de pesquisa nessa área,
principalmente no que se refere aos experimentos neles realizados sobre o uso e/ou o desenvolvimento de novos softwares, bem
como o aprimoramento dos existentes.
O que se vem afirmando na literatura e na experiência até
aqui construída é que no cenário escolar integrado com vivências
em multimídia, estas geram: a dinamização e ampliação das habiPROJETOS DE EXTENSÃO NA EAD: O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
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lidades cognitivas, devido à riqueza de objetos e sujeitos com os
quais permitem interagir; a possibilidade de extensão da memória
e de atuação em rede; ocorre a democratização de espaços e ferramentas, pois estas facilitam o compartilhamento de saberes, a
vivência colaborativa, a autoria, coautoria, edição e a publicação
de informações, mensagens, obras e produções culturais tanto de
docentes como discentes (SERAFIM e SOUSA, 2011, p. 22).
Neste contexto, a presente pesquisa justifica-se pelo fato
de a disciplina de Matemática, de acordo com os resultados do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP,
compreendendo a Prova Brasil 2015 (BRASIL, 2016) que visam
identificar o grau de aprendizagem nos ensinos fundamental e
médio, estar gerando preocupação, apesar de existir uma evolução no ensino fundamental, os resultados ainda são abaixo do esperado, o que tem gerado uma preocupação para a sociedade e,
levando a uma discussão sobre o que pode ser feito para dar um
salto neste aspecto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente projeto foi desenvolvido com 26 alunos da Licenciatura em Matemática a Distância da UFERSA, realizando
intervenção nas escolas públicas selecionadas. Foi proposto com
o objetivo de investigar como a criação de jogos digitais pode potencializar o aprendizado de conteúdos matemáticos do ensino
médio, sendo apresentados como uma alternativa a ser analisada
dentro do contexto escolar, verificando as novas tendências em
pesquisas experimentais, também buscando identificar, nas pesquisas analisadas, se o docente está capacitado para desenvolver
esta “nova metodologia”.
Assim, traz como objetivo desenvolver ações de intervenção
para potencializar o aprendizado da matemática pelos alunos do
ensino médio, por meio da criação de jogos digitais, propiciando a
criação de uma cultura maker nas escolas parceiras, e investigar em
que medida o aluno se torna mais ativo no processo de interação
com as ferramentas que auxiliam na construção do conhecimento.
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Para tanto, se propõe a: desenvolver ações acadêmicas da
Licenciatura em Matemática a Distância da UFERSA por meio da
integração do ensino, pesquisa e extensão, articulando ações da
formação docente com a educação básica do sistema público, relacionando-as com as disciplinas de práticas de ensino e estágios
curriculares; e, estabelecer parcerias com escolas da rede pública,
buscando melhorar a qualidade do ensino de Matemática na educação básica, a partir da integração com a criação de jogos digitais
nas práticas adotadas pelos docentes.
Para além dos objetivos de aprendizagem, também busca:
valorizar o magistério, incentivando os professores da área de
Matemática a participarem de práticas inovadoras no processo de
ensino e aprendizagem; elaborar experiências práticas que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática
nas escolas parceiras; valorizar o espaço da escola pública como
campo de experiência para a construção do conhecimento na formação de professores de Matemática para a educação básica no
uso de novas tecnologias; proporcionar aos professores de Matemática das escolas parceiras a participação em ações, experiências
metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a
realidade da escola e da região do semiárido e da sociedade em
rede; e, investigar como as intervenções realizadas durante o projeto influenciaram no aprendizado dos conteúdos matemáticos
pelos alunos do ensino médio.
Caracterização das escolas campo
O projeto de extensão contemplou a realização de intervenções em 3 escolas da rede pública estadual de ensino médio do alto
oeste do Rio Grande do Norte, nas cidades de Grossos e Caraúbas.
A Escola Estadual Coronel Solon, localizada na zona urbana
do município de Grossos - RN, oferta vagas para alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio (1º ao 3º ano). No ensino médio, o foco da aplicação deste subprojeto, possui 368 alunos
matriculados, sendo 171 no 1º ano, 96 no 2º ano e 101 no 3º ano.
Possui computadores e acesso à internet.
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No último IDEB, alcançou o índice de 2,8, muito aquém da
meta estabelecida para o período, 4,0 (conforme o gráfico apresentado na Figura 1).

Figura 1 - IDEB da Escola Estadual Coronel Solon
Fonte: QEDU.ORG.BR (2021)

A Escola Estadual Lourenço Gurgel Oliveira, localizada na
zona urbana do município de Caraúbas - RN, oferta vagas para
alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Médio (1º ao
3º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos). No ensino médio,
foco da aplicação deste subprojeto, possui 144 alunos matriculados, sendo 32 no 1º ano, 47 no 2º ano e 28 no 3º ano. Possui computadores e acesso à internet.
No último IDEB, alcançou o índice de 3,6, aquém da
meta estabelecida para o período, 4,7 (conforme gráfico apresentado na Figura 2).
A Escola Estadual Sebastião Gurgel, localizada na zona urbana do município de Caraúbas - RN, oferta vagas para alunos
do Ensino Médio (1º ao 3º ano), possui 508 alunos matriculados,
sendo 229 no 1º ano, 146 no 2º ano e 133 no 3º ano. Possui computadores e acesso à internet.
No último IDEB não foram coletados dados na referida

escola.
Etapas de desenvolvimento do projeto
Para tanto, foi previsto um plano de atividades para os residentes, dividido em 4 fases.
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Figura 2 - IDEB da Escola Estadual Lourenço
Gurgel Oliveira
Fonte: QEDU.ORG.BR

A fase I foi composta pelas seguintes ações: a) formação dos
residentes e preceptores para o ensino da Didática de conteúdos
matemáticos por meio da criação de jogos digitais; b) seleção de
ferramentas e ambientes para criação de jogos a partir da correlação das potencialidades destes com as orientações dos PCNs para
cada um dos eixos da matemática; e, c) planejamento das ações de
intervenção nas escolas.
Na fase II, foram desenvolvidas as seguintes ações: a) diagnóstico da situação de ensino e aprendizagem de matemática nas
escolas parceiras, baseado no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); b) análise a priori da situação de ensino e
aprendizagem de matemática nas escolas parceiras; e, c) observação da prática docente no ensino de Matemática nas escolas.
Na fase III, foram realizadas as atividades a seguir: a) ensino
de conceitos matemáticos para alunos do Ensino Médio a partir
da criação de jogos digitais; e, b) formação dos professores das escolas para o ensino de conceitos matemáticos por meio da criação
de jogos digitais.
Enquanto que, na fase IV, foram desenvolvidas as seguintes ações: a) diagnóstico da situação de ensino e aprendizagem de
Matemática nas escolas parceiras; b) levantamento de dados sobre
o desempenho da escola no IDEB; c) análise do desenvolvimento
da escola após a intervenção; d) observação da prática docente
no ensino de Matemática nas escolas; d) análise dos impactos na
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prática docente após a intervenção; e) análise a posteriori da situação de ensino e aprendizagem de Matemática em cada escola;
e, f) estudo comparativo da situação de ensino e aprendizagem de
Matemática nas escolas da região metropolitana e nas escolas do
interior do estado.
O projeto contou com 4 etapas metodológicas, assim organizadas: a) Coleta de dados da legislação vigente, documentos
norteadores (PCNs), projeto pedagógico das escolas, etnografia,
grupo focal, entrevistas, aplicação de questionários; b) Registro de
dados em relatórios mensais, entregues pelos bolsistas à coordenação do subprojeto. Os dados foram organizados de acordo com
os princípios da análise de conteúdo, utilizando os softwares Atlas
TI; c) Análise de dados: estatística, de conteúdo, documental e de
ferramentas; e, d) Divulgação e publicação dos resultados.
Dinâmica do acompanhamento do projeto
Durante a execução do projeto o trabalho dos alunos da
licenciatura e professores das escolas parceiras (chamados, respectivamente, de residentes e preceptores, no Programa de Residência Pedagógica) foi acompanhado da seguinte forma: a) semanalmente, por meio dos relatórios entregues; b) mensalmente, por
meio de visitas às escolas; c) trimestralmente, nos seminários de
avaliação e planejamento; e, d) Acompanhamento sistemático do
trabalho dos residentes nas escolas, pelos preceptores, pois participarão ativamente das ações de intervenção.
Avaliação e socialização dos resultados
A avaliação das atividades realizadas pelos atores do projeto
foi coparticipativa, formativa e processual, envolvendo os gestores
e professores das escolas, o coordenador de área e os preceptores
do subprojeto, visando não somente a avaliação do sujeito em sua
prática docente, mas a avaliação dos impactos da implantação do
projeto nas escolas. Também foi incluída no processo avaliativo a
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autoavaliação de bolsistas de residência pedagógica, preceptores e
coordenador de área docente orientador.
Para cada etapa de avaliação foram elaborados instrumentos adequados às atividades realizadas, como: questionários com
questões fechadas e abertas, entrevistas semiestruturadas e grupo
focal. O registro das atividades e percepções dos atores envolvidos
foi realizado por meio de relatórios parciais e finais, conforme solicitado pela coordenação do projeto.
A publicação dos resultados é realizada mensalmente nopor
meio site do projeto, semestralmente com por meio da realização
de eventos de divulgação nas escolas, anualmente com por meio
da participação dos residentes e preceptores em eventos das áreas
de Educação Matemática e tecnologias educacionais e, ainda, ao
final do projeto com a publicação de uma coletânea com os relatos
de casos da implantação do projeto nas escolas parceiras.
Gestão do projeto
A gestão do projeto foi realizada por uma docente orientadora, professora da Universidade, responsável por planejar, executar,
acompanhar e avaliar as ações do PRP de Matemática EaD. O planejamento do projeto envolveu estratégias de: recrutamento e seleção,
formação, acompanhamento e avaliação; todas apoiadas por tecnologias digitais, adotando uma abordagem híbrida, com momentos
presenciais e a distância em proporções diferentes nos dois projetos.
As metodologias de gestão adotadas contemplaram formações com encontros presenciais e o acompanhamento de atividades no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) OpenRedu, um
AVA com interface e recursos de redes sociais. Para as reuniões
de acompanhamento do projeto foram utilizados o google meeting para webconferências, um grupo no facebook, utilizado tanto como repositório de materiais como modelos de documentos,
relatórios e trabalhos científicos, como também para transmissões
ao vivo, com interação por meio dos comentários e para publicação de notícias.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

A receptividade ao projeto, tanto pela escola, quanto pelos
professores de Matemática foi primordial para o bom andamento
dele e a expectativa e motivação dos alunos fizeram surgir novas
ações, propostas pelos residentes e preceptores, com o apoio da
coordenação do projeto e da direção de cada escola.
Os resultados alcançados foram categorizados em impactos
para os atores envolvidos e produtos desenvolvidos durante o projeto.
4.1 Impactos para os atores envolvidos
Os impactos para os atores beneficiados pelo projeto foram
assim categorizados: a) alunos da UFERSA; b) professores das escolas parceiras; c) alunos das escolas parceiras; d) escolas parceiras;
e) Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da UFERSA;
resultados estes que, em sua maioria, são corroborados por SILVA e
COSTA (2015), no seu projeto desenvolvido com alunos da Licenciatura em Matemática a Distância vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
4.1.1 Para os alunos UFERSA

Dentre os principais resultados alcançados pelos alunos da
UFERSA participantes como residentes, pode-se citar a preparação destes para a carreira docente na área de Matemática em escolas públicas, a partir do conhecimento do contexto educacional
das escolas, da observação da prática docente e da experiência de
intervenção supervisionada. Consequentemente, as formações/
orientações para implantação do projeto e intervenção em sala de
aula permitiram a preparação dos alunos bolsistas para a atuação
em projetos de extensão.
Outro aspecto importante foi a preparação dos alunos bolsistas para a realização de pesquisas científicas sobre a prática
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docente em Educação Matemática, a partir de capacitações que
os qualificaram a elaborar, aplicar e analisar os instrumentos de
coleta de dados, bem como da capacitação para avaliação de livros
didáticos a partir das dimensões apresentadas nos PCN’s.
4.1.2 Para os professores das escolas parceiras

No que se refere aos professores das escolas parceiras, atuantes no projeto como preceptores, receberam a formação continuada
sobre a avaliação de jogos digitais e objetos de aprendizagem, relacionando-os aos conteúdos do currículo escolar, o que os preparou
para a atuação como supervisores dos licenciandos em Matemática.
Tanto as formações recebidas, quanto as orientações e
acompanhamentos da coordenação do projeto contribuíram para
a melhoria na qualidade do trabalho como docente e a melhoria
da qualidade do ensino na área de Matemática.
Um resultado importante, que cabe ser ressaltado, é a valorização do professor da rede pública de educação básica enquanto
profissional da educação, tanto por parte dos próprios alunos, como
dos colegas professores (que valorizaram a seleção do colega para
participação no projeto) e das direções das escolas, que autorizaram
a realização do projeto e apoiaram toda a sua execução.
4.1.3 Para os alunos das escolas parceiras

Os alunos das escolas parceiras obtiveram como benefícios
a melhoria da qualidade da aprendizagem na área de Matemática,
em função do aprendizado de lógica de programação e o desenvolvimento de jogos para auxiliar o ensino dos conteúdos.
O aumento do interesse dos alunos pela disciplina de Matemática e o estímulo aos alunos das escolas públicas para o ingresso na Universidade pública foram registrados como dois resultados relevantes.
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4.1.4 Para as escolas parceiras

As escolas parceiras, nas quais o projeto foi realizado, obtiveram como principal resultado, a contribuição para a melhoria
na qualidade do ensino na escola, visto que seus professores foram
capacitados e estimulados a utilizarem um espaço antes subutilizado, o laboratório de informática.
Também pode-se citar a melhoria da qualidade do ensino e
aprendizagem na área de Matemática e o aumento da frequência
das atividades experimentais na escola.
4.1.5 Para o Curso de Licenciatura em Matemática
à Distância da UFERSA

No que se refere ao curso de Licenciatura em Matemática à
Distância da UFERSA, pode-se dizer que a articulação do curso
com as escolas e a comunidade foi um dos principais benefícios
do projeto, visto que contribuiu para a consolidação da proposta
de formação prevista no Projeto Pedagógico do Curso. Outro resultado importante foi a melhoria da qualidade do estágio supervisionado da licenciatura nas escolas da rede pública.
Além destes, um dos principais problemas dos cursos à distância foi aqui minimizado, por meio da implantação do presente
projeto: a evasão dos alunos do curso, que foi diminuída com o
envolvimento dos alunos em atividades de extensão. Pode-se citar
como importante o aumento da valorização do magistério entre
os alunos do curso, que passaram a valorizar mais a carreira docente por eles escolhida.
4.2 Produtos desenvolvidos durante o projetos
Os produtos desenvolvidos durante o projeto foram classificados em dois grupos: a) produções didático-pedagógicas; e, b)
produções bibliográficas.
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As produções didático-pedagógicas contemplam banners e
cartazes pedagógicos produzidos, criação de banco de imagens,
criação de banco de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, estratégias e sequências didáticas, folders, mapas
conceituais, mídias e materiais eletrônicos, planos de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), preparação de aulas e estratégias didáticas, preparação de estratégias e sequências didáticas,
preparação de minicursos, produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, produção de roteiros experimentais, produção de softwares, projetos educacionais realizados,
sínteses e análises didáticas.
As produções bibliográficas contemplam artigos técnico-científicos publicados, dissertações de mestrado em andamento ou
concluídas, edição, organização e/ou coordenação de livros ou coleções, publicação de jornais na escola, publicação de livros e capítulos de livro, publicação de resumos técnico-científicos, publicação
de trabalhos completos; publicação individual de críticas e resenhas
científico-educacionais ou prefácio de obras especializadas ou espetáculos, teses de doutorado em andamento ou concluídas, trabalhos
de conclusão de curso em andamento ou concluídos, tradução de
capítulos de livro, de peças teatrais, de óperas encenadas e de livros.
4.2.1 Produções didático-pedagógicas

As produções didático-pedagógicas contemplaram materiais para a formação dos residentes e preceptores, materiais desenvolvidos para atividades de regência e materiais para divulgação do projeto.
Entre os materiais desenvolvidos para a formação dos residentes e preceptores estão a análise dos livros didáticos com base
no roteiro proposto pelo Programa Nacional do Livro Didático e
o material utilizado nas oficinas presenciais de Scratch ministradas para os residentes, preceptores e demais professores das escolas e Núcleos de Tecnologia dos Municípios.
No decorrer do projeto foram realizadas 12 análises de livros didáticos, contemplando 3 diferentes coleções (obras) adotas
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nas escolas campo. A análise utilizou os critérios de avaliação de
obras para composição do Guia de livros didáticos, contemplando descrição sumária da coleção, critérios eliminatórios, aspectos
teórico-metodológicos, estrutura editorial e material do professor.
A avaliação dos critérios eliminatórios considera a existência de erros conceituais e a indução ao erro, os pressupostos teóricos que nortearam a elaboração da coleção, a coerência entre os
pressupostos teóricos explicitados no manual do professor e no
livro dos alunos, a adequação e a coerência metodológica entre os
diferentes volumes, a contribuição da metodologia adotada para o
desenvolvimento de capacidades básicas do pensamento autônomo e crítico (a compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a
formação de hipóteses, o planejamento e a argumentação), a existência de preconceitos ou estereótipos que levem a discriminações
de qualquer tipo, a isenção de doutrina política ou religiosa, a ausência de publicidade e o respeito à legislação vigente.
A avaliação dos aspectos teórico-metodológico considera a
seleção e distribuição dos conteúdos matemáticos, a abordagem
dos conteúdos, a metodologia de ensino e aprendizagem, a contextualização, a formação de cidadania e a adequação da linguagem
adotada. A avaliação da estrutura editorial considera a estrutura
textual, a qualidade visual e a adequação das ilustrações. A avaliação do manual do professor considera a clareza da linguagem
empregada, a existência de subsídios para a atuação do professor
em sala de aula e se o manual do professor favorece a formação e
a atualização do professor.
No que se refere a produção de conteúdo para as 3 oficinas
de pensamento computacional e linguagem de programação, ministradas com a utilização do Scratch, contemplaram os conteúdos apresentados na Figura 3.
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Figura 3 - Conteúdos ministrados na oficina de Scratch
Fonte: os autores, 2019.

Entre os materiais desenvolvidos para atividades de regência
encontram-se os planos de ensino desenvolvidos pelos residentes
sob a orientação dos preceptores e os jogos digitais desenvolvidos
pelos residentes.
No que se refere aos planos de ensino, os residentes elaboraram 186 planos de ensino de Matemática para o ensino médio,
sob a orientação dos preceptores e da docente orientadora. No
que se refere aos jogos digitais, foram desenvolvidos 5 jogos matemáticos utilizando o Scratch (Figura 4), a saber: a) Calculadora
de porcentagem; b) Tênis Pong; c) Corrida matemática; d) Pong;
e, e) Tá chovendo maçã.

Figura 4 - Jogos matemáticos desenvolvidos com o Scratch
Fonte: os autores, 2019.
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Entre os materiais desenvolvidos para a divulgação do projeto temos o portal web, um grupo na rede social facebook e um
curso na plataforma moodle.
O portal web de conteúdos sobre o subprojeto de matemática EaD da residência pedagógica foi utilizado para divulgação,
tanto das ações, quanto das produções do projeto (Figura 5).

Figura 5 - Portal web do projeto
Fonte: os autores, 2019.

O grupo do projeto na rede social facebook foi utilizado
tanto para divulgação de informações quanto para a formação
continuada da equipe do projeto por meio de transmissões online
(Figura 6).

Figura 6 - Grupo do projeto no facebook
Fonte: os autores, 2019.
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O curso de Scratch online, disponível no Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle, também foi utilizado para as formações específicas sobre o uso dessa ferramenta (Figura 7).

Figura 7 - Curso de Scratch no Moodle
Fonte: os autores, 2019.

4.2.2 Produções bibliográficas

As produções bibliográficas ao longo do projeto contemplam 3 artigos publicados em anais de eventos, 1 artigo publicado
em periódico, 1 capítulo de livro e 1 e-book com os relatos de experiência de cada escola participante.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ter sido um projeto inovador, usando estratégias
de ensino híbrido, por meio do engajamento de alunos da Licenciatura em Matemática a Distância em um projeto executado
presencialmente, este foi extremamente exitoso, contrariando as
expectativas da comunidade acadêmica que pensava não ser possível a realização de um projeto de extensão exigindo tamanho
envolvimento de alunos de um curso a distância. O que pôde ser
confirmado por meio nos relatos dos próprios alunos que destacam que a sua participação no projeto foi o fator motivador para
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eles não desistam do curso, apesar das dificuldades enfrentadas ao
longo do curso; fato este que corrobora a importante mudança de
postura dos licenciandos em relação ao seu compromisso com o
curso de licenciatura a distância a partir do seu engajamento em
atividades presenciais.
Objetivos instrucionais estabelecidos no início do projeto
como o desenvolvimento de ações acadêmicas da Licenciatura em
Matemática a Distância da UFERSA por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão articulando ações da formação docente
com a educação básica do sistema público, relacionando-as com as
disciplinas de práticas e ensino e o estabelecimento de parcerias com
escolas da rede pública buscando melhorar a qualidade do ensino de
Matemática na educação básica a partir da integração do ensino de
lógica de programação e do desenvolvimento de jogos nas práticas
adotadas pelos docentes foram amplamente alcançados.
Os objetivos da valorização do magistério e da valorização
do espaço da escola pública como campo de experiência para a
construção do conhecimento na formação de professores de Matemática para a educação básica no uso de novas tecnologias, extrapolaram as expectativas dos pesquisadores, visto que o incentivando aos professores da área de Matemática a participarem de
práticas inovadoras no processo de ensino-aprendizagem acabou
não só por motivar os alunos bolsistas, quanto incentivar os outros colegas professores e contagiar o ambiente escolar.
Outros dois objetivos que superaram as expectativas prévias
foram o da elaboração de experiências práticas que contribuam
para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática nas escolas parceiras e o de proporcionar aos professores de Matemática a
participação em ações, pois tais experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade da escola
e da região do semiárido e da sociedade tecnologizada, acabaram
não só por motivar os alunos das escolas públicas a participar das
aulas de matemática com mais entusiasmo, como também abriram novas perspectivas motivacionais de acesso à universidade.
Essa iniciativa contribuiu para a ampliação e o aprofundamento da discussão sobre a relação do professor com os recursos
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de apoio à aprendizagem, como os jogos digitais e os objetos de
aprendizagem, não somente no ambiente escolar, como também
no ambiente universitário. Possibilitou a aplicação prática dos recursos de tecnologias digitais no âmbito da Educação Matemática.
Cabe ressaltar que a criação e modificação de artefatos é
considerada um novo e promissor campo de pesquisa e aplicação no contexto da cultura maker na escola, ou seja, aprender
fazendo, tendo sido considerado como aspecto primordial a
apropriação dos professores sobre as ferramentas/recursos e a
capacidade destes de analisar e avaliar de que maneira eles influenciam na prática da didática da Matemática em sala de aula
e/ou no laboratório de informática. Desta forma foi possível observar a influência destes recursos não só no trabalho individual
do professor de Matemática, como também no seu trabalho coletivo com de planejamento e execução das aulas juntamente aos
licenciandos em matemática e da sua interação com os alunos
durante as aulas em laboratório.
Tal perspectiva nos permite uma base fundamental do
funcionamento desse tipo de projeto nas escolas públicas do Rio
Grande do Norte, preparando os professores e licenciandos para
selecionarem de forma eficaz os recursos de apoio a aprendizagem e preparando-os para futuros projetos, como, por exemplo,
o desenvolvimento de seus próprios objetos de aprendizagem ou
outras ferramentas educacionais.
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CAPÍTULO OITO
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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PRESENCIAL E/OU À DISTÂNCIA/EAD
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INTRODUÇÃO

Com um olhar pragmático percebe-se que o campo da Educação é marcado por mudanças de magnitudes diversas ao longo
da história. E, nesse processo histórico, uma figura muito importante surge e carrega consigo as marcas dessas mudanças: o professor. Com ele se constrói uma identidade – às vezes sólida, às vezes
em construção – que contribui para a formação desse profissional.
A jornada e a constituição de um professor estão inseridas
em um campo de significados e valores compartilhados socialmente, tais como aspectos sociais, políticos, econômicos e religiosos. Como parte do seu ofício, o professor absorve esses aspectos,
que refletem e se materializam no fazer docente. Por consequência, eles interseccionam os valores e os significados individuais do
professor, que os projeta ao meio social através de sua identidade,
mais precisamente em sua imagem profissional. Como apresenta
Pimenta (1997, p. 7):
A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser
adquirido. Mas, é um processo de construção do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as demais, emerge
em dado contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de
legalidade. Assim, algumas profissões deixaram de existir e outras
surgiram nos tempos atuais. Outras adquirem tal poder legal, que
se cristalizam a ponto de permanecerem com práticas altamente
formalizadas e significado burocrático. Outras não chegam a desaparecer, mas se transformam adquirindo novas características para
responderem a novas demandas da sociedade. Este é o caso da profissão de professor.

Refletindo-se acerca do pensamento de Pimenta (1997), a
constituição identitária do professor remonta a um cenário histórico, de demandas sociais e de legitimidade profissional. Por seu
lado, o professor dialoga suas virtudes com o meio, questionando
sua formação pessoal e profissional, sua visão de mundo, o olhar
dos outros sobre si, e as contribuições sociais do seu trabalho (PEREIRA; CAVALCANTE, 2017).
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Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a
identidade profissional de professores. Pesquisou-se docentes
atuantes na Educação Presencial e/ou à Distância, que responderam a um questionário – disponibilizado nas redes sociais - que
apresentou uma escala de identificação profissional docente e
questões sociodemográficas como complementação do estudo e
melhor compreensão da realidade dos pesquisados. O trabalho
apresenta, além dessa introdução, o referencial teórico, a metodologia, a análise e discussão dos resultados, e as considerações
finais, nessa ordem.
IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PROFESSORES

Apesar das alterações que vem ocorrendo no campo da Educação, o professor ainda se traduz como a peça central. Por isso,
tratar a identidade profissional do professor é um assunto de crescente relevância no âmbito da pesquisa acadêmica (GOMES et al.,
2013). Na Academia o tema identidade profissional de professores
possui uma vasta literatura (LORTIE, 1975; BALL; GOODSON,
1985; HUBERMAN, 1993; GOODSON; HARGREAVES, 1996;
DAY et al., 2000; LOUGHRAN; KELCHTERMANS, 2006 apud
SWENNEN; VOLMAN; ESSEN, 2008); como também Ashforth
(2001), Bilgrami (2001), Castells (2004) Côté (1996), Côté e
Levine (2002), Kroger (2007); Luhrman (2001), Marcia (1980,
2001), Wenger (1998) (TIMOSTSUK; UGASTE, 2010).
Diante disso, o campo da identidade profissional é fundamentado teoricamente em sua pluralidade, contemplando os diferentes contextos e suas características – social, cultural, política,
histórica – as subjetividades dos indivíduos (sentimentos, emoções etc.), as múltiplas e instáveis identidades, e a (re)construção
de significados ao longo da história (TIMOSTSUK; UGASTE,
2010). Essas definições são importantes para o entendimento da
identidade profissional do professor, uma vez que ela atravessa
um processo histórico de vida, de construção de conhecimento,
de coletividade, de progresso enquanto indivíduo, e os impactos
dessa trajetória para o ensino e aprendizagem. Tais significados
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dialogam com o contexto social e a própria identidade docente
(TIMOSTSUK; UGASTE, 2010).
A identidade é embasada por fatores como classe social, gênero e raça; assim também pelos ambientes família, amigos, escola
e organizações profissionais. Nesse sentido, diz-se que a identidade profissional não se difere do pessoal, pois tem por fundamento
a transição do indivíduo em diferentes comunidades de práticas,
seja intencionalmente ou não, compartilhando e interagindo nesses ciclos ou meios (SWENNEN; VOLMAN; ESSEN, 2008).
Vähäsantanen et al. (2008) complementam que a identidade
profissional envolve a agência individual e o meio social em que o
indivíduo interage e, nessa relação, faz suas escolhas orientando-se
por sua motivação e interesses pessoais. Contudo, o espaço social
no qual está inserido também é capaz de influenciar suas tomadas
de decisão e interferir em seus valores e esperanças. Diante disso,
observa-se que a dinâmica social engloba práticas culturais e organizacionais que influenciam demandas, restrições e oportunidades
ao profissional. Nesse sentido, o estudo da identidade profissional
de um cidadão associa-se diretamente ao aspecto sociocultural.
Sendo assim, a compreensão do contexto social e das identidades
individuais é sustentada pela construção mútua desses fatores, que
abordam significados múltiplos, negociáveis e correlacionados.
Em relação à negociação, desta vez voltada ao espaço organizacional, Vähäsantanen et al. (2008) sustentam que a agência
do professor se evidencia quando a ele é permitida a renegociação com a instituição, referindo-se às práticas exercidas por ela e
o seu impacto na relação de compromisso entre os dois sujeitos,
fundamental para a identidade profissional. Sobre o compromisso
docente, nota-se que esse valor é reforçado à medida que o professor percebe a existência de ajuda e incentivo entre seus colegas de
trabalho, e o compartilhamento dos valores educacionais na instituição. Em contrapartida, o compromisso é enfraquecido quando
há a imposição de novas estratégias para alavancar o aprendizado
(em um cenário de difíceis curvas de aprendizagem), a maximização de processos e a consequente burocracia provinda desses,
o corte nos recursos e a perda gradual de autonomia docente no
espaço áulico (redução da agência do profissional).
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Ainda sobre o exposto, quadros de decepção são comuns
em contextos de reforma. Como resultados, surge a frustração –
individual e coletiva – uma possível esfera de conflitos internos
e entre os profissionais, a fragilidade emocional e o abalo físico
oriundos da sobrecarga de trabalho, a tensão acerca do fazer docente e as demandas institucionais, assim como prováveis desentendimentos em nível de interpretação de objetivos e metas da
instituição de ensino. Como medidas atenuantes desses fatores
estressores, Vähäsantanen et al. (2008) sugerem o reforço da justiça e da confiança reduzindo conflitos de papeis e ambiguidades.
O foco dessa estratégia concentra-se na satisfação e na autoeficácia do profissional como reforço para a sua identidade e para o
trabalho (VÄHÄSANTANEN et al., 2008). Thomas e Beauchamp
(2011) evidenciam que uma parcela dos programas de formação
de professores ofertados pelo governo preocupa- se com aspectos
que circundam a identidade. Todavia, são poucos aqueles que se
debruçam sobre o processo de identidade profissional desenvolvido pelos docentes.
Na perspectiva de Al-Khatib e Lash (2017), a identidade
profissional dos professores compreende as formas como eles
ensinam, como se desenvolvem e como reagem às mudanças na
educação. Portanto, a sua identidade não se constrói de forma
individual e nem para ele mesmo. Seu desempenho volta-se à
sociedade, por isso a dinamicidade; podendo surgir identidades
alternativas. Logo, é cabível dizer que transformações identitárias
podem ocorrer, e com elas estão presentes tensões e dilemas.
Timostsuk e Ugaste (2010) apontam para a formação ou
abdicação de uma personalidade, o que depende de cada pessoa.
Sobre isso, os autores afirmam que a formação da personalidade
permeia as trocas de significados e experiências entre as pessoas,
o compartilhamento de histórias, o reconhecimento dos nossos
valores por uma comunidade em um espaço de aprendizagem, e a
consciência de que o contexto social nos molda.
A identidade profissional, segundo Gomes et al. (2013), é
retratada em quatro perspectivas: i) natural; ii) institucional; iii)
discursiva; e iv) de filiação. O primeiro tipo de identidade se refere
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à herança histórica, cultural e social do indivíduo. A segunda identidade está relacionada a sua posição social e as responsabilidades
que assume em uma estrutura organizacional. A terceira demarca
suas peculiaridades no meio social. Por fim, a quarta identidade
apresenta o indivíduo como materializando e compartilhando as
práticas de um determinado grupo, isto é, participando de um
grupo social específico.
Já para Urzúa e Vásquez (2008) há um conjunto de aspectos fundamentais que constituem a identidade profissional de um
professor. Dentre esses aspectos ressalta-se a reflexão como um
sentimento que abarca o pensar a prática docente nos âmbitos social e individual, o entendimento das identidades construído pelo
meio externo sobre ele, as interações e a análise do discurso docente. Quanto ao discurso, a escolha linguística influência o modo
como o professor se posiciona e é visto, interferindo em sua agência. A linguagem, para o estudo da identidade, é tida como atual
mesmo possuindo uma relação histórica com o campo.
O discurso, refletido na linguística, denota um ponto central para a construção do “eu” e para a conceituação de identidade.
Desse modo, no entendimento de Norton (2000 apud URZÚA;
VÁSQUEZ, 2008), a identidade está relacionada à visão de mundo
do indivíduo, em uma relação espaço-temporal, e como ele interage com o ambiente. Ou seja, há a projeção de si e sua relação com
o futuro. Nesse contexto, a reflexividade sobre as experiências docentes – que olham para o passado – é um recurso importante
para suscitar discussões sobre o ensino e principalmente para fornecer subsídios para a identidade profissional.
De acordo com Swennen, Volman e Essen (2008) a troca
com o meio beneficia o indivíduo em relação ao conhecimento
de si, visto que as experiências compartilhadas com a comunidade proporcionam um refinamento de sua essência e melhoram
o autoconhecimento. Pode-se afirmar que se trata da busca de
uma identidade socialmente legitimada. Entretanto, a identidade profissional dos professores é formada por subidentidades que
se harmonizam à medida que o docente vai aprimorando o
autoconhecimento. Como subidentidades, os autores argumen192
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tam que há uma identidade pré-docente, onde o professor adquire
maiores compreensões sobre o seu trabalho, qualitativa e quantitativamente, por meio de suas experiências.
A identidade profissional possui um conjunto de símbolos
que formam a autoimagem do professor. Esses símbolos se referem à motivação, às percepções sobre o trabalho, à autoestima e às
perspectivas profissionais futuras. Os mundos socialmente construídos na Academia – a educação, as escolas e as salas de aula
– corroboram a história do professor, da educação, do contexto
que a formou e que instiga determinadas condutas no trabalho
docente (SWENNEN; VOLMAN; ESSEN, 2008).
Sendo assim, Thomas e Beauchamp (2011) elucidam que a
identidade profissional está enraizada em histórias profissionais e
vivenciais anteriores, caracterizando-se como um processo contínuo e dinâmico em que há (re)significações de valores e experiências. Corroborando, Sutherland, Howard e Markauskaite (2010)
sintetizam que a identidade profissional é um conceito que envolve
status, uma posição social, e uma narrativa do professor sobre si
mesmo, não totalmente formado e em potencial transformação. A
partir disso, é possível afirmar que não se trata de um conceito fixo,
mas de interpretações e reinterpretações de experiências distintas.
Desse ponto em diante será abordada a metodologia que embasa o presente estudo, e após apresenta-se a análise e a discussão
dos resultados encontrados.
METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo compreende uma pesquisa exploratória, descritiva e com abordagem quantitativa. A classificação do estudo como uma pesquisa exploratória se dá pelo fato
de o pesquisador possuir pouca familiaridade com o campo pesquisado; estudo que pode futuramente ser mais preciso, modificado ou
ter seus conceitos mais esclarecidos (MARCONI; LAKATOS, 2010).
Por pesquisa descritiva, Prodanov e Freitas (2013) afirmam ser uma
estratégia de pesquisa que descreve uma realidade sem modificá-la; somente realiza o registro, a análise e a ordenação dos dados,
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sem a interferência do pesquisador, e com a aplicação de técnicas
de pesquisa padronizadas, tais como questionários e observações. A
abordagem quantitativa é explicada por Creswell (2010) como um
meio para testar teorias e relacionar variáveis. Para tanto, utiliza-se
de procedimentos estatísticos para a aferição dos resultados.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, que para Fachin (2006) é o instrumento de pesquisa mais
popular; que apresenta uma série de questões preenchidas diretamente pelo pesquisado, seja pessoalmente, por telefone, seja por
meio eletrônico. Marconi e Lakatos (2010) corroboram ao salientar que o questionário apresenta questões ordenadas e o preenchimento do instrumento ocorre sem a presença do pesquisador.
A estruturação do questionário foi realizada na plataforma
Google Formulários, uma ferramenta online da empresa Google. A
coleta dos dados ocorreu através das redes sociais, mais precisamente através de grupos de usuários (professores) na rede social Facebook, e contou com a participação de 58 usuários (ou professores).
A análise dos dados foi executada através do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science), utilizando os métodos
estatísticos de frequência, média e desvio padrão, principalmente.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste momento apresentam-se os dados sociodemográficos do estudo. Em relação ao sexo dos respondentes, constatou-se
que 74,1% do total dos participantes representamo sexo feminino,
conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Participação percentual por sexo
Frequência
Feminino
Masculino

43
15

Porcentagem (%)
74,1
25,9

Total

58

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Questionou-se a respeito da modalidade de ensino em que
atuavam os docentes participantes da pesquisa. Como resultado, obteve-se que 70,7% dessas pessoas trabalham na Educação
Presencial e somente 5,2% delas atuam na Educação à Distância
(EaD), de acordo com a Tabela 2, a seguir. Quando as modalidades de ensino foram segmentadas pelo sexo dos respondentes (Tabela 3, a seguir) verificou-se que 69,8% das mulheres lecionam somente na modalidade Presencial, assim também para 73,3% dos
professores homens. Como é possível notar, a atuação docente na
modalidade de ensino exclusivamente EaD ainda é baixa, sendo
4,7% e 6,7% para mulheres e homens, respectivamente.
Tabela 2 - Modalidades de ensino em percentual

EaD
Presencial

Frequência
3
41

Porcentagem (%)
5,2
70,7

Presencial e EaD

14

24,1

Total

58

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2017).
Tabela 3 - Modalidades de ensino por sexo – em percentual
Sexo

Total

Presencial e EaD

F
11
25,6%

M
3
20,0%

14
24,1%

Presencial

30
69,8%

11
73,3%

41
70,7%

EaD

2
4,7%

1
6,7%

3
5,2%

Total (n)

43

15

58

Total (%)

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2017).
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De forma comparativa, a jornada semanal de tais professores foi relacionada com a modalidade de ensino em que eles atuam
(Tabela 4). Os resultados indicam principalmente, de acordo com
a Tabela 4, que nove dentre os 58 professores lecionam até 10 horas
semanais na Educação Presencial - quando analisada somente essa
carga horária; 72,7% possuem dedicação exclusiva na modalidade
Presencial, 35% deles trabalham de 20 a 40 horas de forma integrada nas modalidades Presencial e EaD, e 16,7% exercem jornada semanal de 10 a 20 horas apenas na modalidade de ensino à distância.
Tabela 4 - Jornada de trabalho semanal por modalidade de ensino – em percentual
Até 10
horas
0

De 10 a 20
horas
4

0,0%

22,2%

35,0%

27,3%

9

11

13

8

100,0%

61,1%

65,0%

72,7%

0

3

0

0

EaD

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

Total (n)

9

18

20

11

Total (%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Presencial e
EaD
Presencial

De 20 a 40 Dedicação
horas
exclusiva
7
3

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Os professores responderam também a respeito do regime
de trabalho que executam nas instituições a que estão vinculados
(Tabela 5). Segundo a pesquisa, 32,8% mantém vínculo empregatício como professor horista e somente 22,4% dos docentes alegam possuir vínculo em tempo integral com Dedicação exclusiva.
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Tabela 5 - Regime de trabalho docente – em percentual
Frequência

Porcentagem

Horista

19

32,8

Tempo integral

14

24,1

Tempo integral
com dedicação exclusiva

13

22,4

Tempo parcial

12

20,7

Total

58

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Sobre o tempo de trabalho nas instituições, 22,41% das professoras pesquisadas afirmaram possuir vínculo acima de 5 anos,
e de 1 a 3 anos com a mesma instituição. Já 10,34% dos homens
dizem possuir tempo de trabalho em uma instituição de ensino
entre 1 e 3 anos. Entre os dois sexos, 24,14% dos docentes afirmaram que o seu tempo de trabalho é de até 1 ano.
Tabela 6 – Tempo de trabalho na instituição – em percentual

Acima de 5 anos
Até 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos

F
13
12
13
5

Sexo
%
22,41
20,69
22,41
8,62

M
4
2
6
3

%
6,91
3,45
10,34
5,17

Total

43

74,13

15

25,87

Total
17
14
19
8
58

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Quando interrogados sobre a primeira formação acadêmica (graduação), os docentes afirmaram possuir, majoritariamente,
formação em nível superior nas seguintes áreas do conhecimento:
Direito, Engenharias (Civil, Computacional e Ambiental), Licenciaturas (Fisica, Letras, Filosofia, Matemática, Química, Educação
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Física e História), Pedagogia, Administração e áreas correlatas
(Marketing, Ciências Contábeis e Economia), Psicologia e Enfermagem. Outras áreas abrangem Oceanografia, Medicina Veterinária, Serviço Social e Saúde (Biomedicina e Fisioterapia).
Em referência aos cursos de Especialização (Lato Sensu)
destacam-se Administração e suas ênfases, Gestão Escolar, Docência no ensino Superior, Linguagem, Psicopedagogia e Direito.
Em se tratando dos cursos Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado),
salientam-se as seguintes áreas de formação: i) Mestrado: Direito,
Administração, Educação, Linguagem, Ciências da Saúde, Biologia e Química. ii) Doutorado: Administração, Direito, Educação,
Ciências da Saúde, e Sustentabilidade.
Perguntou-se aos professores se eles exerciam alguma atividade laborativa distinta da docência (Tabela 7). Apenas 17,2% dos
docentes pesquisados afirmaram realizar outra atividade profissional. Sendo assim, para 82,8% deles a docência é sua ocupação
principal. Dentre aqueles que responderam executar, os principais
postos de trabalho informados foram de gestores, consultores,
pesquisadores e auxiliares administrativos.
Tabela 7 – Exercício de atividade profissional distinta da docência – em percentual
Frequência

Porcentagem

Não
Sim

48
10

82,8
17,2

Total

58

100,0

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Quanto aos dados da escala de Identidade Profissional (Tabela 8), utilizando-se uma escala do tipo Likert (de cinco pontos),
verificou-se que os participantes são neutros em sua opinião, ou
menos concordam, em relação a aspectos tangentes a sua motivação para o trabalho. Esses aspectos resumem-se na vontade de
aprendizado pelo aluno como fator motivador para o exercício da
docência, o relacionamento com os discentes, a preparação das
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aulas e a consequente metodologia aplicada para criá-las e, por
fim, o gosto pela transmissão do conhecimento - característica
determinante para a escolha da carreira docente. Diante desses
resultados, pode-se inferir acerca do atual cenário educacional do
país. As transformações no ensino promulgadas pelo Governo e a
crise da educação podem interferir no posicionamento docente
sobre a realidade do seu trabalho. Não somente no campo político, mas as mudanças sociais – como o sentido da moral e dos
valores – certamente influenciam a disposição desses profissionais
para o cumprimento do seu papel enquanto professores.
Tabela 8 - Fatores que influenciam a Identidade Profissional
Média

Desvio
Padrão

3,69

1,030

4,03

,858

Essencialmente o que me levou a optar pela docência
foi o gosto por transmitir conhecimentos.

4,09

,960

Estou muito motivado(a) para a docência.

4,12

,900

Sou um(a) professor(a) entusiasta.

4,16

,875

Uma aula ideal na minha área é aquela que consegue
responder às motivações dos alunos e que é orientada
por objetivos previamente definidos.

4,28

,833

Ensino com muito gosto porque tenho uma enorme
paixão pela área que atuo.

4,47

,655

Tento sempre evoluir como profissional aprendendo com os
demais professores, sejam eles experientes ou principiantes.

4,53

,599

Sou um(a) professor(a) responsável e empenhado(a) que
se esforça para desenvolver as capacidades dos alunos.

4,60

,591

Sou um(a) professor(a) que se preocupa com o bem
estar físico e psicológico dos alunos.

4,64

,583

Questões
Enquanto existir vontade de aprender nada abalará a
minha motivação.
Estou motivado(a) porque tenho imenso gosto de me
relacionar com os alunos.

Fonte: dados da pesquisa (2017).
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Por outro lado, os professores participantes evidenciaram
sua concordância ao afirmar a paixão existente pelo seu ofício,
a busca pelo aprimoramento por meio da troca de experiências
com outros professores, o esforço pelo desenvolvimento das capacidades e a preocupação com o bem-estar físico e psicológico
dos alunos. Em contraponto aos aspectos de menor concordância, imprimi-se desses resultados que a identificação profissional
com a docência está verdadeiramente conectada ao papel social
ocupado pelo professor. Como estudado teoricamente, o profissional ao projetar sua imagem questiona o sentido do seu trabalho
para o meio social, a sua representatividade objetiva como forma
de transformação social para as pessoas que o circundam. Outro argumento possível é a pré-existência de uma vocação para a
docência, que o faz transgredir as barreiras e permanecer nesse
campo de trabalho.
De forma detalhada, os fatores associados à identidade
profissional docente são apresentados deste ponto em diante em
relação ao nível de concordância (predomínio de resposta). Para
tanto, a Tabela 9 abaixo tem por função esboçar uma síntese dos resultados encontrados.
Tabela 9 – Predominância dos fatores influenciadores da Identidade Profissional
Fatores
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Sexo

Predominância

M

F

Enquanto existir vontade de aprender
nada abalará a minha motivação.

6

18

Concordo

Estou motivado(a) porque tenho
imenso gosto de me relacionar com
os alunos.

4

21

Concordo

Sou um(a) professor(a) que se empenha bastante preparando as aulas com
rigor e de uma forma metódica.

8

25

Concordo
totalmente

Essencialmente o que me levou a
optar pela docência foi o gosto por
transmitir conhecimentos.

3

23

Concordo
totalmente
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Estou muito motivado(a)
para a docência.

5

20

Concordo

Sou um(a) professor(a) entusiasta.

5

19

Concordo
totalmente

Uma aula ideal na minha área é aquela que consegue responder às motivações dos alunos e que é orientada por
objetivos previamente definidos.

8

19

Concordo
totalmente

Ensino com muito gosto porque tenho
uma enorme paixão pela área que atuo.

6

26

Concordo
totalmente

Tento sempre evoluir como profissional aprendendo com os demais
professores, sejam eles experientes
ou principiantes.

8

26

Concordo
totalmente

Sou um(a) professor(a) responsável e
empenhado(a) que se esforça para desenvolver as capacidades dos alunos.

10

28

Concordo
totalmente

Sou um(a) professor(a) que se
preocupa com o bem estar físico e
psicológico dos alunos.

9

31

Concordo
totalmente

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Observando a Tabela 9, percebe-se que os professores pesquisados possuem forte identidade profissional com a docência.
Esses professores mostraram possuir motivação para o trabalho,
apesar do contexto pelo qual passa a Educação atualmente. Da tabela extraem-se como destaque o forte engajamento desses profissionais com a qualidade do ensino que repassam aos seus alunos,
que se apresenta através da confecção dos materiais necessários
para os encontros; o empenho pela real aprendizagem, que se traduz no seu entusiasmo ao ensinar; no encontro de soluções para
os problemas cotidianos dos seus alunos; no esforço pelo desenvolvimento de competências discentes, assim como nos momentos de trocas de conhecimento e experiência com outros professores, sejam eles jovens profissionalmente, sejam eles possuidores de
uma jornada docente sólida.
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O prazer ao ensinar, a docência por paixão – e por que não
por vocação? – são traços de personalidade eclodidos na identidade de tais profissionais. A organização pedagógica e metodológica
também é um dos atributos que reforça ainda mais a identidade e
a imagem desses indivíduos como professores. Pode-se dizer que
todas as características apresentadas por eles contribuem para a
formação de uma legitimidade acadêmica (PEREIRA; CAVALCANTE, 2017), em que eles buscam compartilhar sua visão de
mundo com as pessoas ao seu redor, como também refletem sobre
suas virtudes e as contribuições do seu trabalho para a sociedade.
Há uma demonstração de personalidade, resignificada simbolicamente (TIMOSTSUK; UGASTE, 2010). O professsor entende
a sua importância para os outros, logo, é consciente de que o contexto social o moldará, como também sabe que a sociedade emite
opiniões sobre ele. Nesse sentido, busca-se reforçar a ideia de
que há um conjunto de elementos que marcam a identidade
profissional docente, e se estruturam como aspectos intrasubjetivos na constituição do professor. Em resumo, a identidade profissional na docência se dá como um processo individual, coletivo,
histórico-social e simbólico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo deste trabalho, buscou-se estudar a
identidade profissional de professores atuantes na Educação Presencial e/ou a Distância. Aderiram à pesquisa 58 professores de
diferentes áreas do conhecimento.
Como se pode notar, sociodemograficamente houve a predominância da participação de professoras, atuantes principalmente na Educação presencial e que mantém vínculo acima de
5 anos com uma instituição. Quanto aos níveis de ensino, observou-se que as áreas de maior concentração – tanto em nível de
graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu – foram a área de Negócios,
Saúde e Educação. A maioria dos professores respondeu que cumprem regime de trabalho como horistas nessas instituições.
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A partir da análise dos dados ficou claro o engajamento
para a docência desses profissionais. O sentido do trabalho para
eles compactua com as teorias de identificação profissional abordadas neste trabalho, principalmente quanto ao senso de importância e responsabilidade do fazer docente e de sua imagem para
a comunidade onde se fazem professores. É oportuno ressaltar a
simbologia que circunda o trabalho docente, e a relação desses
símbolos com a visão de mundo e si desses profissionais.
Este trabalho não tem por finalidade limitar o assunto identidade profissional, pois se entende que muitos olhares ainda são
necessários para esse campo de estudo, com atenção para as reformas educacionais vigentes no país, que assumem um forte impacto social futuro.
Como propostas de pesquisa, sugere-se o estudo da realidade profissional docente em comunidades carentes (viés de classe
social) e os dilemas da profissão; a inserção profissional do aluno
e o papel docente nesse processo; e a ressignificação do professor
na sociedade contemporânea: vida, trabalho, carreira e estigmas.
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CAPÍTULO NOVE
RECURSOS PEDAGÓGICOS COMO APOIO
DOCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
JHONY PEREIRA MORAES
RAQUEL PRÁ
GENEIA LUCAS DOS SANTOS

INTRODUÇÃO

Lourenço, Lima e Narciso (2016) evidenciam que a mudança no ensino superior brasileiro nas últimas décadas vem despertando a atenção de professores e instituições para a formação pedagógica docente. Observa-se uma transformação no perfil dos
estudantes ingressantes e dos egressos, assim como exige-se um
novo perfil docente; sendo sua prática complexa, cada vez mais
direcionada (caráter especialista) e situada na realidade.
Filho e Ribeiro (2007) salientam que o alto volume de conhecimentos apresentados e apreendidos corrobora para a rápida
obsolescência do aprendizado, sendo, portanto, fundamental promover novas formas de conhecimento e habilidades de trabalho,
sobrepondo conteúdos enraizados na prática docente e desatualizados. Filho e Ribeiro (2007, p. 2) defendem ainda que “para
transformar o status quo da sala de aula universitária é urgente
reconhecer os objetivos educacionais e adotar abordagens alternativas ao ensino tradicional”.
Berbel (2012) reflete sobre a autopercepção do profissional
enquanto docente. Para a autora é essencial que se faça uma reflexão sistemática sobre as práticas, de maneira que possam atender
às necessidades sociais.
Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo fazer um relato de experiência sobre a prática docente, por meio da apresentação de recursos pedagógicos utilizados na disciplina de
Ensino-Aprendizagem em Administração, no Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio
Grande Sul (UFRGS). O trabalho tem caráter descritivo e busca
contribuir para novas pesquisas sobre metodologias de ensino e
recursos pedagógicos.
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MATERIAL E MÉTODOS

Este relato de experiência é resultante das inquietações e
questionamentos de dois alunos do Programa de Pós-graduação
em Administração da UFRGS. As práticas docentes apresentadas
neste trabalho são oriundas das atividades docentes desenvolvidas na disciplina de Ensino-Aprendizagem em Administração,
que tem como objetivo maior o exercício da atuação e reflexão de
mestrandos e doutorandos em relação à profissão docente na área
administrativa. A construção da disciplina citada ocorreu através
da elaboração de seminários, sob responsabilidade dos discentes.
Os assuntos foram distribuídos nos primeiros encontros. Todos
tinham como missão abordar os conteúdos apresentando-os aos
demais alunos de diferentes formas.
Assim, apresentam-se aqui quatro ferramentas pedagógicas empregadas em alguns seminários pelos pesquisadores, sendo
elas: Kahoot!, EADBuilder, Mindmeister e CANVA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Kahoot! trata-se de um jogo digital utilizado como recurso didático, que permite a criação de quizzes, pesquisas e discussões para promoção de competições entre alunos. Por meio da
ferramenta, docentes podem lançar perguntas com o intuito de
introduzir novos conhecimentos ou revisá-los. Também é possível estabelecer pontuações para cada pergunta. Ao final do jogo,
gera-se um ranking com os melhores colocados. Como recursos
adicionais permite-se a inclusão de vídeos, imagens e música ao
jogo. O objetivo do sistema é tornar a aprendizagem um processo
divertido (DELLOS, 2015; KAHOOT!, 2017;)
O EADBuilder consiste em uma ferramenta gratuita (versão
para teste) e/ou paga disponibilizada online para a criação de cursos interativos voltados para o ensino à distância. O site disponibiliza cenários, personagens e objetos que podem ser manuseados
para criar ambientes de aprendizagem compostos por históricos
de forma simplificada e rápida. Como principal vantagem, resRECURSOS PEDAGÓGICOS COMO APOIO DOCENTE:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
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salta-se que sua interface permite trabalhar com designs atrativos
sem precisar de conhecimentos da área de desenvolvimento e programação (EADBUILDER, 2017).
Mindmeister é uma ferramenta disponibilizada online pela
Google para criar mapas mentais. Caracteriza-se por ser colaborativa, permitindo que os mapas sejam construídos em conjunto e
que as pessoas interajam por intermédio de um bate-papo disponibilizado no site. A modalidade básica permite criar no máximo
três mapas e é gratuita, mas existem outras opções pagas (CASTAMAN; INOCENTE, 2016; MINDMEISTER, 2016).
O CANVA consiste em uma ferramenta para criação de design gráfico que permite a alunos e professores a criação de materiais para cartazes, apresentações e posts para serem incluídos nas
mídias sociais. São disponibilizados diferentes tipos de imagens
e letras, a maior parte gratuitos, porém alguns designs são pagos
(CANVA, 2017).
O Quadro 1 a seguir, faz uma síntese das ferramentas e suas
finalidades.
Quadro 1: Ferramentas analisadas
Ferramentas

Tipo/Objetivo

Finalidade

Kahoot!

Jogo

Realização de competições, introdução
e revisão de conteúdos.

EAD Builder

Plataforma
EAD

Criação de cursos interativos
para ensino à distância.

Mindmeister

Mapas mentais

Criação de mapas mentais
construídos interativamente.

CANVA

Design Gráfico

Criação de materiais de apresentações,
cartazes e posts para as redes sociais.

Fonte: elaborado pelos autores (2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disponibilidade das ferramentas analisadas – Kahoot!,
EADBuilder, Mindmeister e CANVA – permitem aos docentes inserir novas metodologias em suas práticas pedagógicas e também
interagir de formas inovadoras com os alunos. Estas são formas
distintas e inovadoras para buscar promover maior engajamento
na relação de ensino e aprendizagem.
Introduzir mudanças no processo de ensino não é tarefa
simples, pois a inclusão de novas metodologias deve ser analisada
de forma crítica. Cabe salientar em relação a este aspecto que estas
devem ser adaptadas ao objetivo de ensino, tipo de conteúdo a ser
trabalhado e também ao perfil dos alunos.
O estudo do funcionamento de ferramentas é o primeiro
passo para a escolha de novas metodologias de ensino. Sugere-se que estudos futuros busquem relatar os resultados obtidos por
professores e alunos com a utilização destes instrumentos para
fornecer maiores subsídios aos docentes para a realização do planejamento de suas atividades.
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    CAPÍTULO DEZ
INFLUÊNCIA DOS AMBIENTES VIRTUAIS
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Querte Teresinha Conzi Mehelcke
Janete Sander Costa

1 INTRODUÇÃO: AMBIENTES VIRTUAIS
DE APRENDIZAGEM

Com a democratização do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto educacional, percebe-se no convívio com os alunos que computadores e celulares, em especial,
estão nas mãos da maioria deles. E com a crescente utilização dessas tecnologias digitais por pessoas o acesso a elas tem modificado
o perfil desse usuário (CENSO EAD.BR, 2011). Os recursos comunicacionais viabilizados pelo computador e o celular quando
conectados à Internet facilitam o acesso de um número crescente
de pessoas a ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), os quais
possibilitam a formação continuada em praticamente todas as
áreas de interesse de estudantes e pessoas em geral que buscam o
aprimoramento através de mais informação e conhecimento, seja
nas áreas acadêmicas e do trabalho seja nas relações sociais. E isso
se dá a partir de qualquer computador localizado em qualquer
parte do mundo e que esteja conectado a uma rede à Internet.
De acordo com o Censo EaD.Br (2011, p. 17), houve um
crescimento de participação nas matrículas, passando de 0,4%,
em 2011, para 11,2%, em 2012, tendo tido um aumento mais significativo em 2007. Com a demanda de crescimento, levantam-se
também as mídias mais utilizadas pelas Instituições de Ensino. Os
dados demonstram que o uso do e-learning pelas IES entrevistadas (171), o AVA é a 2ª mídia mais utilizada, ficando atrás apenas
do material impresso. Este cenário demonstra que o uso dos AVAs
são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem.
Os AVAs, de acordo com Telles (2009, p. 72), têm apresentado “[...] nas últimas três décadas aumento da comunicação humana mediada por computador para fins educativos, levou à uma
proliferação de tecnologias com o propósito de oferecer ambientes educacionais on-line”. Assim posto, verifica-se que as pessoas,
de modo geral, estão se comunicando mais, estão buscando novas
possibilidades de informação, havendo uma maior interação positiva entre elas e as tecnologias digitais.
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No tocante às vivências interacionais em ambientes de
aprendizagem virtuais, para melhor compreender esse novo habitat de interrelações humanas e de construção de conhecimento
intermediada pela tecnologia, define-se ‘ambientes de aprendizagem’, segundo Black; McClintock (1996) e Dewey (1933), conforme citado em Coscarelli (2002), como sistemas de ensino e
aprendizagem integrados e abrangentes, capazes de promover o
engajamento do aluno.
Nesse processo de interação do aluno com o AVA, o papel
desempenhado pelo professor ou tutor tem possibilitado - ao processo de ensino e aprendizagem - a construção de novos conhecimentos, em particular àquelas pessoas dispersas geograficamente
ou com dificuldades de acesso ao ensino presencial.
Em 2003, Mehlecke e Tarouco mencionam que os recursos
da Internet utilizados como suporte à comunicação, tais como as
salas de bate-papo, mural eletrônico, quadro compartilhado, fórum, áudio e videoconferência são exemplos de mecanismos disponíveis que permitem ampliar a interação e comunicação em atividades de EAD e que ganham relevância na medida em que uma
nova maneira de produzir conhecimento vem se instalando com
o computador, motivando a possibilidade de se aprender a fazer,
fazendo. Assim, o AVA deve ser interativo para que os envolvidos no processo possam construir novas e significativas aprendizagens em mútua colaboração. As possibilidades de interação
e colaboração também evoluíram com a abrangência de uso das
novas tecnologias e, neste sentido, Tarouco (2013, p. 287) refere-se à 2ª geração da WWW, a Web 2.0, assim: “A web 2.0 enfatiza o
conceito de troca de informações e colaborações dos internautas
por meio de sites e serviços virtuais nos quais participam não apenas como leitores, mas também como autores e organizadores de
conteúdo” (TAROUCO; ÁVILA, 2007).
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2 A INFLUÊNCIA DOS AVAS NO PROCESSO
DE ENSINO E APRENDIZAGEM ON-LINE

O processo de ensino e aprendizagem on-line é complexo
e requer fluência e competência tecnológica do professor para
que a aprendizagem do aluno seja efetiva. Neste sentido, Tarouco
(2013, p. 303), no tocante às competências dos professores para
preparar futuros cidadãos da era digital, menciona um trabalho
complementar realizado pela ISTE 2008 (International Society for
Technology in Education), que “[...] propôs um conjunto de padrões para avaliar conhecimentos e habilidades que os professores
necessitam para ensinar, trabalhar e aprender no atual contexto da
sociedade, cada vez mais interconectada e digitalizada”. Esses padrões constam do National Educational Technology Standards for
Teacher (NETS for Teachers), acrescenta Tarouco (2013, p. 303), e
incluem categorias de competências como: facilitar e inspirar a
aprendizagem criativa dos estudantes; projeto e desenvolvimento
de experiências em avaliações de aprendizagem na era digital; trabalho e aprendizagem na era digital; promoção da cidadania e responsabilidade digital; e, engajamento e crescimento profissional.
Esta última categoria destaca a importância da participação dos
professores em comunidades de aprendizagem, ao compartilhar
conhecimento e colaboração no desenvolvimento de habilidades
tecnológicas na escola e na comunidade.
O documento da Unesco (2009), que versa sobre padrões de
competência em TIC para professores, com vistas a corroborar com
a discussão da questão da fluência digital para professores, criou
um documento contendo uma proposta de currículo para professores sobre alfabetização em mídias e informação. Esse documento combina mídias e informação compreendendo: a alfabetização
em informação e a alfabetização em mídias. A alfabetização em
informação requer: definição e articulação das necessidades; localização e avaliação; organização; ética; comunicação e o uso do
conhecimento das tecnologias para poder processar a informação.
E a alfabetização em mídias requer: a compreensão do papel e as
funções dos meios de comunicação; compreensão das condições
em mídias para poder desempenhar as funções; avaliação crítica
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do conteúdo da mídia; envolvimento com os meios de auto-expressão e revisão das habilidades necessárias para a produção de
conteúdo gerado pelo usuário (TAROUCO, 2013, p. 305-306).
Neste segmento, percebe-se que a alfabetização da informação e das mídias necessitam de preparo e de competências para
que a aprendizagem em AVAs seja efetiva, pois, sem preparo, sem
qualificação, o que se pode ensinar? E o que se pode aprender?
Para Oliveira et al. (2001, p. 53, “[...] a aprendizagem não
é algo que ocorre de fora para dentro [...] ou de dentro para fora,
mas algo que acontece no relacionar do aluno com o meio do conhecimento”. Assim, o meio virtual, pode propiciar a aquisição
de novos conhecimentos, considerando a alfabetização informacional e digital.
Por outra via, com a Internet, nas redes de comunicação em
tempo real, surgem novos espaços e tempos no processo de ensino
e aprendizagem que ampliam o que se fazia na sala de aula presencial (MORAN, 2007, p. 94). E, de acordo com Coscarelli (2002),
como citado em Mehlecke e Tarouco (2003), “[...] a integração de
conhecimentos e saberes de diversas áreas é a marca de ambientes de aprendizagem”.
De modo geral, os AVAs estão sendo cada vez mais utilizados
na educação, conforme aponta o Censo EaD.BR 2011. A geração
atual de jovens, que está chegando nas universidades com relativo domínio das TIC, apresenta novos desafios aos professores no
sentido de exigir novas competências, habilidades e atitudes para
poder usar os diversos recursos tecnológicos digitais, a fim de contribuir com esse complexo processo de ensino e aprendizagem.
Em acréscimo, Santos (2013, p.14) diz que “[...] ao contrário
do que indica o senso comum quando se pensa em EaD, nesta
modalidade, ela não se limita à transmissão da imagem de um
professor via Internet. Atualmente, há uma diversidade de ferramentas e métodos de ensinar com o uso do computador. Ao entrar nos AVA, por exemplo, o aluno poderá encontrar conteúdos
interativos, jogos, fóruns e muitos outros recursos interativos e
colaborativos os quais poderão construir para a construção de novos conhecimentos. Mallard como citado em Santos (2013, p. 16)
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diz que há uma forte tendência na adoção de outros equipamentos, como tablets e até smartphones para o uso no EaD.
Tendo esse panorama como pano de fundo, desenvolveu-se
estudo acerca da influência da aprendizagem através de ambientes
virtuais, a partir da percepção de alunos de cursos de graduação
de uma Instituição de Ensino Superior em Taquara, RS.
3 A INFLUÊNCIA DA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DOS AMBIENTES
VIRTUAIS: UMA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS

A pesquisa realizada visava verificar a influência do ambiente virtual de aprendizagem Eduline (ambiente virtual desenvolvido pela equipe Faccat EaD) na aprendizagem de alunos de
03 disciplinas semipresenciais. Este estudo foi realizado no final
do 1º semestre de 2012, com alunos dos cursos de Administração, Turismo e Psicologia, das Faculdades Integradas de Taquara,
FACCAT, RS, totalizando aproximadamente 80 alunos, dentre os
quais 61 responderam à pergunta de formulário disponibilizado
no Google docs.
A metodologia empregada na análise dos dados levantados
é de natureza qualitativa, em que se buscou descrever e compreender algumas das respostas ao formulário respondido pelos alunos,
não havendo uma preocupação em explicá-las ou fazer previsões.
Para Golafshani (2003), como citado em Ollaik e Ziller (2012), a
descrição e compreensão de algumas das respostas levantadas ficaram restritas ao contexto de análise apresentado, ou seja, o AVA
Eduline, e os resultados obtidos, conforme abaixo apresentado,
diferem daqueles eventualmente obtidos por análise estatística ou
por outras formas de quantificação. Nessa linha metodológica, em
vez de explicar buscou-se descrever, em vez de prever, buscou-se
compreender e em vez de generalizar buscou-se a possibilidade
de extrapolação para situações com contextos similares. (GOLAFSHANI, 2003, citado por Ollaik e Ziller, 2012).
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3.1 Análise dos dados da pesquisa
Mediante a pergunta ”Qual a influência dos ambientes virtuais no processo de ensino e aprendizagem a distância?” foram
destacadas para análise algumas das respostas do alunos entrevistados, conforme apresenta-se a seguir.
Aluno 1: O ambiente virtual é fundamental para um ensino
de qualidade, com interações e discussões entre os próprios usuários e professores. Isso facilita no ensino dos usuários e a interação de usuários mais tímidos ou com dificuldades de se expressar
verbalmente.
A resposta do Aluno 1 enfatiza a importância fundamental
do ambiente virtual para qualificar o ensino ofertado, nesse caso
semipresencial, destacando as interações entre os usuários, alunos
e professores como sendo um aspecto facilitador, principalmente
àqueles com menos fluência verbal. Neste sentido, Palloff e Pratt
(2004, p. 24), afirmam que , “quando os alunos estão satisfeitos
com seus cursos ou programas, tendem a continuar.”
Aluno 2: Acredito que um ambiente virtual influencia positivamente a aprendizagem individual e coletivamente quando sua
interface para o usuário (apresentação, lay-out), navegabilidade
através das ferramentas disponíveis aos alunos e a metodologia de
ensino utilizada pelo professor promoverem a interatividade entre
todos os atores envolvidos num dado cenário de ensino-aprendizagem (curso, disciplina, etc.). Nesses movimentos, a presença
virtual tanto do professor como do aluno é essencial para que se
construa uma boa atmosfera para o desenvolvimento de produção
de conhecimento a distância.
O aluno 2 também considera positiva a influência de um
ambiente virtual, acrescentando tanto no plano individual como
coletivo. E vai além ao destacar a interface do AVA, sua apresentação e lay-out, a navegabilidade e facilidade na utilização das
ferramentas pelos professores e alunos, além da metodologia empregada pelo professor, elementos esses potencializadores de uma
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boa atmosfera em que a interatividade desencadeada movimenta
todos os atores envolvidos nesse cenário virtual de oportunidades
para a construção de conhecimento.
Aluno 3: Um ambiente virtual, para facilitar a aprendizagem, deve dispor de ferramentas que tenham esse objetivo, que
promovam a interação com os professores, colegas, com a aula e
as tarefas propostas.
Na resposta do aluno 3, encontra-se um aspecto novo que
são as tarefas propostas pelo professor, um componente indispensável para que o processo ensino-aprendizagem se complete.
Aluno 4: Uma disciplina à distância não obriga, necessariamente, que os alunos tenham que fazer tudo sozinhos. Com o
uso do fórum, por exemplo, podemos compartilhar experiências
e, assim, enriquecer o nosso aprendizado (de um jeito diferente
do que acontece em aula presencial, mas com o mesmo objetivo).
Sim, o ambiente virtual, influencia na minha aprendizagem,
e tem fundamental importância.
Na resposta do Aluno 4 fica clara a importância do compartilhar de experiências na ferramenta fórum, diferentemente do
que aconteceria no ambiente presencial, aspecto esse a influenciar
a aprendizagem.
Aluno 5: Na minha opinião, o ambiente virtual ajuda na
aprendizagem, pois no meu caso, me obrigo a pesquisar e ler algo
sobre o conteúdo/disciplina trabalhados, entretanto tenho observado respostas de colegas, a aplicação do (control C + control V) o
que agiliza a resposta de exercícios e confecção de trabalhos, mas
não ajuda muito no aprendizado.
O Aluno 5 menciona a importância do ambiente virtual no
que se refere à sua atitude frente aos desafios de responder aos
exercícios propostos, uma vez que é levado a buscar outros recursos e fontes de busca além dos disponibilizados no ambiente para
poder resolvê-los. Entretanto, não acredita haver aprendizagem
em em AVA.
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Aluno 6: Com certeza é muito importante, pois o aluno não
precisa deslocar-se até a faculdade, pode acessar o conteúdo estando em sua própria casa ou até, no trabalho, quando e se possível. Além de ser uma aula mais rápida e prática!
O Aluno 6, em sua resposta, enfatiza a importância do não
deslocamento físico, portanto, da facilidade de se acessar o ambiente e conteúdo seja de casa, seja do trabalho. Ainda, destaca a rapidez
e a praticidade oferecidos por tal espaço de aprendizagem virtual.
Aluno 7: O ambiente virtual influência sim na aprendizagem e é muito importante, pois lá tiro todas as minhas duvidas,
posto trabalhos e pego material para as aulas, O ponto positivo de
estudar assim é o fato de ser mais acessível o valor, assim sendo
o aluno se forma com mais rapidez, já um ponto negativo: tenho
que me puxar, pois tem muito material para ser lido na internet
em sites que falem sobre o assunto abordado.
A resposta do Aluno 7 apresenta o ambiente virtual de
aprendizagem como um espaço de dirimir dúvidas, de buscar e
postar materiais seus e do professor, qualificando sua resposta
apontando para aspectos positivos, especialmente o financeiro e
uma maior rapidez em realizar o curso, e, como negativo, o fato
de ter que individualmente dedicar-se mais intensamente na resolução de problemas.
Aluno 8: O ambiente virtual influencia sim na aprendizagem,
porém, é preciso saber como utilizar a ferramenta para que isso
ocorra. Não basta simplesmente largar os alunos na frente de um
computador e dizer pra ele pesquisar. É importante deixar claro os
objetivos que se quer alcançar, mostrar como utilizá-la para o bem.
A resposta do Aluno 8, corroborando, Palloff e Pratt (2004,
p. 28) destacam que a “aprendizagem on-line é uma experiência
transformadora[...]”. Como diz o Aluno 8, o ambiente pode influenciar na aprendizagem, mas para isso necessita de esclarecimentos do professor para que o mesmo possa contribuir para o
processo de ensino e aprendizagem.
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Aluno 9: Acho que quem quer estudar, estuda de qualquer
jeito. Não é por ser estudo a distância que um aluno vai aprender
menos que no presencial. É claro que tem disciplinas onde as aulas presenciais são importantes.
Para mim é justamente essa combinação de estudo em ambiente presencial e virtual que é interessante. Acho importante a
experiência com estudo a distância, afinal a tecnologia faz parte
da nossa vida.
Assim posto pelo Aluno 9, percebe-se que ele valoriza a
“combinação” entre o presencial e o virtual, salientando que os
alunos que querem aprender, não é o ambiente que vai lhes proporcionar a construção de novos conhecimentos. O professor,
neste processo, tem papel fundamental, pois cabe a ele a organização do ambiente virtual, motivar a participação dos alunos para
que o ambiente seja apenas um elo entre o aluno e o professor.
Aluno 10: É uma ótima ferramenta de trabalho, pois assim
nos mantemos conectados aos colegas e professores durante os
dias de afastamento da Faccat. Às vezes, durante as aulas não refletimos muito sobre os assuntos tratados, e assim podemos esclarecer as dúvidas e dar/receber opinião dos colegas sobre eles. Eu
estou adorando este processo de ensino e aprendizagem.
A resposta do Aluno 10 enfatiza a ferramenta de trabalho a
qual permite a sua interlocução com os demais colegas da turma.
Ainda, diz que em aulas presenciais as vezes não refletem, mas na
EaD há interatividade entre o grupo. Neste sentido, Palloff e Pratt
(2004) salientam incentivar as relações de diálogos é a melhor forma de sustentar a interatividade do curso.
De acordo com Prensky (2001), o professor de hoje, tem que
aprender a se comunicar na língua e estilo dos seus estudantes.
Cabe salientar que, o artigo escrito por Prensky em 2001 sobre
os Nativos Digitais, Imigrantes Digitais, traduzido pela Profa. Roberta de Morais Jesus de Souza, já destacava a postura do professor a qual, estamos falando e discutindo.
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4 CONSIDERAÇÕES

Ao finalizar a análise da pesquisa aplicada aos estudantes da Faccat, na modalidade semipresencial, considera-se que a metodologia aplicada no ambiente virtual de aprendizagem, o Eduline, foi
aprovado pelos alunos os quais afirmam que ela contribui para o
processo de ensino e aprendizagem virtual.
.Possibilitar a discussão e abrir espaço para o diálogo, ouvir
o aluno, percebe-se que, por mais que gostem da modalidade, salientamos que para muitos dos entrevistados, a comodidade para
estudar é um fator relevante e que consideram importante quando
perguntamos se o ambiente influencia na aprendizagem. Por outro lado, destacam como ponto negativo a disciplina, a exigência e
o fato de ter que estudar muito.
Mediante o exposto, considera-se que a pesquisa aplicada
atendeu aos objetivos propostos inicialmente, “verificar a influência do ambiente virtual de aprendizagem Eduline”,
Como trabalhos futuros, é ampliar a pesquisa sobre a aprendizagem virtual considerando as ferramentas disponibilizadas no
Eduline que mais propiciam a construção do conhecimento e qual
é o meio utilizado para acessar as aulas, se pelo computador tradicional, tablet, iPhod, iPhone entre outros.
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CAPÍTULO ONZE
PERFIL DOS ALUNOS E IMPRESSÕES ACERCA
DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
NA MODALIDADE DE EAD
SIDNEI RENATO SILVEIRA
ANTÔNIO RODRIGO DELEPIANE DE VIT
CRISTIANO BERTOLINI

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados obtidos por meio da aplicação de um instrumento, com o objetivo de diagnosticar o perfil
dos discentes do Curso de Licenciatura em Computação, ofertado pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) no âmbito
da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na modalidade de EaD
(Educação a Distância) (UFSM, 2021a).
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação, o curso permite a formação de professores
e qualificação dos mesmos, inseridos em suas comunidades, para
a utilização de Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. O objeto de estudo do curso envolve conceitos fundamentais da Ciência e da Tecnologia da Computação; teorias relativas
à aprendizagem e sua aplicação em ambientes informatizados de
aprendizagem; processos de ensino e de aprendizagem nas áreas
de computação e pedagogia. Por meio da aquisição de capacidades relacionadas com o desempenho da prática pedagógica, para
o exercício da docência voltada à diversidade, objetiva-se licenciar
professores na área de informática para atuarem no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, em empresas de consultoria e assessoria em informática, empresas de desenvolvimento de software
educacional e empresas que utilizam a tecnologia de informática
para capacitação de funcionários (UFSM, 2021b).
O referido instrumento foi enviado, por e-mail, para todos
os alunos matriculados no curso, sendo criado por meio da ferramenta Google Forms. Participaram 40 alunos, que representavam,
na época da aplicação, 36,36% dos alunos matriculados (eram 110
alunos no total). A Tabela 1 apresenta o número de alunos matriculados em cada polo e quantos preencheram o instrumento.
Cabe destacar que esses cinco polos correspondem à oferta da primeira turma do curso, iniciada em 2017/1. Atualmente já existe
uma segunda turma em andamento, cujas atividades letivas iniciaram no 2º semestre de 2020, nos polos de Cachoeira do Sul,
Constantina, Jacuizinho, Tio Hugo e Três de Maio.
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Tabela 1: Alunos por Polo

20
24
19

Alunos
que preencheram
o instrumento
9
11
10

Percentual de alunos
que preencheram
o instrumento
45%
45,83%
52,63%

Palmeira das
Missões

24

6

25%

Três Passos
Total

23
110

4
40

17,39%
---

Polo

Alunos
Matriculados

Cruz Alta
Sarandi
Seberi

Fonte: os autores, 2021.

Pabis (2012), destaca que o planejamento das disciplinas deve
ser elaborado antes do professor iniciar as suas aulas mas, depois
do professor realizar um diagnóstico preliminar sobre o seu público-alvo, ou seja, fica evidente a necessidade de que tanto a Coordenação do Curso como os docentes tenham informações acerca
dos conhecimentos prévios dos estudantes, bem como de suas vivências e experiências. As experiências dos alunos também são a
base da Andragogia, que foca a aprendizagem de adultos (DeAquino, 2007). Foi dentro deste contexto que este trabalho envolveu o
levantamento do perfil dos alunos do Curso de Licenciatura em
Computação. No caso da aprendizagem de adultos cabe destacar
que, com o aumento da maturidade e o consequente acúmulo de
experiências, acabamos por desenvolver uma postura mais crítica,
o que exige que participemos mais ativamente dos processos de ensino e de aprendizagem. Essa maturidade e postura crítica também
nos permite adquirir autonomia, um dos aspectos importantes
para estudar na modalidade de EaD (PEREIRA et al., 2017).
A Andragogia refere-se à educação centrada no aprendiz,
para pessoas de todas as idades. Segundo DeAquino (2007), no
modelo andragógico de aprendizagem, a responsabilidade pela
aprendizagem é compartilhada entre professores e alunos.
O Quadro 1 apresenta as principais diferenças entre a Andragogia e o modelo tradicional (Pedagogia).
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Quadro 1: Diferenças entre Pedagogia e Andragogia
Pedagogia
(Aprendizagem centrada
no professor)

Andragogia
(Aprendizagem centrada no aluno)

Os aprendizes são dependentes

Os aprendizes são independentes
e autodirecionados

Os aprendizes são
motivados de forma extrínseca
(recompensas, competição, etc)

Os aprendizes são
motivados de forma intrínseca
(satisfação gerada pelo aprendizado)

A aprendizagem é caracterizada por A aprendizagem é caracterizada por
técnicas de transmissão de conheci- projetos inquisitivos, experimentação,
mento (aulas, leituras designadas)
estudos independentes
O ambiente de aprendizagem é for- O ambiente de aprendizagem é mais
mal e caracterizado pela competiti- informal e caracterizado pela equidavidade e por julgamentos de valor
de, respeito mútuo e cooperação
O planejamento e a avaliação
são conduzidos pelo professor

A aprendizagem
deve ser baseada em experiências

A avaliação é realizada
por meio de métodos externos
(notas, testes e provas)

As pessoas são centradas no desempenho em seus processos de aprendizagem

Fonte: DeAquino (2007, p. 12)

Apesar de a Andragogia estar baseada na aprendizagem de
adultos e em suas experiências, não é correto supor que os adultos
possuem, por si só, um melhor desempenho. Para isso, o aluno
precisa assumir uma boa parte de responsabilidade pelo seu aprendizado (DeAquino, 2007). Essa responsabilidade tem a ver com a
autonomia e é muito necessária para que um estudante realize um
curso na modalidade de EaD. Além disso, nem todas as pessoas
possuem experiências ricas que possam estimular seus processos
de aprendizagem, bem como a motivação intrínseca. Alguns alunos, mesmo adultos, ainda precisam de motivadores externos, tais
como notas e competição, outros possuem satisfação em aprender
EaD (PEREIRA et al., 2017; SILVEIRA et al., 2019).
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Para estimular a aprendizagem no paradigma andragógico, é
preciso contextualizar os conteúdos abordados, ou seja, professor
deve mostrar ao aluno onde o conhecimento abordado poderá ser
usado. O aluno também pode se questionar e buscar possibilidades
de aplicação do conhecimento construído. Isto faz parte do processo de aprendizagem (PEREIRA et al., 2017; SILVEIRA et al., 2019).
A Andragogia, ou aprendizagem centrada no aluno, também denominada de aprendizagem autodirecionada, tem um
foco maior no processo (desenvolvimento do pensamento crítico,
crescimento como pessoa e como cidadão) do que simplesmente no conteúdo (aquisição de conhecimentos e habilidades sobre
um determinado assunto) (DeAquino, 2007). Para que o aluno
aprenda a aprender, característica importante na sociedade do conhecimento (onde precisamos aprender sempre) e, também, para
a autonomia na modalidade de EaD, é necessário desenvolver o
pensamento crítico e, para atuar como Licenciado em Computação, foco deste artigo, os alunos precisarão deste pensamento crítico, de entender a sua importância na sociedade como cidadão,
além de desenvolver as habilidades técnicas (conhecimento mais
tradicional) (PEREIRA et al., 2017; SILVEIRA et al., 2019).
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos por meio da aplicação do instrumento são apresentados, separadamente, de acordo com as perguntas
realizadas. Com relação à primeira pergunta, Qual é a sua Idade,
os alunos do Curso de Licenciatura em Computação, na sua maioria (totalizando 34,21% dos respondentes) encontram-se na faixa
etária entre 22 e 30 anos.
A faixa etária entre 41 e 50 anos também se destaca (28,95%).
O Gráfico 1 apresenta os resultados obtidos (dados relativos, em porcentagem), de forma gráfica. Dos 40 respondentes, 2 não responderam a esta questão. Cabe destacar que os alunos mais jovens possuem
17 anos (2 alunos) e os com maior idade têm 53 anos (2 alunos).
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Gráfico 1: Faixa Etária dos Alunos

Fonte: Os autores, 2021.

Com relação à pergunta sobre o gênero, a maioria dos respondentes (52,5%) é do gênero feminino e 47,5% do gênero masculino.
Com relação à pergunta sobre o polo onde estuda, a maioria dos
respondentes é do polo de Sarandi (11 alunos), seguindo-se do polo
de Seberi (10 alunos). Os dados são apresentados no Gráfico 2.
Gráfico 2: Polo onde Estuda

Fonte: Os autores, 2021.

Com relação à pergunta em qual cidade você reside, os 40
respondentes estão espalhados por 18 cidades do Estado do Rio
Grande do Sul. Os municípios que aparecem com maior número
de alunos são Cruz Alta (15%), Sarandi (12,5%) e Seberi (10%),
municípios onde estão localizados 4 dos 5 polos da UAB onde o
curso é ofertado. Os dados são apresentados no Gráfico 3.
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Gráfico 3: Município onde Reside

Fonte: Os autores, 2021.

A pergunta relativa ao estado civil apresentava as seguintes
possibilidades de resposta: solteiro, separado/divorciado, casado/
união estável e viúvo. O estado civil da maioria dos alunos é casado/união estável (55%).
Com relação à pergunta Você trabalha atualmente, a maioria
dos alunos afirmou que trabalha (92,5%). Para os respondentes que
indicaram estarem atuando profissionalmente, questionamos se os
mesmos trabalham na área de Informática. A maioria não atua na
área de Informática (64,11%). Para os respondentes que indicaram
estarem atuando profissionalmente, questionamos, também, se os
mesmos trabalham na área de Educação, já que o Curso de Licenciatura em Computação abrange as duas grandes áreas de Informática
e de Educação. A maioria não atua na área de Educação (51,29%).
Para os respondentes que indicaram atuarem profissionalmente, também questionamos o nível salarial. Os alunos tinham
as opções até 2 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos, de 6
a 8 salários mínimos e acima de 8 salários mínimos. Os resultados
apresentados no Gráfico 4, referem-se aos 36 alunos que responderam que estão trabalhando atualmente (1 aluno, que respondeu
que está trabalhando atualmente, não respondeu esta questão). Os
dados mostram que a maioria dos alunos (75%) estão na faixa
salarial de até 2 salários mínimos.
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Gráfico 4: Nível Salarial

Fonte: Os autores, 2021.

Com relação ao ramo de atividade profissional, foram disponibilizadas as seguintes opções de resposta: indústria, comércio, serviços, setor agrícola, órgão público, educação e outro. Os resultados são
apresentados no Gráfico 5 (dados relativos). A maioria dos alunos
que atua profissionalmente (14 respondentes, representando 37,84%
dos alunos que trabalham) exerce atividades no ramo da Educação.
Gráfico 5: Ramo de Atividade Profissional

Fonte: Os autores, 2021.

Na pergunta referente à situação funcional disponibilizamos
as seguintes opções: empresário, autônomo, empregado, estagiário
e outro. A maioria dos alunos (28 respondentes, 75,68%) destacou
a opção empregado. Os resultados são apresentados no Gráfico 6.
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Gráfico 6: Situação Funcional

Fonte: Os autores, 2021.

Com relação à forma como conheceu o curso, disponibilizamos as seguintes opções: jornal, visita à instituição, site da instituição, indicação de outras pessoas, divulgação pelo Facebook,
divulgação pelo polo da UAB e outros. Os alunos podiam marcar
mais de uma opção nesta questão. A maioria dos alunos (20 respondentes, 38,48%) destacou a opção indicação de outras pessoas.
Os resultados são apresentados no Gráfico 7.
Gráfico 7: Meios de Conhecimento da Oferta do Curso

Fonte: Os autores, 2021.
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Com relação aos motivos para estudar na instituição, disponibilizamos as seguintes opções: ensino de qualidade, ensino gratuito,
opção de realizar as atividades a distância, polo próximo da residência
e outro. Os alunos podiam marcar mais de uma opção nesta questão.
A maioria dos alunos (30 respondentes – 29,12%) destacou o ensino
gratuito. O ensino de qualidade também teve destaque positivo, com
29 ocorrências. Os resultados são apresentados no Gráfico 8.
Gráfico 8: Motivos para estudar na Instituição

Fonte: Os autores, 2021

Questionamos, também, se os alunos já haviam realizado
outros cursos na modalidade de EaD sendo que, a maioria (21
respondentes, que representam 52,50%), responderam afirmativamente. Para os 21 alunos que responderam afirmativamente,
questionamos quais foram os cursos realizados. Os resultados
são apresentados na Tabela 2, incluindo cursos extracurriculares, técnicos, de graduação e de pós-graduação. Os resultados
demonstram que o grupo é bastante heterogêneo no que diz respeito às áreas de conhecimento.

232

SIDNEI RENATO SILVEIRA | ANTÔNIO RODRIGO DELEPIANE DE VIT | CRISTIANO BERTOLINI

Tabela 2: Outros cursos realizados na modalidade de EaD
Em caso afirmativo, quais?

Qtde

Técnico em Informática

1

Pedagogia

2

Especialização em Ensino de Sociologia

1

Especialização – TICs aplicadas à Educação

1

Especialização em Gestão Escolar

1

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1

Especialização em Mídias na Educação

2

Tutor a Distância

1

Disseminadores de Educação Fiscal

2

Licenciatura em Geografia

1

Curso de Conselhos Escolares

1

Especialização em Psicopedagogia

1

Licenciatura em Espanhol

1

MBA em Planejamento e Gestão Estratégica

1

Cursos promovidos pelo SENASP

1

Cursos preparatórios para concurso

1

Eletrônica Básica

1

Montagem e Manutenção de Computadores

1

Licenciatura em Matemática

1

Fonte: os autores, 2021.

Com relação aos motivos da escolha do Curso de Licenciatura em Computação, não havia opções de resposta. Sendo assim, fez-se um agrupamento das respostas semelhantes, cujos resultados
são apresentados na Tabela 3. A maioria dos respondentes (11)
destacou o gosto ou interesse pela área de Informática. Alguns
respondentes deram mais de uma justificativa para esta pergunta.
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Tabela 3: Por que você escolheu o Curso de Licenciatura em Computação EaD?
Motivos Destacados

Qtde

Interesse pela área de Informática

11

A área de Tecnologia da Informação é importante atualmente

6

Vontade de aprender/aprofundar os conhecimentos em Informática

4

Quero atuar como professor

3

Já atuo na área de Informática

3

Atuo como Professor de Informática

2

Curso gratuito

2

Curso que alia as áreas de Informática e Educação

2

Realização/Crescimento Profissional

2

Trabalho

1

Estava procurando um curso de graduação e surgiu esta oportunidade

1

Já possuo curso Técnico em Informática

1

Disponibilidade de horários

1

Polo próximo da residência

1

Aprimorar o trabalho como professor

1

Fonte: os autores, 2021.

Com relação aos pontos fortes do curso, não havia opções
de resposta. Sendo assim, fez-se um agrupamento das respostas
semelhantes, cujos resultados são apresentados na Tabela 4. A
maioria dos respondentes (7) destacou o fato de que o curso alia
as áreas de Informática e de Educação. Outros pontos fortes que
merecem destaque são o fato de o curso ser realizado na modalidade de EaD e os professores/tutores. Alguns respondentes deram
mais de uma justificativa para esta pergunta.
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Tabela 4: Principais Pontos Fortes do Curso
Pontos Fortes Destacados
Curso que alia as áreas de Informática e de Educação
Educação a Distância
Professores/Tutores
Facilidade para conciliar o tempo entre trabalho e estudo

Qtde
7
6
5
5

Conhecimento em Tecnologia da Informação
Qualidade do material didático
Qualidade do curso
Interatividade entre os alunos e professores
Mercado de trabalho
Diversidade de tarefas para fixação do conteúdo
Método de aprendizagem desafiador
Curso gratuito
Licenciatura

4
4
2
2
2
1
1
1
1

Fonte: dos autores, 2021.

Com relação aos pontos fracos do curso, também não havia
opções de resposta. Sendo assim, fez-se um agrupamento das respostas semelhantes, cujos resultados são apresentados na Tabela
5. Os principais pontos fracos destacados são a falta de atenção
com os alunos virtuais (alguns alunos queixam-se de demora no
atendimento por parte dos tutores) e a falta de vídeo-aulas. Alguns respondentes deram mais de uma justificativa para esta pergunta. Um aluno destacou que: “acho que não tem ponto fraco e,
sim, barreiras a serem vencidas”.
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Tabela 5: Pontos Fracos do Curso
Pontos Fracos Destacados
Falta de atenção com os alunos virtuais
Poucas vídeo-aulas
Pouca interação
Poucas informações/orientações das disciplinas

Qtde
3
3
2
2

Faltam aulas presenciais e/ou por videoconferência
Faltam links de apoio aos assuntos estudados
Laboratório
Pouca participação dos colegas em debates
Dificuldades em compreender algumas disciplinas mais complexas
Dificuldade em estudar sozinho
Material Didático

2
2
1
1
1
1
1

Os tutores não motivam os alunos

1

Fonte: os autores, 2021.

Com relação aos recursos que os alunos sentem falta no curso,
não havia opções de resposta. Sendo assim, fez-se um agrupamento das respostas semelhantes, cujos resultados são apresentados
na Tabela 6. Dos 37 respondentes para esta questão, 8 (21,62%)
destacaram que não sentem falta de nenhum recurso além dos
já disponíveis. Entretanto, 14 respondentes 37,83%) destacaram a
necessidade de existirem mais vídeo-aulas nas disciplinas.
Tabela 6: Recursos Destacados
Recursos Destacados
Vídeo-aulas
Aulas presenciais e/ou videoconferências
Biblioteca online e de fácil acesso
Práticas de montagem e manutenção de computadores

Qtde
14
7
1
1

Fonte: os autores, 2021.
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Tendo-se em vista a busca por alternativas de redução da
evasão, já discutida em reuniões do Colegiado do Curso, incluiu-se no instrumento uma questão relativa à possibilidade de abandono do curso. Os 40 alunos responderam a esta questão sendo
que 35 alunos (87,50%) disseram que não e 5 alunos (12,50%) responderam que não.
Os alunos que responderam afirmativamente destacaram,
entre os possíveis motivos para trancamento e/ou abandono do
curso: insegurança e dúvidas; dificuldades no aprendizado e pouco conhecimento na área.
Com relação a já terem cursado anteriormente outro curso de Graduação, metade dos respondentes (20), compreendendo
50%, respondeu sim e a outra metade respondeu não. Os cursos
citados pelos alunos que responderam de forma afirmativa são
apresentados na Tabela 7.
Tabela 7: Cursos de Graduação Concluídos
Cursos Destacados
Ciência da Computação/Informática/Sistemas de Informação
Pedagogia
História
Letras
Administração
Geografia
Teologia
Agropecuária
Alimentos
Direito
Matemática
Fonte: os autores, 2021.
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4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
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Com relação aos alunos que já cursaram cursos de Pós-graduação, 11 alunos, representando 27,50% dos respondentes informou sim. Os cursos citados pelos alunos que responderam de
forma afirmativa são apresentados na Tabela 8. Cabe destacar que,
dos 11 alunos que já cursaram uma Pós-graduação, 4 já possuem
Mestrado e 1 está cursando o Doutorado (ainda não concluído).
Tabela 8: Cursos de Pós-Graduação Concluídos
Cursos Destacados
Especialização em Psicopedagogia
Especialização em Metodologia do Ensino de Línguas
Especialização em Gestão e Docência do Ensino Superior
Mestrado em Geografia
Especialização em Supervisão Escolar
Especialização em Docência Universitária
Mestrado em Teologia Bíblica
Especialização em História
Especialização em Mídias na Educação
Especialização em Educação a Distância
Mestrado em Ensino de História
Especialização em Educação Especial
Mestrado em Ciências da Educação

Qtde
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: os autores, 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados revelam que os discentes possuem um perfil bastante heterogêneo, especialmente no que diz
respeito às áreas de conhecimento, já que muitos possuem cursos de graduação e/ou de pós-graduação concluídos. Acredita-se
que a escolha pelo Curso de Licenciatura em Computação deve-se à possibilidade de ampliar os conhecimentos na área de Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação e, também,
na possibilidade de aliar as TDICs às áreas de conhecimento já
estudadas. Além das perguntas apresentadas anteriormente, no
final do instrumento havia um espaço para que os alunos fizessem sugestões e/ou críticas com relação ao Curso de Licenciatura
em Computação. A maioria dos alunos destacou a necessidade de
serem realizadas aulas presenciais. Além disso, outros aspectos
apontados envolveram a necessidade de melhoria no material
didático produzido pelos docentes, atendimento mais ágil dos
tutores a realização de um número de maior de videoaulas.
Com relação às videoaulas, a instituição firmou um acordo
de cooperação com outra instituição, localizada na mesma cidade, para utilização do estúdio de gravação lá existente. Além disso, os aspectos destacados pelos alunos têm sido discutidos nos
Workshops de Qualificação dos Docentes e Tutores do Curso de
Licenciatura em Computação, realizados anualmente.
Uma das sugestões dos alunos envolvia a disponibilização
de bibliotecas virtuais. Cabe destacar que a instituição possui
acesso ao portal de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) (CAPES, 2021) e, também, acesso a bibliotecas de e-books tais como e-volution e Minha
Biblioteca (UFSM, 2021c). Outro repositório disponível é o Manancial, o repositório digital da UFSM (UFSM, 2021d).
Para oferecer materiais personalizados, a equipe de docentes
do Curso de Licenciatura tem produzido e-books. Cada disciplina
possui um e-book, elaborado de acordo com a ementa e programa da disciplina. Até o momento, 21 e-books já foram lançados
(UFSM, 2021e).
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CAPÍTULO DOZE
EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ESCOLAR
DE FAMILIAS INMIGRANTES:
UN ESTUDIO DE CASO
MARIA LUISA BELMONTE
ABRAHAM BERNÁRDEZ-GÓMEZ
BEGOÑA GALIÁN

INTRODUCCIÓN

Una de las cuestiones que ha adquirido importancia en el
ámbito educativo en los últimos tiempos es la relación familia-escuela. Este tema educativo no deja a un lado la aparición de las familias inmigrantes y su diversidad de rasgos culturales, que a veces puede ocasionar una dificultad añadida a la hora de adaptarse,
originando a su vez, problemas a nivel educativo y de relación con
la institución educativa (GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, 2014).
Las instituciones educativas de secundaria son espacios en
los que el germen de muchos factores que alteran las posibilidades
convivenciales e incrementan el abandono y fracaso escolar (LOZANO ET AL., 2013; STROHMEIER y NOAM, 2012; VALDÉS y
MARTÍNEZ, 2014).
Esta educación secundaria se encuentra sometida a una crítica constante, acompañada por la apatía y falta de propuestas de
mejora (HERNÁNDEZ-PRADOS ET AL., 2019). Así, la decadencia de la participación familiar en secundaria frente a otras etapas
(DESLANDES y BERTRAND, 2005; GOMARIZ ET AL., 2008;
RODRÍGUEZ-RUIZ ET AL., 2016) conlleva significativas repercusiones tanto en el rendimiento académico (EPSTEIN, 2011;
JEYNES, 2011), como en el desarrollo sociopersonal (ÁLVAREZ
y MARTÍNEZ, 2016; RODRIGO ET AL., 2018) y en la convivencia escolar (CASTRO ET AL., 2014; CHANG-HUN y JUYOUNG
SONG, 2012).
Cuando se habla de la implicación en el hogar, tanto padres
como madres se muestran convencidos de ser los principales responsables de la educación de sus progenitores (BELMONTE ET
AL., 2014), siendo el grado de participación elevado, lo que justifica una intención de colaboración (HERNÁNDEZ-PRADOS ET
AL., 2019). Ahí radica la importancia de una formación familiar,
pese a la escasa tradición existente en España. Estos efectos que
sostiene la implicación en el rendimiento escolar, se ven disminuidos cuando la ayuda prestada se reduce a las tareas escolares
(WILDER, 2014), pues la responsabilidad educativa familiar engloba otras cuestiones implicadas en el desarrollo de fortalezas y
habilidades sociales.
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A pesar de su carácter predictivo (GOMARIZ ET AL.,
2019), las leyes educativas resultan insuficientes para el desarrollo de una cultura participativa (Rodrigo et al., 2018), tal y como
ponen de manifiesto los escasos niveles de participación familiar,
a pesar de ser positivamente valorados por la comunidad educativa (GOMARIZ ET AL., 2008), resultando más significativo en las
vías de participación individual, que en las colectivas (PARRA ET
AL., 2014), especialmente en contextos multiculturales.
En España se han visto multiplicados las investigaciones sobre la temática, lo que ha contribuido a que la mayoría de centros
reflejen entre sus objetivos educativos, la mejora de las relaciones
colaborativas con las familias (HERNÁNDEZ-PRADOS, 2019).
Ahora bien, la alianza familia-escuela no surge únicamente por ser
una afirmación consensuada mundialmente, ni por los múltiples
beneficios que conlleva, pues son varios los trabajos previos que evidencian las diversas barreras estructurales, organizativas y culturales (CAGIGAL, 2010); diferentes expectativas (MONCEAU, 2012);
el alejamiento del género masculino (MONCEAU, 2014); etc.
En la actualidad, la existencia de un elevado número de
alumnos extranjeros en el sistema educativo es una realidad. Muchos de estos alumnos provienen de sectores sociales desfavorecidos, lo que posiciona a gran parte de ellos en una disposición de
desventaja en el acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo (CÁRDENAS y TERRÓN, 2011). Gran parte de este
alumnado inmigrante halla obstáculos iniciales de integración en
los centros, como la dificultad idiomática, problemas de desorientación, o dudas con el proceso y falta de hábitos de escolarización.
Por tanto, parte de estos estudiantes inmigrantes escolarizados se
encuentran en una situación de riesgo social, debido además al estado de vulnerabilidad social al que algunos se ven predispuestos
(CÁRDENAS y TERRÓN, 2011).
Por otro lado, se ha evidenciado que, en la mayoría de las
ocasiones, las familias inmigrantes no facilitan el apoyo académico que necesitan los hijos para tener éxito y, además, el emplear
otras lenguas en el ámbito doméstico impide el desarrollo del
idioma del país de destino, dificultando, así, el rendimiento acaEVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ESCOLAR DE FAMILIAS INMIGRANTES: UN ESTUDIO DE CASO
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démico (RODRÍGUEZ, 2010). Esta participación de estas familias
inmigrantes en la escuela puede verse entorpecida por diferentes
causas, como el desconocimiento de la cultura, lengua o costumbres religiosas, desacuerdos en las maneras de socialización de los
alumnos, el aumento de mensajes unidireccionales entre la familia
y el centro, la presencia de códigos contradictorios y las negativas
de las familias autóctonas que dirigen las asociaciones de madres
y padres, de forma que la relación entre participación e integración social en el ámbito de la escuela, se ve altamente influido y
complicado (CARRASCO, 2009).
Jordán (2009) establece dos medidas para favorecer esta
participación. Por una parte, poner en marcha todos los dispositivos necesarios para estimular en los padres de alumnos migrantes
la importancia de participar en el progreso y la educación escolar
de sus hijos, y para activar su sensibilidad sobre el desarrollo educativo de sus hijos. Un mecanismo podría ser buscar y aprovechar, otras familias de orígenes étnicos y culturales parecidos que
puedan servir como referentes representativos para su formación.
Otro mecanismo para esta medida sería el uso de mediadores escogidos para este propósito que contribuyan con el profesorado.
Otra medida, que ya ha sido llevada a cabo en algunos centros,
consistiría en que el personal del colegio, con la ayuda de personas
expertas, se implique en despertar la conciencia y la sensibilidad
en las familias inmigrantes, presentando orientaciones para ayudar en el contexto familiar y en el escolar, acentuando la importancia de participar con los docentes en las escuelas.
El profesorado también posee un protagonismo muy importante en el desarrollo de conseguir la colaboración de los padres minoritarios, en este caso, los padres inmigrantes, de manera
individual y en equipo. El propósito final es lograr una buena relación entre el profesorado y las familias inmigrantes, con el ideal
de implicarlas en el proceso educativo escolar, aumentando así la
mejora académica y socioeducativa y la integración de los padres
minoritarios en el ámbito escolar y social (JORDÁN, 2009). Por
todo ello, se ha creído muy conveniente analizar la implicación de
las familias inmigrantes en la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, según la percepción del docente.
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DISEÑO METODOLÓGICO

En el presente apartado se exponen los métodos utilizados
para este estudio de caso de tipo descriptivo.
Participantes y contexto
Los participantes en esta investigación han sido los 67 docentes del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Pedro
Peñalver de la Región de Murcia, en España. Se trata de un centro
público que además es el único Instituto existente en la pedanía,
por lo que acuden todos los jóvenes de alrededores. Cabe destacar
el número significativo de personas de origen inmigrante, ya que
representan casi el 40% del alumnado.
Instrumento de recogida de información
Para dar cobertura a los objetivos planteados, se utilizó un
cuestionario dirigido a docentes, compuesto por cuestiones sociodemográficas y preguntas cerradas, referidas a la participación
e implicación de los padres inmigrantes en el centro. Este instrumento se debía contestar conforme a una escala de cuatro puntos
(1: nunca o nada, 2: pocas veces, 3: a menudo y 4: siempre).
Tabla 1: Ítems de carácter cerrado que componen el cuestionario para docentes
1. Los padres se mantienen informados sobre todas las asignaturas.
1. Acuden a las reuniones de padres/ madres con el tutor.
2. Solicitan reuniones con el profesorado de sus hijos.
3. Se implican en actividades culturales (día de la mujer, de la paz, etc.), en
actividades deportivas, en fiestas y salidas.
4. Se implican en comisiones de trabajo creadas en el centro (plan de convivencia, etc.).
5. Se implican en los procesos utilizados para evaluar el centro (contestando a
cuestionarios, manifestando las quejas y sugerencias a través de la AMPA, etc.).
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6. Asisten a las asambleas generales o reuniones de la AMPA del centro, participan en las actividades organizadas por esta y se implican en la gestión de
actividades.
7. Son o han sido miembros de la Junta Directiva de la AMPA del centro.
8. Son o han sido representantes de las familias en el Consejo Escolar.
9. Se implican en actividades de recolección (recogida de alimentos, de ropa,
etc.).
10. Se implican en actividades solidarias y de voluntariado.
11. Se implican en actividades dirigidas a la sensibilización e integración en la
diversidad (de género, de precedencia cultural, étnica, etc.).

Técnicas de análisis de datos
El análisis de los datos recogidos, de los docentes participantes, se llevó a cabo haciendo uso de la estadística descriptiva,
mediante el paquete estadístico SPSS, versión 24.0.
Resultados de la investigación
A continuación, se muestran los resultados obtenidos, que
dan respuesta al objetivo de estudio.
Haciendo alusión a la percepción docente sobre el grado de
participación de las familias inmigrantes en el centro educativo,
tal y como se puede observar en la Figura 1, los profesores afirman
que los progenitores de las familias inmigrantes pocas veces se
implican en la vida del centro.
De manera más pormenorizada, cabe destacar que los docentes mantienen que las familias entre pocas veces y a menudo,
acuden a las reuniones de padres con el tutor (X̃P2 = 2,62) y se
mantienen informados sobre todas las asignaturas (X̃P1= 2,48).
Además, los profesionales piensan que las familias se implican pocas veces en actividades solidarias (X̃P11= 2,15), de recolección (X̃P10= 2,08) o actividades dirigidas a la integración de la
diversidad (X̃P12= 2,08).
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También afirman que solicitan pocas reuniones con el profesorado de sus hijos (X̃P3= 2,07) y apenas asisten a asambleas
generales o reuniones de la AMPA (X̃P7= 1,96) o se implican en
actividades culturales (X̃P4= 1,89), en los procesos utilizados para
evaluar el centro (X̃P6= 1,76) o en comisiones de trabajo creadas
en el centro (X̃P5= 1,68).
Por último, los profesores sostienen que los padres de los alumnos inmigrantes no forman parte como representantes del CE (X̃P9=
1,32), ni habitualmente son miembros de la AMPA (X̃P8= 1,28).
Figura 1: Puntuaciones medias de la percepción docente sobre la participación
de las familias inmigrantes en el centro educativo

Al respecto de la percepción docente sobre el grado de participación de las familias inmigrantes en el centro, en función de
la etapa educativa en la que el profesorado imparte docencia, tal y
como se puede apreciar en la Figura 2, a nivel global, los docentes
de Bachiller afirman que el índice de participación de las familias
es mayor. En contraposición, los docentes de la etapa de la ESO,
aseguran que implicación es muy baja.
Este supuesto se da en todos los casos, a excepción de en
las cuestiones relativas al grado de implicación a la hora de ser
miembros de la AMPA o del CE (X̃P8= 1,00; X̃P9= 1,00 respectivamente), donde no existe apenas ninguna implicación por parte de
los padres de estos alumnos en ambas etapas.
El profesorado alega que los padres se mantienen informados sobre las asignaturas (X̃P1= 3,22), acuden a menudo a reunioEVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ESCOLAR DE FAMILIAS INMIGRANTES: UN ESTUDIO DE CASO
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nes con el tutor (X̃P2 = 3,11) y solicitan reuniones con el tutor (X̃
= 2,67) de manera regular.
P3
Ente pocas veces y a menudo, asisten a asambleas de la
AMPA (X̃P7= 2,56), se implican en actividades solidarias y de voluntariado (X̃P11= 2,56) y en actividades dirigidas a la integración
de la diversidad (X̃P12= 2,56).
En menor medida se implican en actividades de recolección
(X̃P10= 2,44), en actividades culturales (X̃P4= 2,11), en los procesos
utilizados para evaluar el centro (X̃P6= 1,89) o en comisiones de
trabajo creadas en el centro (X̃P5 = 1,78).
Por otro lado, la participación de las familias de los alumnos
que cursan la ESO es menor en todos los supuestos frente al caso
anterior, referido a las familias de Bachillerato, en casi todos los aspectos. Los docentes señalan que estas familias, pocas veces acuden
a las reuniones con el tutor (X̃P2= 2,35), se mantienen informadas
sobre las asignaturas (X̃p1= 2,15) o se implican en actividades solidarias y de voluntariado (X̃P11= 1,94), de recolección (X̃P10= 1,88),
de integración de la diversidad (X̃P12= 1,82), y que apenas solicitan
reuniones con el profesorado (X̃P3= 1,80), se implican en actividades culturales (X̃P4= 1,78), en los procesos utilizados para evaluar el
centro (X̃P6= 1,69), asisten a asambleas de la AMPA (X̃P7= 1,65) o se
implican en comisiones de trabajo creadas en el centro (X̃P5= 1,63).
Finalmente, alegan que no son representantes del CE (X̃P9= 1,50) ni
son miembros de la AMPA (X̃P8= 1,44).
Figura 2: Puntuaciones medias de la percepción docente, sobre la participación de
las familias inmigrantes, en función de la etapa educativa en la que imparte docencia
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Al respecto de la percepción del profesorado sobre el grado
de participación de las familias inmigrantes en el centro educativo, según el género del docente que ha respondido el instrumento
de recogida de información, tal y como se puede apreciar en la
Figura 3, las profesoras del centro creen que las familias de los
alumnos extranjeros, a menudo, se mantienen informadas sobre
las asignaturas (X̃p1= 2,63), frente a la opinión más bajo de los
profesores (X̃P1= 2,31). Así, las profesoras creen que estas familias
acuden a reuniones con el tutor, también a menudo (X̃p2= 2,81),
aunque los profesores afirman que acuden pocas veces (X̃P2= 2,30).
Por otro lado, las profesoras aseguran que estas familias inmigrantes pocas veces solicitan reuniones (X̃P3= 2,25), mientras que
los docentes creen que no lo hacen casi ninguna vez (X̃P3= 1,85).
Ambos colectivos de docentes, tanto las mujeres (X̃P6= 1,87)
como los hombres (X̃P6= 1,60), afirman que estas familias se implican muy pocas veces en los procesos utilizados para evaluar el
centro. Ocurriendo lo mismo cuando se trata del nivel de asistencia a asambleas o reuniones de la AMPA (X̃P7= 2,00; X̃P7= 1,90
respectivamente) y el índice de miembros de la AMPA y del CE.
En los casos en los que el docente piensa de forma más positiva que las profesoras, son en temas referidos a la implican en
actividades culturales (X̃P4= 2,00 frente a X̃P4= 1,81), en comisiones de trabajo creadas en el centro (X̃P5= 1,75 frente a X̃P5= 1,63),
en actividades de recolección (X̃P10= 2,30 frente a X̃P10= 1,93), en
actividades solidarias y de voluntariado (X̃P11= 2,36 frente a X̃P11=
2,00) y, finalmente, en actividades dirigidas a la integración en la
diversidad (X̃P12= 2,18 frente a X̃P12= 2,00).
Finalmente, haciendo alusión a la percepción del profesorado sobre el grado de participación de las familias inmigrantes en
el centro educativo, en función de la nacionalidad de los progenitores, tal y como se puede apreciar en la Figura 4, las familias que
los docentes aseguran que más se implican en el centro, son las
latinoamericanas.
Los profesores declaran que los padres latinoamericanos
siempre se mantienen informados sobre todas las asignaturas
(X̃P1= 4,00), y que, a menudo, acuden a reuniones con el tutor
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Figura 3. Puntuaciones medias de la percepción docente, sobre la participación de las familias inmigrantes, en función del género del mismo

(X̃P2= 3,00), solicitando reuniones con el profesorado (X̃P3= 3,00),
e implicándose a menudo también en actividades culturales (X̃P4
= 3,00). Además, asisten con frecuencia a asambleas de la AMPA
(X̃P7= 3,00) y se implican en actividades para la integración a la
diversidad (X̃P12= 3,00). Aunque, por otro lado, señalan que, pocas
veces se implican en comisiones de trabajo creadas por el centro
(X̃P5= 2,00), en los procesos utilizados para evaluar el centro (X̃P6=
2,00), en actividades de recolección (X̃P10= 2,00) y en actividades
solidarias y de voluntariado (X̃P11= 2,00). No siendo estas familias,
miembros de la AMPA (X̃P8= 1,00), ni del CE (X̃P9= 1,00).
Los docentes señalan que, las familias más participativas en el
centro, después de las latinoamericanas, son las de origen anglosajón, las cuales a menudo se mantienen informados sobre las asignaturas (X̃p1= 2,50), acuden a reuniones con el tutor (X̃P2= 2,50), solicitan reuniones con el profesorado (X̃P3= 2,50), asisten a asambleas
o reuniones de la AMPA (X̃P7= 2,50), se implican en actividades de
recolección (X̃P10= 2,50), solidarias y de voluntariado (X̃P11= 2,50)
y en actividades dirigidas a la integración de la diversidad (X̃P12=
2,50). Aun así, de nuevo pocas veces se implican en actividades culturales (X̃P4= 1,50) y en los procesos utilizados para evaluar el centro (X̃P6= 1,50). Al igual que en el caso anterior, nunca se implican
en comisiones de trabajo creadas en el centro (X̃P5= 1,00), ni son
miembros de la AMPA (X̃P8= 1,00), ni del CE (X̃P9= 1,00).
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Por último, como se puede seguir observando en la Figura
4, las familias que menos se implican en el centro son las familias
árabes. Los profesores asienten que entre pocas veces y a menudo
acuden a las reuniones con el tutor (X̃P2= 2,67), pocas veces se
mantienen informados sobre las asignaturas (X̃P1= 2,39) o se implican en actividades solidarias y de voluntariado (X̃P11= 1,94), en
actividades dirigidas a la integración de la diversidad (X̃P12= 1,81),
culturales (X̃P4= 1,81) o de recolección (X̃P10= 1,80). Además, asisten poco a asambleas o reuniones de la AMPA (X̃P7= 1,80), pocas
veces solicitan reuniones con el profesorado (X̃P3= 1,78) o implican en los procesos utilizados para evaluar el centro (X̃P6= 1,78)
o en comisiones de trabajo creadas en el centro (X̃P5= 1,65). Para
concluir, estas familias no suelen ser miembros de la AMPA (X̃P8=
1,27), ni representantes en el CE (X̃P9= 1,25).

Figura 4. Puntuaciones medias de la percepción docente, sobre la participación
de las familias inmigrantes, en función de la nacionalidad de los progenitores
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La educación de las nuevas generaciones es un reto fascinante y complejo que comparten familias y docentes, siendo ambos agentes expertos, cada uno en su ámbito, y se convierten en
modelos educativos fundamentales de quienes aprender (HERNÁNDEZ-PRADOS, 2019). Ahí es donde radica la relevancia
de colaborar juntos para que la tarea educativa alcance todo su
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potencial, especialmente cuando numerosas investigaciones han
dejado constancia de que dicha colaboración contribuye a la mejora del rendimiento y motivación escolar (FAN y WILLIAMS,
2010; JEYNES, 2012; NIKLAS ET AL., 2016); reduce el fracaso y
abandono académico (ÁLVAREZ y MARTÍNEZ, 2016); mejora el
clima del centro y disminuye problemas de convivencia y acoso
(CROSS y BARNES, 2014); promueve la democratización y dinamismo de la escuela (BATANOVA y LOUKAS, 2014); y previene
el consumo de drogas (ROBERTS, 2018), entre otros.
El tratamiento de la participación de las familias en los centros educativos requiere, por supuesto, de formación del profesorado, pero, además, de todas las personas que interactúan con los
alumnos, especialmente de las familias, y más concretamente, del
padre y/o madre (HERNÁNDEZ-PRADOS, 2019).
La participación de las familias y sus niveles pueden variar gradualmente, desde comunicación con el profesorado a través de tutorías, hasta compromiso y participación en la vida y gestión de los centros y las actividades académicas de aula (EPSTEIN, 2011). También
se evidencia, al igual que en los resultados presentados en esta investigación, que el efecto de la participación familiar en el rendimiento es
mayor en la etapa de educación Secundaria (JEYNES, 2012).
Al igual que ocurre en otras investigaciones sobre la percepción
de las familias (GARCÍA-SANZ ET AL., 2010; GOMARIZ ET AL.,
2008), los resultados de la investigación a nivel descriptivo muestran
que los contactos de las familias inmigrantes con el tutor son escasos.
Diferentes investigaciones relacionadas con el tema (GOMARIZ ET
AL., 2017) muestran que los padres originarios del país en el que se
encuentran, conocen mejor los centros de sus hijos, participan más,
colaboran más al desarrollo del aprendizaje de los hijos desde el hogar y tiene relaciones más positivas con el colegio que las familias
inmigrantes. Así, la implicación de las familias inmigrantes es escasa,
siendo considerada una señal de desinterés y entendida como un freno para el éxito de los hijos (CARRASCO, 2009).
De forma global, los docentes afirman que las familias de los
alumnos que cursan Bachiller se implican y participan más a menudo que las de los alumnos que cursan la etapa de ESO, por tratarse
de una etapa en la que se desvinculan aún más (APARICIO, 2003).
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Se puede señalar que, como garantizan Santos y Lorenzo
(2009), las familias de origen latino, se implican más a menudo
en los centros que las familias de origen magrebí. Asimismo, se
comprueba que las familias de origen anglosajón también se implican más que las de origen árabe. Todo ello se puede deber por
la confianza en la profesionalidad del profesorado, por las condiciones poco estables sociales y laborales o, en gran parte, por factores lingüísticos, ya que el idioma es una dificultad añadida, pues
las familias latinoamericanas hablan español, y para las familias
anglosajonas puede resultar más sencillo comprender el idioma
que para las árabes, además de poseer, con frecuencia, un nivel
cultural más elevado que estas.
REFERENCIAS

ÁLVAREZ, L. y MARTÍNEZ, R.A. (2016). Cooperación entre las
familias y los centros escolares como medida preventiva del fracaso y del riesgo de abandono escolar en adolescentes. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 10(1), 175-192.
APARICIO, R. (2003). El entorno familiar de los menores de origen
extranjero escolarizados en Madrid. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
BATANOVA, M. y LOUKAS, A. (2014). Unique and interactive
effects of empathy, family, and school factors on early adolescents’
aggression. Journal of Youth and Adolescence, 43(11), 1.890-1.902.
BELMONTE, M.L., LARA, N., CALATAYUD, A., y GALIÁN, B.
(2014). Familia y escuela ¿dos caras de una misma moneda? En
P. Miralles, M.B. Alfageme, R.A. Rodríguez-Pérez, Investigación
e innovación en Educación Infantil (pp. 91-100). Murcia: Editum.
CAGIGAL, V. (2010). La colaboración educativa familia-escuela.
Padres y Maestros, 336, 5-6.
CÁRDENAS, R. y TERRÓN, T. (2011). Inmigración, familia y
escuela. Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en
Andalucía (pp. 1545-1554). Instituto de Migraciones.
CARRASCO, M. (2009). Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social. Revista Complutense de educación, 20(1), 55-78.
EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ESCOLAR DE FAMILIAS INMIGRANTES: UN ESTUDIO DE CASO

253

CASTRO, M., EXPÓSITO, E., LIZASOAÍN, L., LÓPEZ, E. y NAVARRO, E. (2014). Participación familiar y clima escolar en los
centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. En Consejo Escolar del Estado, La participación de las familias en la educación escolar (pp. 181-193). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
CHANG-HUN, C.H., y JUYOUNG SONG, J. (2012). Functions of parental in-volvement and effects of school climate on
bullying behaviors among South Korean middle school students.
Journal of interpersonal violence, 27(12), 2437-2464. https://doi.
org/10.1177/0886260511433508
CROSS, D. y BARNES, A. (2014). Using Systems Theory to Understand and Respond to Family Influences on Children’s Bullying
Behavior: Friendly Schools Friendly Families Program. Theory
into Practise, 53(4), 293-299.
DESLANDES, R. y BERTRAND, R. (2005). Motivation of parent involvement in secondary-level schooling. The Journal of
Educational Research, 98(3), 164-175. https://doi.org/10.3200/
JOER.98.3.164-175
EPSTEIN, J.L. (2011). School, Family and Community Partnerships. Preparing Educators and Improving Schools. Philadelphia:
WESTVIEW Press.
FAN, W. y WILLIAMS, C.M. (2010). The effects of parental involvement on students’ academic self-efficacy, engagement and
intrinsic motivation. Educational Psychology, 30(1), 53-74. http://
dx.doi.org/10.1080/01443410903353302
GARCÍA-SANZ. M.P., GOMARIZ, M.A., HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A., y PARRA, J. (2010). La comunicación entre la familia
y el centro educativo desde la percepción de los padres y madres
de los alumnos. Educatio Siglo XXI, 28(1), 157-190.
GOMARIZ, M.A., HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A., GARCÍA-SANZ, M.P. y PARRA, J. (2017). Facilitación de la participación de las familias en la educación de los hijos. Cuestionario a
docentes. http://hdl.handle.net/10201/53822
GOMARIZ, M.A., PARRA, J., GARCÍA SANZ, M.P., HERNÁNDEZ PRADOS, M.A. y PÉREZ COBACHO, J. (2008). La comunicación entre la familia y el centro educativo. Murcia: Consejo Escolar de la Región de Murcia.
254

Mª LUISA BELMONTE | ABRAHAM BERNÁRDEZ-GÓMEZ | BEGOÑA GALIÁN

GOMARIZ, M.A., PARRA, J., GARCÍA-SANZ, M.P., HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A., y PÉREZ-COBACHO, J. (2008). La comunicación entre la familia y el centro educativo. Murcia: Consejo Escolar de la Región de Murcia. http://www.cerm.es/publicaciones/
la-comunicacion-entre-el-centro-educativo-y-la-familia/
GOMARIZ, M.A., PARRA, J., GARCÍA-SANZ, M.P., y HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A. (2019). De lo formal a lo real: análisis
de la participación familiar en asociaciones de madres y padres
y consejos escolares. Aula abierta, 48(1), 85-96. http://dx.doi.
org/10.17811/rifie.48.1.2019.85-96
GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, O. (2014). Familia y escuela, escuela y
familia. Desclée De Brouwer.
HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A., GARCÍA-SANZ, M.P., GALIÁN,
B., y BELMONTE, M.L. (2019). Implicación de familias y docentes en la formación familiar. Revista Electrónica Interuniversitaria
de Formación del Profesorado, 22(3), 61-75.
HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A., GOMARIZ, M.A, PARRA, J. y
GARCÍA-SANZ, M.P. (2015). El sentimiento de pertenencia en la
relación entre familia y escuela. Participación educativa, 4(7), 49-57.
HERNÁNDEZ-PRADÓS, M.A., GOMARIZ, M.A., PARRA, J.
y GARCÍA-SANZ, M.P. (2016). Familia, inmigración y comunicación con el centro escolar: Un estudio comparativo. Educación
XX1, 19(2), 127-151. http://dx.doi.org/10.5944/educXX1.14229
JEYNES, W.H. (2012). A meta-analysis of the efficacy of different
types of parental involvement programs for urban students. Urban Education, 47(4), 706-742.
JORDÁN, J.A. (2009). Hacia una relación de partenariado entre
profesores y familias inmigrantes. Revista complutense de educación, 20(1), 79-97.
LOZANO, J., ALCARAZ, S. y COLÁS, M.P. (2013). Los centros
educativos multiculturales y sus relaciones con las familias: el caso
de la Región de Murcia. Educación XX1, 16(1), 207-231.
MONCEAU, G. (2012). La complexitat de les implicacions dels
pares a l’escola o per què la participació dels pares no millora necessàriament els resultats acadèmics dels nens. En Collet; Tort
(coord.). Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els
resultats. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ESCOLAR DE FAMILIAS INMIGRANTES: UN ESTUDIO DE CASO

255

MONCEAU, G. (2014). Análisis del “alejamiento escolar” de los padres: profundización y ampliación del campo de estudio. Profesorado, Revista de curriculum y formación del profesorado, 18(2), 69-80.
NIKLAS, F., COHRSSEN, C. y TAYLER, C. (2016). Home learning environment and concept formation: A family intervention study with kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 44(5), 419-427.
PARRA, J., GARCÍA-SANZ, M.P., GOMARIZ, M.A., y HERNÁNDEZ-PRADOS, M.A. (2014). Perfiles de participación de las familias
españolas en los centros educativos. En Consejo Escolar del Estado
(Ed.). La participación de las familias en la educación escolar (pp. 127148). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
ROBERTS, G. (2018). Respuestas del sector de la educación frente al
consumo de alcohol, tabaco y drogas (Vol. 10). UNESCO Publishing.
RODRIGO, M.J., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, R.A., y RODRÍGUEZ-RUIZ, B. (2018). La relación centro escolar-familia
como factor protector de conductas transgresoras en la adolescencia. Aula Abierta, 47(2), 149-158. https://doi.org/10.17811/
rifie.47.2.2018.149-158
RODRÍGUEZ-RUIZ, B., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, R.A., y
RODRIGO, M.J. (2016). Dificultades de las Familias para Participar en los Centros Escolares. Revista latinoamericana de educación inclusiva, 10(1), 79-98. http://dx.doi.org/10.4067/S071873782016000100005R
SANTOS, M.A. y LORENZO, M. (2009). La participación de las
familias inmigrantes en la escuela. Un estudio centrado en la procedencia. Revista de Educación, 350, 277-300.
STROHMEIER, D. y NOAM, G. (2012). Bullying in schools: What
is the prob-lem, and how can educators solve it?. New Directions for
Youth Develop-ment, 133, 7-13. http://doi.org/10.1002/yd.20003T
VALDÉS, A.A. y MARTÍNEZ, E.A.C. (2014). Relación entre el autoconcepto social, el clima familiar y el clima escolar con el bullying
en estudiantes de secundaria. Avances en Psicología Latinoamericana, 32(3), 447-457. http://dx.doi.org/10.12804/apl32.03.2014.07
WILDER, S. (2014). Effects of parental involvement on academic
achieve-ment: a meta-synthesis. Educational Review, 66(3), 377397. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2013.780009

256

Mª LUISA BELMONTE | ABRAHAM BERNÁRDEZ-GÓMEZ | BEGOÑA GALIÁN

CAPÍTULO TREZE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O ESTUDANTE
DO SISTEMA BANCÁRIO
OTO LUIZ FIGUEIRÓ WOTZASEK
ATAYZA CRISTINA NOGUEIRA ROSSINI

1 INTRODUÇÃO

Desde o início da educação temos o formato de transmitir
o conhecimento primeiramente de maneira oral e depois observando as pessoas que estão mais próximas do nosso convívio. Um
exemplo é o conhecimento que surge do senso comum ou empírico, transmitido pela família ou observado do mundo em nossa
volta. Com o aperfeiçoamento das profissões, também existiu um
aperfeiçoamento da educação, com escolas, internatos, faculdades
e universidades. Todos estes ensinos de forma presencial. Um curso de Matemática ou História deveria ter um professor ensinando
para os alunos dentro de um ambiente de sala de aula.
O mundo evoluiu em todos os aspectos, mas a educação
ficou sempre da mesma forma durante milênios. Somente nos
últimos 100 anos é que os métodos começaram a ser alterados
para levar a educação a todos. Um grande desafio é como levar
educação para aldeias ou cidades afastadas, que não tem professores especializados em todas as áreas de conhecimento. Uma saída
foi levar o aluno até a educação, mas isso só foi possível quando
o próprio aluno pagava sua estadia e alimentação.Com o crescimento populacional e a grande concorrência por trabalho, foi preciso criar novos métodos para alcançar todas as pessoas e classes
sociais. A educação a distância foi a melhor solução encontrada.
Este tipo de educação, através dos computadores e programas
criados para auxiliar tanto o professor como os alunos, cria um ambiente virtual que todos podem acessar independentemente de local físico, classe social e econômica. O grande problema é que uma
grande maioria dos estudantes ainda se negam a estudar por meio
de EAD. Qual o motivo? Porque não aceitam esse tipo de educação?
Levando esses questionamentos em consideração, o foco da
pesquisa está pautado na educação a distância e nos alunos da
educação presencial. Assim, a pesquisa visa levantar dados para
compreender a dificuldade de aceitação da educação a distância
por alunos de cursos presenciais; identificar métodos para aumentar a aceitação da educação a distância; e identificar, em suas
especificidades, os benefícios de ambas modalidades (EAD e Pre258
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sencial), considerando que não haverá uma substituição do ensino presencial, mas somente mais uma possibilidade na educação
para atingir um maior número de estudantes.
Para isso, foi aplicado um questionário para entender melhor a situação do estudo Presencial e do EAD. Na coleta de dados
foi separado um grupo para responder as questões. No caso é uma
amostra já que o total de alunos no Brasil é muito grande. Este
estudo de caso foi aplicado em Porto Alegre, em uma faculdade
particular de Tecnologia da Informação. Na pesquisa foram verificados os dados para compreender a dificuldade de aceitação da
Educação a Distância nos alunos de cursos presenciais e métodos
para aumentar a aceitação da EAD nos alunos.
Foi percebido durantea pesquisa sobre as duas metodologias de ensino alguns fatores, como: falta de convívio social com
colegas e professores, demora na resposta de dúvidas e interação
direta entre aluno e professor. Essas são algumas hipóteses do
medo em substituir o ensino presencial pelo EAD.
2 O BRASIL E A EDUCAÇÃO

A educação no Brasil sempre foi um desafio para os educadores. Temos um país de tamanho continental com inúmeras
dificuldades em relação a classes sociais e econômicas, localização
de escolas, estrutura das escolas, currículos diferentes e até motivação para estudar, que pode variar muito de família para família.
Dentro da mesma região temos muitas disparidades sociais, econômicas e culturais. Assim, observa-se que o país consegue avançar de maneira muito tímida no quesito educação.
De acordo com o índice de desenvolvimento de educação
(IDE) criado pela Unesco, os países do E-9 (Brasil, Bangladesh,
China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão) haviam se comprometido a atingir até 2015 algumas metas. Segundo
Paulo Ghiraldelli Jr. (2009), entre essas metas estavam: ampliar as
oportunidades de aprendizado dos jovens e adultos, expandir e
melhorar a educação, melhorar todos os aspectos da qualidade da
educação. Estes objetivos não foram totalmente alcançados, mas
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estão melhorando lentamente. No quesito expandir está sendo aumentado o acesso às faculdades e cursos de pós-graduação, justamente com a adoção da metodologia do ensino a distância.
No que toca o Ensino a Distância, seu início no país foi marcado há mais de 150 anos. Um exemplo a ser mencionado trata-se
do movimento de Educação de Base (MEB) do Governo Federal,
em meados de 1964, que previa a instalação de 15 mil escolas radiofônicas no Brasil, segundo Márcia de Lima Elias Terra (2014).
Há registro de telecursos pelas emissoras de TV que visavam a educação do Ensino Fundamental e Médio, tendo aulas
via TV em determinados horários, o aluno por meio de carta se
comunicava com a instituição de ensino pelos correios, com perguntas e respostas que eram enviadas, depois de respondidas pelos alunos, para o professore realizar a correção e depois enviar
um “feedback” para o aluno. Todos estes recursos com provas e
diplomas ou certificados reconhecidos pelo MEC.
O decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, regulamenta o
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. Este é o decreto sobre
Educação a Distância mais atual. Antes disso, em 2005, o decreto
nº 5.622 já havia definido as situações em que a EAD seria permitida (TERRA, 2014). Deste modo, a partir do ano de 2005 é
observado um crescimento ascendente da EAD.
Os cursos a distância ofertados por instituições de ensino, facilitam o acesso de todos a educação e, por serem cursos
projetados de maneira diferente dos cursos presenciais, trazem
o aluno para o centro do processo educativo. Segundo Elsa Guimarães Oliveira (2012), do ponto de vista dos estudantes, a EAD
democratiza o acesso ao ensino superior por ser um processo que
derruba barreiras de espaço e tempo. Nessa mesma linha, ainda
muda o aluno de um receptor passivo para o indivíduo que se
torna responsável por sua aprendizagem.
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2.1 Educação presencial e educação a distância
A educação presencial continua sendo a opção mais procurada no Brasil. A educação a distância, mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda fica como uma segunda ou terceira opção
aos alunos acostumados com as aulas presenciais. Nota-se certo
receio, medo dos alunos da modalidade presencial em realizar a
mudança de uma metodologia de estudo que acontece presencialmente para um estudo que acontece a distância.
Verificou-se nas escolas em que a pesquisa foi aplicada a
presença de tecnologia disponível e uma didática em crescente
evolução para o atendimento dos alunos. Contudo, observou-se
que o público-alvo do estudo não se sente à vontade com o modelo de aula que acontece a distância, mesmo muitos deles sendo
nativos digitais, o que não implicariam em um problema com o
uso de tecnologias.
Observou-se com a pesquisa que existem vantagens e desvantagens nas duas modalidades de ensino. Na educação que
acontece de modo presencial é relevante considerar a questão do
deslocamento físico e os custos gerados, sejam financeiros ou até
mesmo o gasto de tempo empregado para que esse deslocamento
aconteça. Na educação EAD temos a possibilidade de ganhar mais
tempo de estudo, sem deslocamento, diminuição da evasão escolar, comodidade de estudar em um horário escolhido pelo estudante e em um local também escolhido pelo aluno. Junta-se a isso
a diminuição do stress causada pelo deslocamento e do cansaço
físico do estudante. A educação a distância precisa de um local
adequado para o estudo, uma dedicação do aluno muito maior
para assistir as aulas online e realizar as tarefas. Notem que o EAD
por si só é mais desafiador para o aluno que agora passa a ser mais
atuante perante estudo. Este fato de ser independente nos estudos
faz com que exista uma procura maior por conhecimento e uma
busca de matérias ligadas ao objeto estudado criando um conhecimento paralelo e muito mais prazeroso para o indivíduo. Também
vale lembrar que manter uma rotina de horário para assistir as aulas, fazer os exercícios, afinal de contas é um estudo então precisa
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de dedicação desse aluno como se estivesse na aula presencial. No
modelo a distância temos o apoio da família que muitas vezes até
interagem mais com o estudante no âmbito familiar e com isso
estimulam, incentivam o aluno nos estudos.
Segundo Fredric Michael Litto e Marcos Formiga (2009), o nativo digital é aquele que já nasceu com a tecnologia da informação inserida na sua vida. Aquele adolescente que sempre teve contato com
celulares, smartphones e computadores. Para eles a tecnologia não é
um desafio e sim uma solução usada no dia a dia, isso facilita na hora
do estudo, já que a tecnologia é conhecida dos estudantes.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia que foi aplicada no trabalho para responder o
motivo da dificuldade de aceitação da educação a distância nos alunos de cursos presenciais foi a coleta de dados. Também foi usada
a pesquisa empírica para que a coleta de dados fosse realizada. Para
isso, um grupo de alunos do curso Técnico de Informática e Técnico em Administração foi selecionado. Para colocar embasamento
foram feitas pesquisas em obras de alguns autores como Mará Lúcia
Fernandes Carneiro (2013) e Luciana Boff Turchielo (2013).
Essas autoras falam sobre o crescimento da educação a distância no Brasil em todas as idades e citam as várias ondas de EaD
no país, além dos avanços tecnológicos dessas etapas. Discutem
ainda modelos de interação e comunicação da educação a distância. Já os autores do livro “O estado da Arte Educação a Distância”,
Fredric Michael Litto (2009) e Marcos Formiga (2009) da
editora Pearson Education do Brasil, material também utilizado
aqui, comentam sobre o nativo digital, que é exatamente o nosso
público alvo e sobre as novas demandas e expectativas da EAD.
3.1 Delimitação da pesquisa
Considerando 4 turmas distintas de Informática e Administração, foram coletados um total de 56 questionários respondidos.
262
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A cidade onde foi aplicada a pesquisa foi Porto Alegre no estado
do Rio Grande do Sul. O local é uma faculdade e escola técnica da
área de TI. A escola funciona com Educação Presencial. O questionário visa verificar os medos sobre aulas a distância e, também,
o motivo de preferirem as aulas presenciais. Assim, pôde-se verificar se existem diferenças entre as respostas relativas ao EAD e as
relativas ao ensino presencial.
3.2 Técnica utilizada
Neste estudo foi utilizado um questionário com uso de perguntas fechadas e 3 perguntas abertas. Dando uma ênfase para
respostas tipo sim ou não. As respostas serão transcritas com um
resumo simplificado e interpretada nos resultados.
3.3 Análise dos dados e interpretação dos resultados
O resultado da coleta de dados sobre a aceitação do Ensino a Distância e os alunosdo Ensino Presencial foi a seguinte em
relação a perguntas fechadas: a grande maioria dos alunos, 90,9
%, responderam que a melhor maneira de estudar é presencial.
Quando questionados se trocariam de um curso Presencial por
EAD, 52,7% responderam que não, sendo apenas 10,9 % que sim.
Do total de alunos pesquisados, 36,4 % disseram talvez trocariam
de modalidade de ensino.
Um ponto que chamou atenção foi que a maioria dos alunos
que responderam ao questionário, também disseram que assistem
vídeo aulas no YouTube para completar o aprendizado e também
para aprender algo novo.
Sobre o esclarecimento de dúvidas, a grande maioria respondeu que prefere o professor presencial, mas também responderam que olham vídeo aulas na internet como uma ferramenta
de auxílio.
Quando solicitados para avaliarem a qualidade das vídeo-aulas em EAD ou no Youtube,a grande maioria respondeu quea
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qualidade era boa (52,7%), sendo apenas 20% os que consideravam como qualidade regular e um empate de 9,1 % entre os que
consideravam as vídeo-aulas ruins, que não sabiam opinar ou que
não assistiam. Sobre a existência de aulas fake na internet a grande
maioria (52,7%) revelou que posam existir e um pouco menos da
metade (41,8%) dos pesquisados, responderam que talvez possam
existir. A partir desta resposta foi perguntado sobre a verificação
ou veracidade das vídeo-aulas que recebem e mais da metade dos
alunos respondeu que verificam. Também foi questionado se eles
tinham algum medo em relação a educação a distância e novamente mais da metade disse que não tinham medo ou receio.
Sobre as respostas abertas feitas aos alunos, pôde-se observar a existência de algum medo ou desvantagem da aula EAD. As
respostas informam um receio sobre as provas aplicadas, sobre problemas de conexão, internet, smartphone ou celular que não conseguem abrir os conteúdos da escola por serem equipamentos antigos. Há também a ansiedade em não entender de forma correta o
conteúdo, devido a qualidade das vídeo-aulas; o medo de não poder
sanar as dúvidas na hora; o distanciamento professor/aluno/colegas; ofeedback demorado; e falta de debate entre os estudantes. Um
fato curioso é que a maioria respondeu não ter disciplina, foco para
estudar em casa e ter distrações com afazeres domésticos.
Sobre vantagens do professor presencial podemos verificar
que tirar dúvidas, discutir sobre assuntos correlatos, debates em
aulas, melhor explicação, contato visual com alunos, acompanhamento individual são as situações mais citadas.
Sobre desvantagens do professor presencial, quase todos colocaram que não existem desvantagens. Os que mencionaram algum tipo de desvantagem escreveram apenas sobre deslocamento
e horários das aulas. Somente 2 respostas falaram de bagunça em
aula, conversas paralelas e interrupções em aula.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando as respostas do questionário, vemos que muitos alunos têm receio em estudar online por desconhecerem a me264
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todologia de ensino. A experiência dos alunos é com vídeo aulas
no YouTube, onde não existe uma sistemática pedagógica e um
acompanhamento dos alunos.
Quando questionados se tinham algum medo em relação a
educação a distância, mais da metade disseram que não tinham.
Contudo, quando questionados se trocariam o curso presencial
por um EAD, 52,7% responderam que não, 36,4% responderam
que talvez e só10,9% disseram sim. Infere-se, pelos resultados obtidos, que há claramente um medo pelo desconhecido, ou seja,
pela metodologia aplicada na EAD. Para reverter esse cenário, seria necessário introduzir esses alunos nessa experiência da educação a distância. Uma alternativa, talvez, seria a inserção de disciplinas em EAD ainda no ensino fundamental e médio, ou até
mesmo disciplinas mistas, com várias atividades e principalmente
encontros virtuais para romper esse paradigma.
Outro fato que podemos notar é a falta de compromisso no
aluno presencial em estudar online. Neste caso, o próprio aluno
aponta que aulas que acontece presencialmente e com um professor dentro de uma sala de aula são mais fáceis para prestar atenção
e manter o foco. Tira-se, assim, a responsabilidade do aluno em
estudar e se concentrar, deslocando a responsabilidade ao professor que passa a figurar como um “xerife”.
Para melhorar a adesão dos alunos presenciais nos cursos
EAD é preciso modificar alguns aspectos dos cursos atuais. Podemos aumentar o tempo de aula aberto para tirar dúvidas e ao
mesmo tempo abrir para que o professor pergunte diretamente
para os alunos na vídeo-conferência, forçando uma interação dos
dois. Modificar o material para ser mais intuitivo e forçar o aluno
a pesquisar e apresentar trabalhos online para a turma, com isso
será desenvolvido o espirito de cooperação entre os estudantes.
Tudo isso fará com que o distanciamento aluno/professor acabe.
Problemas de internet, conexão ou equipamentos devem ser sanados talvez com uma medida do governo que libere internet para
alunos de baixa renda em smartphones ou até mesmo com ajuda
das grandes companhias telefônicas.
A solução para adesão ao modelo EAD é tornar a aula mais
receptível para o aluno, fazendo com que ele queira participar
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e interagir na aula. Atividades com vídeo conferências com um
número máximo de alunos por encontro, proporcionando assim
que cada professor tenha um número máximo de aluno por conferência. Para o aluno se sentir com uma educação/acolhimento
individual, isso é um desafio para as faculdades, universidades
e escolas. Devemos também utilizar ao máximo todos os recursos multimídias disponível com a preparação das aulas. E o mais
importante, responder as dúvidas dos alunos online ou por chat,
whatsapp, email ou qualquer outro meio. Ter uma maneira do aluno conseguir criar um vínculo com o professor, essa é a saída para
criar uma aceitação melhor dos alunos presenciais com os cursos
utilizando a metodologia EAD.
REFERÊNCIAS

GHIRALDELLI, Paulo Jr.. Filosofia e história da educação brasileira, 2. Ed. Manole, Barueri, SP, 2009.
LITTO, Fredric Michael, FORMIGA, Manuel Marcos Maciel.
Educação a Distância: O estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.
MAIA, Carmem. ABC da EAD. 1. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
OLIVEIRA, Elsa Guimarães. Educação a distância na transição
paradigmática. 4. Ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
CARNEIRO, Mára Lúcia Fernandes; TURCHIELO, Luciana Boff.
Educação a Distância e Tutoria: Considerações Pedagógicas e
Práticas. Porto Alegre: Evangraf, 2013, série EAD.
TERRA, Márcia de Lima Elias. História da educação/ Biblioteca
Universitária Pearson. São Paulo: Pearson education do Brasil,
2014.
SITE DO GOVERNO [online]. 2017. Disponível em http://
www.planalto .gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/
D9057.htm#art24 acesso dia 29/06/2020 as 16:52.

266

OTO LUIZ FIGUEIRÓ WOTZASEK | ATAYZA CRISTINA NOGUEIRA ROSSINI

CAPÍTULO QUATORZE
ENSINO REMOTO NA PANDEMIA
E CONJECTURAS PARA O AVANÇO DA EAD
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INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD) no Brasil tem uma trajetória
desde o início do século XX, recheada de idas e vindas, descontinuidades, com alguns momentos de estagnação, provocados por
ausência de políticas públicas efetivas dirigidas ao setor (ALVES,
2009; COSTA, ZANATTA, 2008). Muitas pessoas das gerações
Baby Boomer e X1 vivenciaram experiências e emoções desconhecidas (e impensáveis) para as gerações mais novas, presentes em
situações tais como esperar os materiais educacionais enviados
pelos Correios e/ou os fascículos comprados em bancas de jornal,
o investimento pessoal e financeiro para conseguir fazer assinaturas de revistas de formação profissional, e até mesmo organizar-se
para estar disponível nos horários de oferta de cursos através de
radio e televisão.
Esta história da EaD pode ser categorizada em três tempos.
A geração textual que tem como característica principal o material
impresso e vai até o início da década de 1960; a geração analógica
que ganhou a complementação por recursos audiovisuais e que foi
até a década de 1980, e por fim, a geração digital, quando a história ganhou novos rumos com a chegada e evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em especial depois da
década de 1990 (GOMES, 2009). Hoje já convivemos com Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) e Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).
Na contemporaneidade, a rapidez dos avanços se presentificam para além do uso dos computadores e notebooks pessoais,
e são representados pela ubiquidade dos aparelhos cada vez mais
portáteis e ágeis que nos permitem novas formas de comunicação
(SANTAELLA, 2013). A melhoria do acesso à internet, com destaque para a ampliação da possibilidade de interconectividade, inAs últimas gerações têm sido categorizadas popularmente de acordo com seu perfil
histórico e de consumo. Não há um consenso nos períodos de faixa etária, aqui nos inspiramos em Fantini e Souza (2015) e consideramos a geração Baby Boomer os nascidos
no pós-guerra, entre 1946-1964; a geração X, os nascidos entre 1965-1980; a geração Y
(Millennials) os nascidos entre 1981 a 2000, a geração Z, os nascidos entre 2001 a 2009, e
a geração Alfa, os nascidos depois de 2010. O modo de perceber-agir na realidade varia
de geração para geração.
1
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centiva a navegação e cria novos hábitos como o armazenamento
de informações nas nuvens.
Mesmo com todo progresso tecnológico associado a novos
interesses e demandas sociais, podemos considerar que a absorção da modalidade de Educação a Distância no Brasil nos currículos de educação formal é morosa e enfrenta resistência. Embora
haja amparo legal e até mesmo incentivo para esta modalidade
em todos os níveis educacionais (BRASIL, 1996, 2005, 2006, 2007,
2017), várias dificuldades entravam o processo, desde a falta de
equipamentos e acesso à internet nas escolas por falta da aplicação
ou afrouxamento da lei, até à resistência psicológica dos professores, talvez por preconceito, despreparo e/ou falta de experiência.
O Censo de Educação Superior realizado pelo INEP (2019)
confirma a tendência do crescimento do Ensino a Distância. Em
2019, 63,2% das vagas ofertadas no Ensino Superior foram nessa
modalidade. Foi observado um aumento expressivo de ingressantes em cursos de EaD, saindo de 16,1% em 2009 para 43,8%
em 2019. Outra curiosidade apontada pelo estudo, revelou que
este foi o primeiro ano que o número de ingressantes em cursos
de EaD em instituições privadas foi maior do que o presencial. A
maior parte destes cursos era de licenciatura, com destaque para
a Pedagogia, curso voltado para o Ensino Fundamental. Por outro
lado, estas estatísticas também são acompanhadas pelo alto número de evasão e desistência no Ensino Superior, que afeta tanto
o modo presencial, como a distância.
No final de 2019 e início de 2020, uma situação pandêmica atinge a todo mundo e atividades. Devido à nova ameaça desconhecida denominada COVID-19, medidas drásticas e severas
sanitárias e de saúde foram implementadas e exigidas como prevenção para conter a disseminação do vírus. Foram elas, o distanciamento social, a suspensão de atividades não essenciais e das
aulas presenciais.
Todas as instituições precisaram se reinventar para continuarem com suas atividades, dentre elas as educacionais. Algumas
instituições públicas tiveram a autonomia de paralisar as aulas presenciais por um período maior do que as instituições particulares,
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que precisavam apresentar algum produto que justificasse o recebimento das mensalidades, e garantisse entre outros aspectos, o pagamento do salário dos professores. A saída assumida por aquelas
instituições que não tinham estruturado sua proposta de Educação
a Distância foi promover o Ensino Remoto Emergencial (ERE).
Chegamos então ao recorte que desejamos focar. Levantamos alguns pontos atuais que gostaríamos de refletir: Como
propor e estruturar a Educação a Distância após a experiência
do Ensino Remoto vivenciada durante a pandemia? Quais consequências positivas e negativas poderão ser encontradas ao final desta vivência pandêmica? Estas respostas serão obtidas com
maior fidedignidade com estudos profundos pós-pandemia, neste
momento podemos a partir de nossa experiência e conhecimento
fazer inferências e explorar possíveis respostas para estes questionamentos dentro de nossas conjecturas.
ENSINO REMOTO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
UMA PASSAGEM POSSÍVEL?

Toledo e Palumbo (2020) defendem o ensino remoto como
uma solução viável para a manutenção das rotinas de estudo. Os
autores sustentam sua proposição baseados no direito fundamental e social à educação e indicam o uso da tecnologia na pandemia
condizente com o Estado Democrático de Direito e da dignidade
humana. Algumas sugestões dos autores são interessantes, mas
não conseguimos visualizar sua exequibilidade para todos os estudantes brasileiros, como por exemplo, no caso dos alunos sem
acesso ao mínimo de infraestrutura digital, os autores sugerem a
oferta do espaço da escola, em ambiente isolado para sua efetivação. Outro exemplo é o estudante receber em casa sem custo,
enviado pela instituição, a obra que não conseguiu acesso na biblioteca virtual.
No entanto, o que observamos foi que a responsabilidade
do sucesso do mergulho no mundo virtual através da modalidade
do Ensino Remoto Emergencial (ERE) de 2020 para cá, na maioria dos casos, erroneamente, centrou-se nas mãos do professor.
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Em um breve espaço de tempo, os professores, assim como outros
profissionais, tiveram que ser criativos e se reinventarem para dar
continuidade a sua práxis. Transformaram sua casa em local de
trabalho, e assumiram novas rotinas. Contudo, cada ambiência
tem suas regras de convivência e funcionamento, logo o home office não se resume a estar em frente ao computador.
A emergência do trabalho remoto como solução para a atividade educacional enfrentou barreiras já conhecidas pela EaD,
mas desconhecidas para tanto para os profissionais quanto para os
estudantes que iniciaram nesta prática, por exemplo: dificuldade
em estabelecer local e rotina de estudo, falta de habilidade interacional virtual e tentativa falha de reprodução da relação direta
entre pessoas, inabilidade de atenção e concentração no ambiente virtual, exigência de maior autoconhecimento, autodisciplina
e autoecoorganização direcionados à aprendizagem mediada e
principalmente falta de equipamentos e infraestrutura, como sinal de internet, que dessem o suporte desejado para a atividade
educacional. Outras barreiras também foram enfrentadas, como
por exemplo, o Zoom Fatigue provocada pelo excesso de demandas virtuais e participações em grande quantidade de reuniões
(BAILENSON, 2021).
O perfil do estudante é comumente destacado como fator
importante para o sucesso na aprendizagem virtual. Quando se
compreende a motivação e a estratégia de aprendizagem utilizada, as plataformas podem ser melhor desenhadas, que vai desde o
planejamento, desenvolvimento e direcionamento do curso. Atenção para o tipo e linguagem do material didático é diretamente
influenciado pelo perfil, assim como as estratégias motivacionais
(GOMES; MOTA; LEONARDO, 2014).
O perfil para a aprendizagem virtual exige não apenas o conhecimento funcional para o acesso e o manejo nos equipamentos, mas principalmente uma interação diferenciada com o objeto
do conhecimento. Santaella (2013) aponta o leitor prossumidor
(produtor e consumidor) de textos multimídia. Existem novos
cenários, novas problematizações, novas resoluções, precisamos
acompanhar esta inovação disruptiva e ousar criar. A autora deENSINO REMOTO NA PANDEMIA E CONJECTURAS PARA O AVANÇO DA EAD
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fende a ideia que a nova possibilidade de aprendizagem não destrói o ensino formal, mas pode complementá-la e enriquecê-la.
Ler e interpretar o mundo é uma operação cognitiva e afetiva
mais complexa do que apenas justapor elementos, juntar letras. Há
diferentes posicionamentos frente à vida que variam desde posições
mais passivas até às mais ativas, a prevalência de um comportamento não faz com que o outro desapareça, mas conseguimos observar
a mútua influência e a matriz de possibilidades humanas.
Consideramos que, em ambos, professor e estudante, o diferencial está no perfil proativo, criativo e crítico, mas principalmente que sejam capazes de interações virtuais. A interação presencial, “olho no olho”, compreende alguns elementos a mais do que a
díade, as mensagens subliminares colaboram para a formação do
contexto e influenciam o modo de apreensão da informação. Sendo
assim, existem pessoas que se sentem melhor com a aprendizagem
presencial porque mesmo de modo não consciente a ambiência e a
troca decorrente da presença humana influenciam positivamente.
A comunicação não-verbal de apoio, aprovação, de necessidade de esclarecimentos, de incentivo assim como a existência de
um local afetuoso, caloroso, rico em estímulos que motive e incentive a interação com o objeto de conhecimento podem ser elementos fundamentais para que a aprendizagem aconteça. Algumas
pessoas conseguem descobrir e criar novos ganchos e gatilhos para
aprendizagem na modalidade virtual, outras não tem tanto sucesso.
Para todos o primeiro desafio é a coragem de ousar, a coragem de
aprender coisas novas e permitir-se explorar todas as alternativas
possíveis. Isto dependerá do vínculo estabelecido entre o sujeito do
conhecimento e o canal virtual, quer seja ERE ou EaD.
A crise econômica, institucional e política brasileira desvela o aumento na desigualdade social, a experiência do ensino
remoto também acompanha este perfil (MARQUES, 2020). Famílias com a perda de poder financeiro devido ao subemprego ou
desemprego, não tem condições econômicas favoráveis a prover
condições mínimas para que seus dependentes usufruam de EaD
virtual. Marques (2020) e Beluzzo (2019) defendem o acesso à internet como direito fundamental que promove a inclusão digital.
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Diante disto, no ensino fundamental, algumas escolas públicas começaram a produzir apostilas que os responsáveis pegavam na escola e levavam para casa. Os pais assumiam então, a
função de professor que eles não se formaram para desempenhar.
No Ensino Superior, foi observada evasão e desistência, e os remanescentes esforçavam-se para se adaptar a nova realidade.
Fantinato, Freitas e Dias (2020) debatem sobre o impacto do
ERE na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e sua invisibilização. A
EJA sofre pelo desmonte acelerado de sua oferta, o que é agravado
pela precária experiência remota vivida, pois ela não garante o respeito às especificidades de estudantes e professores. Esta população
em sua maioria não tem acesso a equipamentos e infraestrutura
digital adequada. Como resultado, este fator aumenta o distanciamento destes alunos do processo educacional formal, o que sedimenta a desigualdade e vulnerabilidade vivida pelo grupo.
O trabalho do professor nunca se limitou a sua presença
com sua turma, visto tanto o estudante quanto o profissional tinham “dever de casa”, atividades desempenhadas em outro tempo
e lugar para que a aprendizagem fosse efetiva. Em tempos pandêmicos, o professor precisou descobrir novos modos de interação
com sua turma ao mesmo tempo em que tinha que se organizar
psicologicamente frente ao contexto de insegurança e incerteza,
além de perdas concretas de pessoas queridas.
Vários cursos online (gratuitos e pagos) passaram a ser oferecidos para os professores no sentido de que eles se apropriassem e desenvolvessem novas habilidades e recursos pedagógicos.
Cabe destacar que isto não resulta diretamente na modernização
da educação. O professor, acima de tudo, precisa refletir sobre sua
função e posicionar-se criticamente para não cair no engodo de
mudar apenas a aparência e não efetivar a evolução educacional.
É fácil cair na tentação de seguir às pressões sociais que resultam
em ações de mudar para não mudar. Soluções rápidas que podem
até diminuir a pressão imediata, mas que não solucionam e muito
menos avançam. Por exemplo, o ensino remoto, mais facilmente
do que a EaD pode reproduzir o movimento instrucionista, que
preza a memorização e a repetição de informações.
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Ao nosso ver, uma possível explicação para o alto número
de ingressantes em instituições privadas de Ensino Superior relaciona-se ao fato de seu maior investimento em EaD. Porém é preciso investigar mais de perto sua motivação, comprometimento
com a qualidade da educação e relação trabalhista com o corpo
docente. Souza e Evangelista (2020) alertam para a relação entre
EaD e acúmulo de capital. Os autores afirmam que a expansão
das licenciaturas na esfera privada afeta diretamente o magistério
nacional. O controle educacional fortalece o poder hegemônico,
pois induz a uma determinada ideologia associada ao capital.
Borges (2015) aponta o Sistema de Universidade Aberta do
Brasil (UAB) como uma política comprometida com a democratização do acesso ao Ensino Superior. Discute que esta questão da
educação virtual ainda é nova e polêmica, apresenta posicionamento contrário com críticas como o argumento de interesse “mercantilista” desde a restruturação do aparelho do Estado na década de
1990, até posicionamento favorável, com a defesa pautada na ampliação de vagas no Ensino Superior e a interiorização de IES públicas e privadas. Eu somo a estas considerações a possibilidade do
respeito à equidade, cada qual sendo respeitado em suas condições
com garantia à acessibilidade comunicacional e educacional.
Gonzaga (2021) constatou o desgaste emocional dos professores frente à precarização do trabalho e da improvisação na
transposição de atividades educacionais presenciais para o modo
remoto. A precarização parece advir do sentimento de abandono que as instituições públicas sofrem percebida pelos servidores
públicos, além da escassez de recursos e infraestruturas digitais
apropriadas. Foi relatado um desconforto coletivo dos professores
entrevistados frente à falta de domínio do uso das TIC, o acúmulo
nos papéis desenvolvidos, a insatisfação no trabalho oferecido e a
exclusão digital de alguns estudantes.
Demo (2006) já alertava que a evolução tecnológica não era
sinônimo de evolução pedagógica. A formação do professor é carregada de contradições que atravessam a história e política educacional do nosso país. O aumento da precarização do trabalho docente fragiliza a força coletiva da categoria e adoece o profissional.
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De todo modo, a exigência de organização para a vivência
no Ensino Remoto possibilitou verificar que a EaD não significa
“abaixar o nível e exigência de aprendizagem”, e muito menos que
se trata simplesmente de transpor/disponibilizar o material educacional presencial no meio virtual. Não funciona desta forma,
muito pelo contrário, como a comunicação não é “olho-no-olho”,
deve-se analisar como ela se processa, antever para remover seus
obstáculos e incentivar a comunicação horizontal. Para tanto, o
professor precisa desenvolver outras capacidades técnicas que sua
formação tradicional não lhe fornece. Além de dominar o conteúdo educacional a ser ministrado, de ter as habilidades pedagógicas
convencionais, e de conhecer as características de seus educandos, ele precisa também compreender a especificidade do processo de ensino-aprendizagem na modalidade de EaD. Ele precisa
se atualizar constantemente e buscar se ambientar nas inovações
tecnológicas digitais. Provavelmente além do próprio cenário pedagógico digital diferenciado, ele interagirá com nativos digitais,
ou pelos menos pessoas com experiências virtuais mais desenvolvidas do que as dele.
A promoção da EaD não depende unicamente do professor
e do acesso virtual. Um planejamento de oferta educacional EaD
demanda uma equipe de base e de apoio, visto que a criação da
plataforma necessária, e a implantação do projeto previsto exige
a expertise de uma equipe transdisciplinar. Esta é uma modalidade cara para sua montagem, seus custos são diluídos ao longo do
tempo, e não de modo imediato.
CONJECTURAS PARA A EAD PÓS PANDEMIA

A EaD está intimamente relacionada aos preceitos do UX,
ou seja, do User Experience, ou Experiência do usuário. Esta modalidade reconhece, valoriza e busca atender às especificidades da
pessoa. Nesta direção, a EaD atende às diferentes realidades de
aprendentes, com distintas demandas e níveis de conhecimento.
Sendo assim, o desenvolvimento de soft skills torna-se necessário
ao sucesso da aprendizagem, como por exemplo: curiosidade e
proatividade (desejo de aprender), autoecoorganização (aprenENSINO REMOTO NA PANDEMIA E CONJECTURAS PARA O AVANÇO DA EAD
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der a aprender), autoconhecimento (aprender a ser), colaboração
(aprender a conviver) que são visíveis nos exercícios de autoria de
pensamento e posicionamento crítico.
Em consonância com Fantinato, Freitas e Dias (2020) consideramos a decolonização associada à etnomatemática somada a
educação que valoriza o educando como bases para a proposição
de envolver toda a comunidade escolar na construção do projeto
pedagógico. A narrativa dialógica emancipatória sustenta a dinâmica bidirecional de ouvir, ser ouvido e valorizado. Processos de
interação humana baseados na ética, no respeito, na compaixão,
na empatia resultam na eficiência do processo de ensino aprendizagem e no desenvolvimento humano com alta autoestima da
comunidade educacional.
Se já era frequente a consulta virtual sobre o tema nas aulas
presenciais enquanto o professor apresentava a matéria, no cenário pós-pandêmico, supõe-se o incremento deste comportamento. Não cabem expressões do professor tais como: “desliguem os
celulares”, “preste atenção no quadro, não quero saber de outra
informação agora”, etc. Consideramos que cada vez mais estará presente em instituições educacionais o modelo híbrido, que
conta com encontros presenciais e a distância, além disto, com
a inclusão de ferramentas e aplicativos digitais na aprendizagem.
Faisal e Kisman (2020) indicam a interatividade e a facilidade de
navegação como aspectos prioritários indicados por estudantes e
professores no uso de aplicativos.
A 4ª Revolução Industrial demanda uma educação que a
sustente. Sua principal característica é a interconectividade, os
aplicativos digitais já estão fazendo desaparecer alguns empregos/
profissões e isto irá ser ampliado com muita rapidez. É imprescindível que o ser humano entenda este movimento e se prepare para
novas funções. Sempre haverá uma ação que o ser humano possa
realizar, com novas configurações e expertises.
O avanço tecnológico amplia a distância entre as pessoas
que têm e as que não têm educação formal e domínio no campo
tecnológico e científico que possibilita uma interação otimizada
na interconectividade possível. Por isto, as soft skills estão a cada
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dia mais valorizadas. Estas especificidades humanas são singulares, mas precisam ser desenvolvidas, elas são potencialidades que
são atividades nas interações humanas.
Quanto melhor for ser conhecimento, habilidade e competência em lidar com pessoas e relações saudáveis com o ambiente,
o futuro terá maior probabilidade de bons prognósticos, É preciso
ter/desenvolver: flexibilidade no pensamento e sentimento, empatia, colaboração, cooperação, resolução de problemas e conflitos,
domínio no campo das comunicações e linguagens, resiliência,
adaptabilidade, capacidade e disponibilidade para negociação e
atualização. Isto depende de uma avanço na consciência ética planetária que conduza à dinâmica de aprender a aprender, de perceber-agir o mundo de modo semipermeável, no equilíbrio entre
mudanças e permanências, e aplicar o olhar fluido que inclui a
auto-observação e a dinâmica do sistema.
O posicionamento ético e crítico estão na base da sobrevivência humana, pois entremeia a qualidade de nossas interações
com outros humanos e com o entorno. O universo continuará sua
existência com ou sem a presença de seres humanos, contudo o
inverso não é verdadeiro. A qualidade de vida humana depende
da qualidade de suas interações; A possibilidade de vida humana
depende da direção de suas decisões.
Diante de tudo o que foi exposto, observamos o aumento
dos nômades digitais, possivelmente relacionado à ubiquidade
das tecnologias digitais, da acessibilidade das infraestruturas de
informações no mundo e as mudanças no mundo laboral. Supomos que este número aumentará ainda mais depois da vivência
pandêmica. As características marcantes deste grupo de pessoas
é a capacidade equilibrar lazer/trabalho utilizando saudavelmente
o avanço tecnológico. São pessoas que ressignificam o trabalho de
algo chato e burocrático para estimulante, prazeroso e desafiador.
Estas pessoas assumem a posição de gestores de suas vidas, administram seu tempo, demanda, fazendo uso de recursos digitais,
e conseguem aproximar o trabalho aos hábitos e práticas culturais mais leves, vivenciando flexibilidade, atualização, mobilidade
geográfica e autonomia.
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Neves (2020) pesquisou sobre o Eu Nômade e através de
entrevistas e organizou os dados coletados em quatro temas principais: 1) estilo de vida autônomo e atualizável, 2) aprendizagem
orientada e sintonizada com o desenvolvimento pessoal e profissional, 3) prática profissional que remete ao trabalho remoto, 4)
valores tais como liberdade, flexibilidade, necessidade de mudança e autonomia. Observou que a questão econômica traz aspectos positivos e negativos, tais como independência e exigência de
maior atenção e controle diante do inusitado. A entrada de capital
inclui incertezas, o que dificulta o planejamento a longo prazo.
Diminui-se o consumismo, o que facilita os deslocamentos.
Aprender a olhar para dentre de si e ao redor depende de
avanço na consciência e não na tecnologia. Em nossa opinião, isto
cria um desafio bem maior. A dificuldade não aponta impossibilidade, mas determinação. Há um campo de tensão possível de
ser dissolvido numa atitude consciente decorrente de implicação
e não espontaneidade. Esta é uma questão que deixada a seguir
curso livre no tempo tenderá a piorar. Sem ética e consciência planetária há forte tendência na reprodução do atendimento e benefício de alguns em detrimento de outros. A tensão entre elementos
é parte da pulsão da vida, mas sua resolução é parte do estágio
de amadurecimento social alcançado. A quebra da relação entre
opressor e oprimido ocorre na assunção do posicionamento ético
e crítico de pelo menos um dos dois.
CONSIDERAÇÕES

Iniciamos o texto com um tom meio saudosista apontando a
origem da EaD no Brasil em um passado não tão distante. Diante
da evolução rápida e das grandes mudanças rupturas epistemológicas no campo educacional se tornam iminentes, e o “novo” pode
tornar-se “obsoleto” num giro. Como consequência deste cenário
de fluidez e incertezas, conteúdos memorizados e repetidos indiscriminadamente não tem espaço. A demanda atual está na capacidade e habilidade de lidar com várias e numerosas informações
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para transformá-las em conhecimento. Ou seja, manter-se interconectado, ser capaz de um olhar crítico na realidade, diferenciar
dados de Fake News, explorar fontes de informações, selecionar,
aplicar e avaliar seus resultados.
O novo pode despertar a reação do medo que conduz à
insegurança e ansiedade. Este primeiro nível de estresse pode
servir para mobilizar a ação em direção do enfrentamento deste desconforto para o atingimento de um novo patamar melhor
desenvolvido e adequado ao cotidiano. Para que isto aconteça, a
pessoa precisa ter coragem de investigar de perto suas reações
internas e suas ferramentas (concretas e mentais) para resolução
dos problemas. A partir da autoavaliação, ela pode fortalecer sua
autoestima através do reconhecimento de suas potencialidades
e limitações. Potencialidades que podem ser compartilhadas no
coletivo e limitações que podem ser superadas com o apoio também do coletivo.
A EaD favorece a ampliação nas interações entre pessoas
e informações. Ela não é uma varinha mágica que resolve todos
os problemas educacionais brasileiros. A EaD é uma modalidade de ensino que pode colaborar na democratização se houver
uma política educacional comprometida com esta finalidade.
Política aponte a articulação entre o Judiciário e o Executivo,
visível como resultado desta parceria para um panorama além
da homologação de leis e que chega à ações concretas de valorização da educação brasileira, como por exemplo: valorização do
professor, plano de carreira justo, condições de trabalho adequadas, acesso à equipamentos e materiais educacionais atuais, no
caso das TIC, infraestrutura que forneça condições equitativas
na educação pública.
O avanço científico e tecnológico pode ser aplicado para a
melhoria da qualidade de vida do planeta ou para a destruição da
espécie humana, a decisão estão em nossas mãos hoje.
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CAPÍTULO QUINZE
GESTÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO PARA EAD: ESTUDO DE CASO
DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL
Kátia Cilene da Silva Moura
Querte Teresinha Conzi Mehlecke

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, os cursos à distância vêm ganhando muito
espaço nas universidades em função da política de expansão
do acesso e permanência ao ensino superior. Com isso, surge a
necessidade de produção de materiais didáticos específicos, como
livros didáticos, videoaulas e outros objetos educacionais com
os conteúdos das disciplinas dos cursos. Porém, ainda existem
diversos problemas nos processos produtivos devido à maioria
dos gestores de Educação a Distância (EaD) nas universidades
não possuírem conhecimento em gestão de produção, tão pouco
em design instrucional/educacional.
Neste sentido, o presente trabalho de pesquisa teve por
objetivo propor, implantar e avaliar o sistema de produção de
material didático do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da
Universidade Federal a serem utilizados nos cursos de graduação
e pós-graduação a distância ofertas pela Universidade Aberta do
Brasil (UAB). Para tanto, foi necessário abranger questões teóricas
relacionadas à produção de material didático, design instrucional e
técnicas de gestão da produção buscando a consequente melhoria
dos processos organizacionais, em suas diferentes etapas, à luz
dos objetivos do desempenho da produção, a fim de identificar
as fragilidades desse processo, bem como suas possíveis soluções.
As questões de investigação abordadas dizem respeito: a)
ao arranjo físico do ambiente de produção do material didático,
identificando se existem nichos de trabalho congregando os
profissionais envolvidos em cada etapa do processo e se o produto
é que se desloca entre os diferentes nichos; b) a necessidade de
flexibilidade da ordem de algumas das etapas, visto que os livros
didáticos são personalizados e feitos por encomenda para cada
disciplina de cada curso; c) a adequação do conteúdo para atender
totalmente à ementa da disciplina para a qual o livro didático
está sendo produzido; d) a não ocorrência de qualquer tipo de
erro conceitual no conteúdo do livro didático; e) a existência
de atividades que permitam ao aluno aplicar os conhecimentos
desenvolvidos ao longo de cada unidade de conteúdo; f) o livro
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didático deve ser planejado, desenvolvido, avaliado e produzido
dentro do tempo especificado a priori; e, g) os cuidados advindos
do design dos livros didáticos.
Algumas pesquisas já vêm sendo realizadas no sentido de
aplicar métodos e técnicas já consagrados da produção de livros
didáticos nessa nova demanda: a produção de material didático
para EaD. Porém, não proporcionam uma análise do desempenho
do sistema de produção estudado, o que foi elencado como foco
deste trabalho. Alguns trabalhos semelhantes a este como os de
CARDOSO & CAMPOS (2010) tratam da aplicação das técnicas
da administração da produção na produção de material didático
impresso, porém abordando somente a redução de custos e
de NEDER & POSSARI (2009) que tratam especificamente de
aspectos pedagógicos da produção deste tipo de produto. Visto
que estes e outros trabalhos não atendem às necessidades de
análise do contexto de aplicação, foi necessário identificar na
teoria quais fatores poderiam interferir na gestão da produção
deste tipo de material pelo NEaD.
A pesquisa se apoia nos estudos de Preti (2009), sobre
orientações técnicas e pedagógicas, Ota e Vieira (2012), sobre
planejamento, execução e avaliação, Gotardo et al. (2012), sobre
design instrucional, Mercado (2013), sobre avaliação, todos
relacionados à produção de material didático para EaD e, ainda,
Ghiraldelli (2000), sobre didática e teorias educacionais.
Caracteriza-se como um estudo de caso, visto que buscou
analisar in loco um processo produtivo real. A metodologia
utilizada para o seu desenvolvimento foi exploratória e de
caráter descritivo, baseada nas observações das práticas
realizadas no NEaD, objetivando o diagnóstico, da capacitação
dos colaboradores em vários níveis, intervenções no processo
produtivo para otimização deste, do acompanhamento e gestão
de todas as etapas de produção e em entrevistas com os atores
envolvidos nos processos, com vistas a possibilitar a avaliação
da qualidade do material produzido, tendo sido levantadas as
informações necessárias para atender os objetivos propostos por
este estudo. Foi fundamentada em pesquisas bibliográficas e,
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do ponto de vista da forma de abordagem, é considerada como
pesquisa qualitativa, já que não foram necessários métodos
estatísticos para a coleta de dados.
2 GESTÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Para o estudo de um sistema produtivo torna-se necessário
analisar aspectos como os tipos de arranjo físico, os tipos de
sistemas de produção e o fluxo das etapas de produção, para
que seja possível classificar o processo real e, assim, identificar
possíveis técnicas para resolução dos problemas apresentados.
“O arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações,
máquinas, equipamentos e pessoal da produção.” Quanto ao
arranjo físico, os sistemas de produção podem ser classificados
em (SLACK et al., 1999, p. 160): a) posicional; b) por processo;
c) celular; d) por produto; e) misto. Visto que não havia um
arranjo físico pré-definido, mas que foi identificada a importância
dos processos para a produção do material didático foi indicada
a adoção do arranjo físico por processo, no qual ocorre o
agrupamento dos processos por similaridade, entre os quais o
produto se move, levando em consideração que o fluxo inicia e
termina em cada processo.
No que se refere aos tipos sistemas de produção estes
podem ser classificados como (MOREIRA, 2008, p. 9-10): a)
sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha; b) sistemas
de produção por lotes ou por encomenda (fluxo intermitente);
e, c) sistemas de produção para grandes projetos sem repetição.
No caso do NEaD, dada a característica de trabalho com uma
equipe multidisciplina, o sistema de produção indicado foi o de
fluxo intermitente, que apresenta uma fabricação flexível, sendo
feito por encomenda, pode ser personalizado, a mão de obra
sendo divida em centros de trabalho por habilidades, operação
ou equipamento, o volume de produção não é muito alto e
o produto flui de um centro de trabalho para o outro, como
afirma Moreira (2008).
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Dados os fatores abordados (arranjo físico, tipos de sistemas
de produção e fluxo de etapas da produção) foi possível analisar
o contexto da aplicação e classificá-lo quanto às categorias
apresentadas. Outro aspecto importante da administração de
sistemas produtivos é o desempenho da produção, principalmente
no que se refere aos seus objetivos, ou seja, fatores que levam a
produção a obter uma excelência, reforçando os vínculos do
cliente com a empresa, tornando a produção o mais eficaz possível.
São eles (SLACK et al., 1999, p. 59): a) qualidade; b) rapidez; c)
confiabilidade; d) flexibilidade; e, e) custos.
Nesse caso, a qualidade está relacionada à satisfação de
consumidores externos (alunos, sociedade), mas também
a satisfação dos clientes internos (equipe multidisciplinar,
professores); o que, no caso da produção de material didático
para EaD pode ser tão importante quanto satisfazer aos
consumidores externos, pois quando esses colaboradores
trabalham satisfeitos com o ambiente, as condições de trabalho,
a remuneração, etc, as chances de garantirmos produtividade
com qualidade aumentam. Complementarmente à qualidade,
a rapidez está relacionada à quanto tempo os consumidores
precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. [...]
A resposta rápida aos consumidores externos é auxiliada,
sobretudo, pela rapidez da tomada de decisão, movimentação
de materiais e das informações internas da operação (SLACK et
al.,1999, p. 62).
Quanto à confiabilidade na operação interna, diz respeito
aos clientes internos julgarem o desempenho uns dos outros,
analisando o nível de confiabilidade entre as micro operações
na entrega pontual de materiais e informações; outro fator que
pode levar ao alcance da excelência. O mesmo é válido quanto
ao desenvolvimento de uma operação flexível, podendo trazer
vantagens aos clientes internos da operação e ao custo, não porque
o custo baixo é um objetivo universalmente atraente ao mercado,
mas porque se trata de execução de orçamento público; a qual
deve ser realizada com responsabilidade e idoneidade.
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3 MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD
Realizando o levantamento das pesquisas recentes sobre o
desenvolvimento de material didático para EaD, verifica-se que
vários aspectos são abordados pelos autores, como: a) design
instrucional; b) funções equipe multidisciplinar; c) avaliação da
qualidade; d) interação e interface; além de relatos da produção de
material didático para EaD em diversas instituições.
A pesquisa de Ferrari e Martins (2011) visou apresentar
a utilização da matriz de design instrucional nos processos que
fazem parte da produção de material didático para os cursos
de graduação e pós-graduação a distância, com o propósito de
organizar as informações relativas ao desenvolvimento das
atividades e do processo de avaliação da aprendizagem das
disciplinas dos cursos do Centro de Educação a Distância (CEAD)
da UFLA, no âmbito da UAB. Já a pesquisa de Batista e Menezes
(2008) buscou contribuir na delimitação e definição de papéis do
design instrucional e do design gráfico no contexto da EaD.
Ota e Vieira (2012) apresentam uma proposta de produção e
análise de materiais didáticos para uso em cursos na modalidade EaD,
tendo como base o curso de Nova Ortografia da Língua Portuguesa,
em que foram utilizados recursos e técnicas instrucionais para
criação e aplicação. Enquanto os autores enfocam, prioritariamente,
os aspectos linguísticos e semânticos da produção do material
didático para EaD, Gotardo et al (2012) aborda aspectos de interação
e interface, trazendo o contraponto entre design instrucional e
design de interação, enquanto que Preti (2009) aborda a elaboração
de material didático impresso na UAB da UFMT de forma mais
abrangente, através de relatos de experiências.
Em uma das poucas pesquisas mais abrangentes, que
abordam ações de concepção, elaboração e edição (além de
subsidiar formas de apoio aos professores autores que apresentam
dificuldades na elaboração), Mercado e Freitas (2013) propõe
critérios de avaliação para serem empregados nos processos
avaliativos dos materiais didáticos utilizados nos cursos de
graduação na educação online.
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Neste contexto, urge a apresentação de uma proposta que
enfoque a gestão dos processos produtivos de materiais didáticos
para EaD, tanto no que se refere às técnicas de gestão da produção,
quanto no que se refere à técnicas de produção de livros didáticos,
produção de vídeo aulas e preparação de cursos no ambiente
virtual de aprendizagem.
4 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA APLICAÇÃO
O desenvolvimento de material didático para EaD envolve a
geração de diversos produtos, entre eles (Figura 1): livros didáticos
impressos, e-books, videoaulas, simuladores, objetos digitais de
aprendizagem, entre outros. Em razão de ser a principal mídia
utilizada atualmente nos cursos de EaD, o foco deste estudo foi o
material didático impresso que, segundo o CensoEAD.Br (ABED,
2010), 87,3% de todas as instituições utilizam-no na oferta de seus
cursos de graduação a distância.
Figura 1: Caráter complementar entre os materiais didáticos

Fonte: Adaptada de NEDER e POSSARI, 2009.
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No NEaD o desenvolvimento dos livros didáticos envolve
a produção de um livro com 3 unidades de conteúdo associadas
a atividades didáticas, em versão impressa e e-book, para cada
disciplina componente dos cursos ofertados. Para tanto, torna-se
necessário o envolvimento de diversos atores nas etapas produtivas
do material didático para EaD, tais como: a) professor conteudista;
b) ilustrador; c) diagramador; d) revisor de conteúdo; e) revisor
de didática; f) revisor de linguagem; g) coordenador de produção
de material didático; e, h) designer instrucional.
Tais atores estão envolvidos em etapas produtivas que
compõem o fluxo de produção do material didático impresso
e ocorrerem de forma sequencial e/ou em paralelo (Figura 2),
são elas: a) seleção de professores conteudistas através de edital
aberto; b) formação/orientação dos professores para produção do
conteúdo; c) transformação da ementa da disciplina no sumário do
conteúdo programático; d) produção das unidades de conteúdo;
e) criação de gráficos e ilustrações; f) tratamento de imagens;
g) diagramação do caderno; h) cadastro do ISBN; i) revisão de
conteúdo; j) revisão de didática; k) revisão de linguagem; l) revisão
final; m) registro de direito autoral do conteudista; n) assinatura
do termo de cessão de direito de uso para a universidade e Capes;
o) envio para gráfica – impressão da “boneca”2; p) validação da
“boneca” e/ou correções; e, q) impressão na gráfica.
Figura 2: Fluxo resumido da produção de material didático impresso

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Para a execução destas etapas é previsto um prazo de seis
meses de produção, com prazos intermediários diversos para os
diferentes atores e etapas envolvidos no processo.
Já no que se refere ao desenvolvimento de vídeo aulas,
este envolve a produção de um conjunto de 6 vídeo aulas, com
no mínimo 10 e no máximo 15 minutos cada uma, todas com
legenda e janela sobrepostas com a exibição do vídeo de tradução
para libras, para cada disciplina componente dos cursos ofertados.
A primeira delas é a apresentação da disciplina, sua ementa,
objetivos e métodos avaliativos e, ainda, do professor. Nesse
processo de produção estão envolvidos os mesmos profissionais
do processo de produção do material didático impresso e ebook,
sendo complementada a equipe com o produtor, o operador de
teleponto, o intérprete de libras e o maquiador.
Tais atores estão envolvidos em etapas produtivas que
compõem o fluxo de produção de vídeo aulas e ocorrerem de forma
sequencial e/ou em paralelo, são elas: a) seleção de professores
conteudistas através de edital aberto; b) formação/orientação dos
professores para produção das vídeo aulas; c) seleção de 5 tópicos
importantes de conteúdo sobre os quais os alunos poderá ter
mais dúvidas, considerados os mais complexos; d) produção dos
roteiros para as vídeo aulas; e) criação de gráficos e ilustrações;
f) tratamento de imagens; g) diagramação de apresentações; h)
criação de animações; i) revisão de conteúdo; j) revisão de didática;
k) revisão de linguagem; l) revisão final; m) produção do texto para
o teleponto; n) teste de vídeo com os professores; o) gravação das
vídeo aulas; p) produção das legendas; q) gravação da tradução
para libras; r) edição das videoaulas; s) validação da versão final; t)
correções; e, u) disponibilização da versão final em multiformatos.
Para além da produção do material didático impresso,
e-books e das vídeo aulas, também são desenvolvidos outros
recursos gráficos e/ou digitais, como: ilustrações, simulações,
objetos digitais de aprendizagem, etc.
Neste contexto, a partir da observação do ambiente de
produção e das entrevistas realizadas com a amostra de atores
do processo produtivo foi possível identificar alguns problemas,
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como: a. descumprimento dos prazos; b. falha na validação dos
sumários de conteúdo; e, c. erros na diagramação dos cadernos.
Para solucionar tais problemas foram propostos instrumentos de
acompanhamento, controle e avaliação do processo produtivo dos
materiais didáticos, com vistas a corrigir os problemas e garantir
a qualidade das produções. Também foi sugerido que os materiais
didáticos produzidos fossem disponibilizados em outros bancos
de objetos de aprendizagem e não somente no contexto da UAB.
5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Alguns trabalhos semelhantes a este como os de Cardoso e
Campos (2010) tratam da aplicação das técnicas da administração
da produção na produção de material didático impresso, porém
abordando somente a redução de custos e de NEDER que trata
especificamente de aspectos pedagógicos da produção deste tipo
de produto. Visto que tais trabalhos encontrados na literatura
que tratam da gestão da produção de material didático impresso
para EaD não atendem às necessidades de análise do contexto
de aplicação, foi necessário identificar, na teoria, quais os fatores
poderiam interferir na administração da produção deste tipo de
material pelo NEaD.
Analisando-se o sistema de produção do material didático
impresso do NEaD identificou-se que este pode ser classificado
como um sistema de produção intermitente, onde a produção
é feita em lotes e, “ao término da fabricação do lote de um
produto, outros produtos tomam o seu lugar nas máquinas. O
produto original só voltará a ser feito depois de algum tempo,
caracterizando-se, assim, uma produção intermitente de cada
um dos produtos (MOREIRA, 2008, p. 11). Justifica-se esta
classificação pelo fato de que o NEaD é capaz de produzir produtos
com diferentes características, com produção em lotes, fazendo
com que seja necessária uma área de estocagem para os livros
impressos na gráfica, até que sejam entregues aos alunos.
Partindo-se das observações do ambiente, foi possível
verificar que, quanto ao arranjo físico, o sistema de produção
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do material didático impresso do NEaD, segundo os conceitos
apresentados por Slack et al. (1999), caracteriza-se como misto,
visto que no mesmo ambiente (sala da equipe multidisciplinar)
existem nichos de trabalho congregando os profissionais
envolvidos em cada etapa do processo e que o produto é que se
desloca entre os diferentes nichos. No que se refere aos tipos de
sistemas de produção, pode-se afirmar que o estudo classifica-se
como um sistema de produção intermitente, visto que a ordem de
algumas das etapas é flexível, os livros didáticos são personalizados
e feitos por encomenda para cada disciplina de cada curso.
A partir da análise deste sistema de produção de material
didático foi possível identificar suas principais falhas, a partir da
verificação do atendimento aos cinco objetivos do desempenho da
produção (SLACK et al., 1999, p. 55-72): confiabilidade, flexibilidade,
rapidez, qualidade e custos. No que se refere à confiabilidade, para
que o cliente se sinta confiante no NEaD quanto à fabricação do
produto, é necessário que os atores do processo produtivo cumpram
os acordos prévios relacionados aos requisitos apresentados nas
especificações do livro didático, como: a) o conteúdo deve atender
totalmente à ementa da disciplina para a qual o livro didático está
sendo produzido; b) não é aceitável qualquer tipo de erro conceitual
no conteúdo do livro didático; c) o livro didático deve apresentar
atividades que permitam ao aluno aplicar os conhecimentos
desenvolvidos ao longo de cada unidade de conteúdo.
Quanto à flexibilidade, é importante ressaltar que as etapas
do processo de produção dos livros didáticos devem ser flexíveis
para que o processo não seja interrompido ou sofrer desaceleração
em função de situações que ocorram durante a produção e que
não tenham sido previstas no planejamento e desenvolvimento
(P&D), permitindo que os outros objetivos de desempenho da
produção possam ser alcançados.
No que se refere ao objetivo de rapidez, o livro didático
deve ser planejado, desenvolvido e produzido dentro do
tempo especificado com o cliente a priori, garantindo um
bom relacionamento e a satisfação do cliente. O objetivo de
qualidade pode ser alcançado na produção de livros didáticos
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se as expectativas geradas, de acordo com os padrões da área
de aplicação, a EaD, forem atendidas. Já o custo é o último a ser
atingido, apesar de ser o principal objetivo da produção e, no caso
da produção dos livros didáticos do NEaD, a redução dos custos
pode refletir no aumento da qualidade e/ou na possibilidade de
produção de novos livros.
A partir da correlação entre os dados coletados durante a
observação do processo produtivo dos livros didáticos no NEaD
e a teoria estudada, foi possível identificar alguns problemas,
como: a) o descumprimento, por parte de vários atores, dos
prazos acordados a priori para produção do livro didático;
b) o atendimento parcial ou o não atendimento do conteúdo
programático à ementa da disciplina para a qual o livro didático
está sendo produzido; e, c) a recorrência de problemas na
diagramação dos livros didáticos.
Como possíveis soluções para os problemas identificados no
processo produtivo de livros didático no NEaD podemos citar: a)
a contratação de pessoal especializado para aceleração das etapas
do processo produtivo, tendo em vista o cumprimento dos prazos
acordados; b) a inserção de uma etapa de validação do sumário
proposto para a disciplina, com vistas a identificar em que medida
este atende à ementa da disciplina, preferencialmente, com a
participação do coordenador do curso; e, c) a implantação de uma
diretoria de criação, cujo diretor será responsável pela organização,
distribuição e validação do trabalho dos diagramadores.
Tais soluções, caso implantadas pela administração central,
serão responsáveis pela melhoria significativa de qualidade em
cada etapa do processo produtivo, bem como do produto final.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como contribuições do trabalho de pesquisa foram
identificadas as etapas do processo de produção, bem como
seus pontos fortes e fracos, o que possibilitou a implantação
de melhorias nas atividades para que se obtivesse um aumento
de desempenho, refletindo em maior qualidade dos materiais
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didáticos desenvolvidos pelo núcleo. Como consequência das
melhorias implantadas no processo produtivo, bem como da
capacitação dos atores envolvidos, destaca-se a melhoria da prática
educacional e do suporte tecnológico utilizado para essa prática.
Como relevância para a área de Informática Aplicada à
Educação pode-se citar a proposição de métodos e padrões para
elaboração de materiais educacionais abertos que, com a devida
observação do ambiente para posterior diagnóstico, poderão ser
implantados em outras instituições de forma sustentável.
Tendo em vista os aspectos aqui abordados pode-se
concluir que as mudanças propostas para a solução dos problemas
identificados no processo de produção do material didático de
EaD, no NEaD, não descaracterizam o tipo de processo produtivo
e o arranjo físico, previamente identificados, tampouco interferem
nas etapas do fluxo do processo de produção, porém apresentam-se
como alternativas suficientes para suprir as carências identificadas
durante a etapa de diagnóstico do contexto da aplicação.
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INTRODUÇÃO

A Faculdade de Tecnologia de Gravataí - FAQI, é uma instituição comprometida com a formação, ética e com a qualificação de
profissionais na sua área de atuação. Desta forma, tem por Missão:
Preparar pessoas para a vida profissional bem-sucedida, conectando-as ao mercado de trabalho, atendendo as expectativas dos
clientes, investidores, colaboradores e da sociedade.” (ESCOLAS E
FACULDADES QI, 2020)

A grade curricular do curso é organizada em semestres letivos e sua estrutura curricular está apresentada na figura 1.
Quadro 1: Grade curricular do curso de Analise e desenvolvimento
de sistemas
CICLO

UNDADES CURRICULARES

INTROD.

COMPETÊNCIAS PARA EaD

1º

ALGORITMOS E
PROGRAMAÇÃO

BANCOS DE
DADOS

GESTÃO DE TEC- FUNDAMENTOS DE
NOLOGIA DA
PROGRAMAÇÃO
INFORMAÇÃO
PARA INTERNET

2º

LÓGICA E
ESTRUTURA DE
DADOS

LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO E
ARQUITETURA DE
SOFTWARE

REDES E
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

3º

SERVI’VOS PARA
WEB E OBJETOS
DISTRIBUIDOS

LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO E
PROGRAMAÇÃO
MOBILE

PROJETO APLICADO

GESTÃO DE PROJETOS E QUALIDADE
DE SOFTWARE

ENGENHARIA
DE SOFTWARE
E PADRÕES DE
PROJETOS
PROGRAMAÇÃO
PARA INTERNET

Fonte: Projeto pedagógico do curso de análise e desenvolvimento de sistemas –
FAQI(2020)

Neste sentido a problemática é saber qual deve ser a motivação para o ensino das ciências acima elencadas no curso de análise
e desenvolvimento de sistemas?
A problemática faz estabelecer o objetivo geral que é apontar os fatores motivadores para o estudo de análise e desenvolvimento de sistemas em seu conjunto de disciplinas.
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Como objetivos específicos descreveremos ciência, método
e as teorias do conhecimento, além de descrever a importância
da curiosidade como um processo de motivação para os estudos,
evitando a evasão dos bancos escolares no curso.
A metodologia será a pesquisa bibliográfica, que nesse sentido, Köche (2006, p. 122) reforça o aspecto do objetivo da pesquisa bibliográfica: “conhecer e analisar as principais contribuições
teóricas existentes sobre um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”.
1 CIÊNCIA, MÉTODO E AS TEORIAS DO CONHECIMENTO

Para discutirmos a questão do conhecimento e o método
na ciência, é preciso entender como nasce e o que envolve a Epistemologia, ou Teoria do Conhecimento. Formada pelas palavras
gregas episteme (ciência) e logos (estudo, palavra, razão), a epistemologia surge como modo de investigar as procedências do conhecimento, seus fundamentos e valor.
Existem diversos tipos de conhecimento. Podemos citar,
por exemplo, o senso comum, o pensamento mítico, o religioso,
o filosófico e o científico. Logicamente que todas essas formas de
conhecer permeiam o nosso entendimento, não ocorrendo a abolição completa de uma com o surgimento da outra, mas um prevalecimento, uma priorização apenas. Determinado tipo de conhecimento tem o próprio estatuto que não se repete nos outros,
pelo menos especificamente. O homem busca dar razão às coisas,
deseja conhecer, explicar.
Assim, o homem sistematiza, produz conhecimento, cultura. A cultura se transmite e uma das principais formas de fazê-lo
é pela educação. Cultura, antropologicamente definida, “é tudo o
que o ser humano produz ao construir sua existência: as práticas,
as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais” (ARANHA; MARTINS, 2003, p. 25).
O homem é complexidade e o processo educativo também,
nesse sentido. Por isso, desvincular o saber de todo um contexto
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que está presente na existência humana é correr o risco de tratar a
pessoa sem a devida atenção. É necessário, portanto, que percebamos que existem fundamentos socioculturais e político-econômicos para todo processo de construção do conhecimento. Isso implica perceber que há uma historicidade em toda forma de saber,
inclusive no pensamento científico, e também uma relação social
na construção deste ou a partir deste.
Reconhecermos este caráter histórico de um conhecimento,
reconhecemos também a propriedade deste ter sido socialmente
produzido e de produzir mudanças sociais. Há uma interligação.
Nos gregos, ao vermos como surge a Filosofia, podemos constatar
que isto se dá devido a fatores sócio-político-econômico-culturais.
O desenvolvimento das viagens marítimas, a expansão comercial
que se dá na Grécia a partir disto, aliada ao aperfeiçoamento da
escrita e a invenção da política, o que permitiu a experiência de
novas formas de governo para os gregos, são alguns dos contextos
no qual nasce a Filosofia. E é lá, na Grécia antiga, que podemos
identificar a primeira expressão de pensamento científico, de sistematização racional para explicar a natureza. É a busca de um
princípio, de uma arcké para a natureza, que para o grego é physis (física). Temos uma cosmologia. Tudo começa com Tales, em
Mileto, o primeiro pré-socrático, o pai da Filosofia, considerado
o primeiro filósofo de que se tem conhecimento. Tales abre o caminho e, na sequência, surgem outros filósofos, cada qual apresentando sua teoria, ou a complementação de uma teoria anterior.
A partir de Sócrates a Filosofia é mais conceitual e, por isso,
ele se torna referência. Seu discípulo Platão prossegue no mesmo
caminho e apresenta uma teoria original, que trata da existência
de dois mundos: o inteligível (ou mundo das ideias) e o sensível
(ou mundo material, cópia do primeiro). Sua teoria é apresentada
no célebre Mito da caverna, no livro VII de República. Platão faz a
distinção entre ciência (episleme) e opinião (doxa). Ele diz que os
homens estão neste “mundo da caverna”, presos às suas opiniões,
acorrentados aos seus pré-conceitos e limitados na ignorância do
real, do mundo verdadeiro. Defendendo a intuição racional como
fonte que permite o conhecimento verdadeiro, Platão entende que
é no “mundo das ideias “onde se encontraria a realidade das coisas”.
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Aristóteles, por sua vez, entende que a ciência é “produto de
uma elaboração do entendimento em íntima colaboração com a
experiência sensível” (KÖCHE, 2006, p. 46).
Na sequência, o mais notável discípulo de Platão, produziu
uma nova teoria, criticando o antigo mestre e tornando-se original
em sua produção. Na busca de uma explicação para o processo do
conhecimento, Aristóteles desconsiderou o mundo ideal platônico
e, partindo da observação do sensível aliada ao raciocínio lógico
dedutivo, afirmou que o saber se dá no mundo humano. Partindo
da ideia de que todas as coisas apresentam uma finalidade (do grego te/os), Aristóteles desembocou pela via das causas (causalidade),
onde produziu sua teoria das quatro causas e a necessidade de uma
causa primeira para tudo o que existe. Criticou os pré-Socráticos e
Platão em suas concepções e defendeu a existência de uma causa
universal, encontrada pelo processo dedutivo. A partir de suas análises e pesquisas, Aristóteles produziu uma física que era voltada
mais para a questão qualitativa (presa à qualidade dos corpos: pesados descem e leves sobem) do que para uma questão quantitativa. Na astronomia baseou-se no sistema de Eudoxo, que defendia
o geocentrismo e fundamentou a ideia de um Motor Primeiro, um
Ser Necessário - Deus - que sustentou sua teoria.
A ciência antiga, portanto, pautada na visão grega de ciência, conservaria ainda certa analogia com o mito, reconhecendo
o mundo como dotado de uma ordem estrutural que governa o
cosmos e que rege todos os acontecimentos. Há um enfoque nesse modelo de ciência exclusivamente na demonstração e não na
descoberta. Busca-se uma argumentação lógica para comprovar o
conhecimento científico vigente.
É uma ciência metafísica. Deste modo, o sistema platônico-aristotélico determinou e fundamentou, científica e teologicamente, todo o pensamento antigo e medieval, estabelecendo a
estrutura social e as verdades inquestionáveis e primeiras de um
pensamento metafísico. Isto perdurou por praticamente dezoito
séculos, até o surgimento da ciência moderna.
Na modernidade, o conceito de ciência sofreu uma revolução com o Renascimento. As concepções teóricas vigentes passam
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a ser questionadas, colocando-se em xeque o sistema platônico-aristotélico, buscando-se uma compreensão diferente do mundo,
do saber, da verdade. Ocorreu, então, uma mudança de paradigma, um novo modo de olhar o mundo e a natureza a partir de
filósofos como Galileu, Descartes, Bacon, Newton e outros que,
rompendo com as concepções antigas, produziram uma nova
ciência, de índole mais operativa, prática, que encontrou seus
fundamentos na razão (racionalismo) e na experiência (empirismo). Buscou-se uma objetividade. É introduzida a experimentação científica, alterando-se o método utilizado até então. Galileu e
Bacon rejeitam o modelo aristotélico e contrariam o dogmatismo
religioso da época, quebrando paradigmas e alterando a forma de
conceber a ciência, que era pautada na visão grega.
Bacon abre as portas para o empirismo, valorizando a experiência como forma de confirmar a verdade. O método científico
é criado, estabelecendo-se a verdade pela correspondência dos
enunciados com os fatos.
Entretanto, Galileu foi quem proporcionou uma real mudança na concepção de ciência qualitativa (pautada no modelo aristotélico) para ciência quantitativa (pautada na experimentação para
comprovação). Introduziu a Matemática e a Geometria como linguagem da ciência, e a hipótese, que passou a exigir o teste quantitativo para verificar sua veracidade e estipular verdades científicas.
É um novo modo de conceber o Universo, um novo paradigma,
coroado com a Física de Newton. É o experimento fundado em
uma razão ativa, por meio de uma ciência operativa, utilizando-se
da hipótese. Exige o pensar a priori, expressar em linguagem matemática e submeter ao teste. Com Newton, entretanto, a hipótese é
descartada, sendo propagado o método indutivo, abrindo as portas
ao ‘positivismo’ e ao ‘mito’ da ciência como verdade absoluta. Tal
ideia é corroborada com Kant, acreditando-se que o conhecimento
verdadeiro é o que é dado pela ciência. £ a ‘divinização’ da ciência,
tornando-a dogmática, indutivista e empirista, responsável por verdades absolutas. A propaganda cientificista passa a ser a tônica da
modernidade, que influenciou posteriormente na contemporaneidade o leigo, desconhecedor da nova mudança que esta proporcionou mais uma vez na concepção de ciência.
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A ciência não é neutra, não pode agir sem influir num mundo de valores. O que conquistarmos vai alterar a sociedade. Resta
saber se isto será bom ou mau. Por isso, segundo essas considerações, podemos dizer que a ordem social moderna e contemporânea é fruto do conhecimento científico. A questão do conhecimento é sempre presente para o homem.
Provar a existência do mundo exterior, por exemplo, é algo
que intrigou os modernos e continua fazendo-se presente em nossa atualidade. Os antigos entendiam que o homem podia se enganar ou ainda se ater a diversos níveis de conhecimento, mas, para
os modernos, um novo problema se apresenta.
A realidade é vista como um problema no sentido em que
passa a ser necessário investigar primeiro a respeito da origem do
conhecimento (qual é a fonte do conhecimento?) e a respeito do
critério de verdade (o que permite reconhecer o verdadeiro?). A
preocupação que se apresenta, portanto, é com a relação que se
estabelece “entre o sujeito cognoscente (aquele que conhece) e o
objeto conhecido” (ARANHA, 1996, p. 128).
É a busca de fundamentação do conhecimento, se é possível
e como validá-lo. Busca-se uma objetividade.
A concepção de ciência na contemporaneidade será alterada, de modo radical e contrária à concepção cientificista, rompendo com esta.
Einstein, agindo de forma contrária à Bacon, trabalhou com
ideias pré-concebidas, imaginação e criatividade, quebrando o
mito da objetividade pura.
A ciência deixa de ser uma simples descrição da realidade para
tornar-se uma proposta de interpretação. Deixa de ser absoluta, acumulativa do conhecimento, passando a ser revolucionária, questionando a possibilidade de um método único e abrindo espaço para
vários métodos. Não permite seu fechamento em um sistema único.
Abandonado o “mito do conhecimento pleno”, a ciência passa
a ser concebida como um processo histórico, um sistema aberto, mutável de acordo com a “cultura de cada época e ã área do conhecimento em que estiver o problema investigado” (KÖCHE, 2006, p. 69).
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A ciência contemporânea está pautada no método hipotético-dedutivo, permitindo a criação de teorias conforme a percepção dos problemas encontrados. Deixa de ser um acúmulo de
verdades para, por meio de uma atitude crítica, identificar problemas, estabelecer hipóteses e buscar soluções.
Quando o professor seleciona o conteúdo da disciplina que vai ensinar durante o ano letivo, quando decide pelo método e pelos procedimentos de ensino, quando enfrenta as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos, [...] está ‘pressupondo’ estas questões
epistemológicas (ARANHA, 1996, p. 128).

Na ciência atual, portanto, há uma constante investigação,
gerando uma contínua construção e reconstrução de teorias que
visam a encontrar soluções para os problemas existentes na contemporaneidade. Assim ocorre também na educação.
2 A DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Há diferentes possibilidades para abordar conteúdos da área
de ciências, as quais são chamadas modalidades didáticas. Neste
capítulo, serão apresentadas várias modalidades que podem ser
utilizadas nas aulas de ciências para torná-las mais dinâmicas, visando a aprendizagem do aluno. Para que uma aula seja mais proveitosa para os alunos, há a necessidade de que essas modalidades
sejam bastante diversificadas. Por exemplo, a utilização de experimentos e demonstrações estimulam a curiosidade dos alunos.
A utilização de documentos como jornais e revistas, enriquecem
as aulas por trazerem novas informações aos alunos. As aulas de
campo proporcionam a observação, dependendo da atividade desenvolvida, podem favorecer também o desenvolvimento de habilidades como comparação e classificação.
São as diversas metodologias que o professor poderá utilizar
para abordar os conteúdos. É importante que o professor utilize
diferentes modalidades didáticas para tornar as aulas mais prazerosas. A escolha da metodologia vai depender do conteúdo e
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dos objetivos propostos. A seguir serão apresentadas algumas das
modalidades didáticas mais utilizadas nas aulas de ciências, de
acordo com Krasilchik (2004).
Aulas expositivas:
As aulas expositivas podem ser utilizadas para introduzir
um novo assunto, transmitir ideias, enfatizar aspectos importantes do conteúdo e sintetizar. No entanto, para os alunos das séries
iniciais, as aulas expositivas têm algumas desvantagens, como a
passividade e o decréscimo de atenção dos alunos. Por isso, é importante que o professor proporcione interação entre os alunos,
estimulando o diálogo, tornando as aulas menos monótonas, e
mantendo os estudantes em atividades intelectuais, favorecendo
o interesse deles pela aula. (KRASILCHIK, 2004).
Demonstração:
A demonstração é realizada pelo professor e os alunos observam o procedimento feito por ele. É importante que o professor problematize a situação e não apenas mostre aos alunos o que
vai ocorrer. Dependendo do procedimento realizado, pode ser
pedido aos alunos que façam registros, como anotações, desenhos
ou pequenos textos. (KRASILCHIK, 2004).
Para que as demonstrações sejam úteis, alguns cuidados devem ser tomados pelo professor:
1. O material utilizado deve ser visível para todos os alunos.
2. Para não distrair a atenção dos alunos, o material em demonstração deve ser simples, limitando-se ao que fica sobre a mesa, ao
estritamente necessário.
3. O professor deve ser claro, falar alto e entusiasticamente, mostrando o que deseja passo a passo, repetindo quantas vezes forem
necessárias para que todos possam acompanhar o procedimento
(KRASILCHIK, 2004, p. 85).
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Experimentação:
A experimentação é realizada pelos alunos. São práticas voltadas à investigação. Rara isso o professor deve propor a eles um
problema. É conveniente que seja apresentado ao aluno um roteiro com os objetivos, os procedimentos, a anotação dos dados e a
conclusão. Pode ser fornecida também a bibliografia para pesquisas
complementares. Após o período estabelecido, os alunos podem
trazer para sala seus registros para comunicarem aos colegas. O
professor terá de orientar as discussões, possibilitando aos alunos
analisarem e discutirem os dados que registraram. Concluindo: Os
alunos podem, então, fazer uma conclusão, considerando os objetivos propostos e, principalmente, o problema proposto nesta atividade. Portanto, para concluir, o aluno deverá ter aprendido quais
são as condições para se conservar os alimentos no experimento
proposto. É importante que o professor disponibilize tempo para os
alunos exporem suas ideias e discutirem com os demais grupos as
conclusões obtidas com o experimento que realizaram. A discussão
entre os grupos, com a mediação do professor, possibilita a sistematização do conhecimento pelo aluno. (KRASILCHIK, 2004).
As etapas aqui apresentadas podem ser organizadas em forma de um relatório feito pelos alunos, colocando desde o problema até a conclusão. Esta atividade de experimentação poderá ser
feita individualmente ou em grupos. (KRASILCHIK, 2004).
Atividades de laboratório:
A utilização de aulas práticas pelo professor é fundamental
para favorecer a compreensão dos alunos sobre os diferentes conteúdos que fazem parte da disciplina de ciências. Com relação às
aulas práticas, é importante que o professor tenha clareza de que o
simples contato do aluno com a prática de laboratório, não garante a aprendizagem ou a compreensão dos conteúdos propostos.
Para os alunos, as aulas práticas podem ser enriquecidas com problematizações sobre os assuntos estudados. Para isso, é necessário
que as aulas não sejam apenas ministradas com o intuito do aluno
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confirmar as informações dadas pelo professor, mas que as atividades práticas possibilitem ao aluno investigar, refletir e expor
suas ideias de modo que possam apresentar os seus argumentos
aos colegas sobre os experimentos realizados e os resultados obtidos. (KRASILCHIK, 2004).
Aulas de campo:
As aulas de campo podem ser feitas próximas à escola, em
uma praça, um campo, uma mata, ou ainda, em uma área mais
distante, até mesmo uma excursão. Qualquer que seja o local visitado, é importante que o aluno tenha uma atividade para realizar,
fazer observações e descrições, coletar dados, etc. O aluno precisa
entender que não se trata de um passeio, mas de uma aula. (KRASILCHIK, 2004).
Utilização de documentos e vídeos:
Artigos científicos, artigos de jornais, revistas, internet e
diversos tipos de textos podem ser usados durante as aulas. O
professor pode utilizá-los para complementar um conteúdo, por
meio de discussões, atividades em grupos, ou ainda, como fonte
para pesquisa bibliográfica.
Os vídeos também enriquecem muito os conteúdos. O professor poderá passá-los ao iniciar ou encerrar um conteúdo. Após
a exposição do vídeo, é necessário que sejam feitos comentários
sobre o que foi visto, ou ainda, que o professor elabore algumas
atividades para os alunos. O importante é que o conteúdo do filme
seja explorado. (KRASILCHIK, 2004).
Projetos:
Os trabalhos com projetos favorecem a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento e a articulação com os temas transversais. Além da participação dos alunos e professores,
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o projeto poderá envolver também pessoas da comunidade. Os
projetos envolvem uma sequência de várias etapas para se atingir
o objetivo proposto. As etapas podem ser:
- definir o tema; escolher um problema para ser investigado;
- propor objetivos que se pretendem alcançar;
- estabelecer conteúdos para auxiliar o aluno na resolução do
problema;
- elaborar sequência de atividades para exploração dos temas;
- avaliar os trabalhos dos alunos e o próprio projeto.
Algumas atividades poderão ser propostas para o encerramento do projeto, tais como: uma mostra dos trabalhos para os
pais dos alunos, uma exposição interna para os demais alunos da
escola, maquetes, uma feira cultural, apresentações, etc. (KRASILCHIK, 2004).
Para produzir aulas motivadoras e favorecer o processo de
aprendizagem de seus alunos, é importante que o professor utilize
diferentes modalidades didáticas para ministrar os conteúdos de
ciências naturais. As aulas não precisam ser sempre práticas, com
demonstrações expositivas ou desenvolvidas por meio de projetos. Elas podem ser enriquecidas pela pluralidade de metodologias utilizadas pelo professor. (KRASILCHIK, 2004).
3 A MOTIVAÇÃO E SEU PAPEL NA APRENDIZAGEM

Décadas atrás, a escola não se preocupava com a motivação
de sua clientela, pois a mesma impunha ao educando um conhecimento pronto e acabado; o sujeito era obrigado a decorar e a repetir conteúdos tal qual eram ensinados, os professores não tinham
preocupação em motivar suas aulas porque quanto mais inertes e
calados os alunos mais recebiam o título de bons e aplicadas. Essa
prática contribuía na formação de alunos passivos, preparados para
receber o que lhes era transmitido, isto se repetiu por muitos anos.
Atualmente, a motivação tem sido alvo de discussões nos
grandes centros educacionais, tornando-se um eixo de sustentação para a compreensão dos problemas de aprendizagem.
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Por ser a motivação um conjunto de fatores psicológicos,
percebe-se a importância desta em qualquer tipo de ação desenvolvida pelo ser humano. Uma vez que o sujeito motivado constrói sua aprendizagem com segurança, sendo esta construída de
forma diferenciada a depender do motivo que o levou a desenvolver as habilidades e competências que o impulsiona a aprender.
Conforme Assunção e Coelho (2001, p. 11) “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo
já maturo, que se expressa, diante de uma situação, sob a forma
de uma mudança de comportamento em função da experiência”.
Para acontecer a aprendizagem o sujeito precisa de maturação, existindo esta, falta apenas a estimulação do ambiente sobre
o indivíduo, ou seja, é necessário que o psicológico do indivíduo
esteja pronto, predisposto a receber informações que partem de
fora para dentro, estas podem ou não transformar-se em aprendizagens, pois depende do motivo intrínseco ou extrínseco que cada
um precisa para aprender.
O sujeito aprende com mais facilidade o que o interessa. Sem
motivação dificilmente presta atenção nas atividades desenvolvidas,
não participa nem faz os exercícios propostos e pode até fazê-los
com a finalidade de receber uma nota, sem interesse de aprender.
A motivação influi na aprendizagem e na capacidade de
aprender. O educando é motivado a aprender aquilo que tem
significado para ele, portanto, o professor precisa estar atento ao
escolher os conteúdos programáticos e que estes sejam úteis e significativos, a fim de que os alunos possam colocá-los em prática.
Segundo Boruchovitch e Bzuneck (2001, p. 58):
O ser humano é dotado da capacidade singular de direcionar suas
ações a metas definidas mentalmente, que podem ser de diversos tipos. Destacam-se entre elas as metas de realizações, particularmente
estudadas quando se trata de motivação dos alunos em sala de aula,
tendo-se desenvolvido uma teoria específica que leva esse nome.

Metas de como é dito acima, uma teoria atual que prossegue
com o ponto de vista da cognição.
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Outra teoria que merece ser mencionada é a da motivação à
realização, conhecida também como tradicional, visa o que é necessário para realizar algo. Alcançou grande sucesso em estudos
realizados nas décadas de 60 e 70.
As teorias supracitadas trabalham juntas com a finalidade de
explicitar o que é motivação, elas consideram os fatores psicológicos, objetivando mudanças no comportamento do sujeito, uma vez
que o leva a tomar decisões em busca de novas perspectivas.
A teoria Metas de Realização tem como ponto principal
conduzir o educando a alcançar uma aprendizagem positiva, desperta seu interesse sem nenhum medo, tendo em vista uma aprendizagem segura e desafiadora, levando-o a buscar inovações.
Alguns estudiosos formularam outras teorias sobre a motivação, destacando entre elas a teoria geral da motivação, centralizando nesta teoria os valores que o sujeito atribui a si próprio
uma vez que estas atribuições vêm a tona conforme a motivação
recebida pelo sujeito, podendo este alcançar sucesso ou insucesso.
Na visão de Weiner (apud COLL et al., 1996, p. 167):
De acordo com esta teoria, na qual a conduta é considerada como
um contínuo de episódios dependentes uns dos outros, quando as
pessoas obtêm resultados inesperados negativos ou de grande importância para elas, tendem a se perguntar pelas causas que se determinaram e a buscar respostas a tais perguntas.

Percebe-se diante do que foi citado, existir um impacto entre o comportamento do sujeito e o inesperado. Dependendo do
tipo de informação recebida, o sujeito procura explicar a causa
que o levou à prática de tais comportamentos. Assim, as causas
que levam o sujeito a mudanças podem ser de natureza interna
quanto parte do seu interior e externa, quando parte do meio
que o cerca, dependendo da necessidade o sujeito manifesta o
motivo, neste caso gera a aprendizagem que está em harmonia
com o comportamento. Para Pain (1985, p. 23):
[...] a aprendizagem é um processo dinâmico que determina uma
mudança com a particularidade de que o processo supõe um proces-
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samento da realidade e de que a mudança no sujeito é um aumento
qualitativo na sua possibilidade de atuar sobre ela. Desde o ponto
de vista dinâmico a aprendizagem é o efeito do comportamento,
o que se conserva como disposição mais económica e equilibrada
para responder a uma situação definida.

Sendo a aprendizagem um processo dinâmico, a sua relação
com a motivação torna-se bem maior, para acontecer a motivação
precisa-se de um motivo que impulsiona o sujeito a agir, a ação
produz conhecimento que pode ou não ser retido pelo sujeito,
este só aprende quando é motivado e maturo, ou seja, a motivação
é a essência da aprendizagem do sujeito e por sua vez, acontecerá
se houver um amadurecimento das funções cognitivas compatível
com o nível de aprendizagem.
3.1 Inteligência e Motivação
Hoje existe uma preocupação muito grande por parte de estudiosos e pesquisadores na tentativa de entender o poder que a
inteligência possui sobre a motivação na aprendizagem, uma vez
que o educando tende a resolver uma tarefa quando é desafiado
ou confia em seu talento.
Existem vários conceitos de inteligência e para falar sobre
ela se faz necessário apresentar alguns desses conceitos:
Para Boruchovitch e Bzuneck (2001, p. 97), a inteligência
é vista como “a capacidade ou um conjunto de capacidades que
permite ao indivíduo aprender resolver problemas e interagir com
sucesso no ambiente”.
Gardner (1983, apud BORUCHOVITCH; BZUNECK,
2001, p. 107) ressalta que a “inteligência é uma capacidade de resolver problemas ou criar produtos que são importantes num determinado ambiente cultural ou social.”
Cool (1996, p. 141) conceitua a “inteligência como fator
determinante da capacidade de aprendizagem e do rendimento
escolar das crianças.”
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Oliveira e Chadwick (2001, p. 26) conceituam a inteligência
da seguinte forma:
[...] é a capacidade para aprender, reter, recuperar informações e aplicar conhecimentos no sentido amplo. As pessoas que possuem uma
estrutura intelectual mais desenvolvida aprendem mais rapidamente,
armazenam informações de forma mais eficaz, recuperam-nas com
mais facilidade, lembram melhor o que aprendem e sabem usar melhor o que aprenderam para aplicar em situações familiares ou novas.

De acordo com os autores citados a inteligência é vista
como fator fundamental na construção do conhecimento, é ela
um dos principais fatores que proporcionam um caminho mais
seguro para fazer da sala de aula um ambiente de aprendizagem
significativa.
Percebe-se, na sala de aula, que a aprendizagem dos alunos
se dá de maneiras diversas: há alunos que só precisam ver ou ouvir uma informação uma vez e são capazes de analisá-la, recriá-la
e praticá-la; já outros, o ver e o ouvir não são suficiente, às vezes precisam pegar, ver e ouvir novamente até conseguirem fazer
inferência sobre a informação. Essa capacidade de aprendizagem
mesmo sendo diversificada é denominada de inteligência.
Existem muitas discordâncias na área de Psicologia e Educação a respeito da inteligência, porém existe um consenso em
determinados aspectos, por exemplo, todo ser humano é dotado
de inteligência, ela é parte de nossa carga genética, portanto, influi
no que aprendemos e como aprendemos, também desenvolve-se
e este desenvolvimento é progressivo.
Em suma, o sujeito aprende com mais facilidade aquilo que
o motiva e chama sua atenção, estando motivado e tendo as estruturas cognitivas maturas, o sujeito aprende e é essa capacidade de
aprender que denominam inteligência.
Percebe-se através de estudos atuais que a inteligência quanto mais trabalhada, mais enriquece o poder da aprendizagem, tendo em vista que o sujeito desafiado demonstra maior capacidade
de compreensão no que lhe é proposto.
314

SILVIO CESAR VIEGAS | PAULO TADEU CAMPOS LOPES

Segundo a teoria Piagetiana “[as pessoas] são motivadas a
reestruturar seus conhecimentos quando encontram experiências
que conflitam com suas previsões e despertam sua atenção, Piaget
denominou tal ocorrência de desequilíbrio e o seu resultado de
equilíbrio” (COLL, 1996, p. 56).
É fundamental para a construção do conhecimento, que o
sujeito seja submetido a conflitos cognitivos, pois a partir destes,
ele se desequilibra, formulando hipóteses e testando-as até adquirir resultados satisfatórios. Neste sentido, chega-se a uma aprendizagem estruturada, mas para que isso aconteça será necessário
que o educador crie estratégias provocadoras, propiciando ao
educando o equilíbrio da aprendizagem.
Piaget retraia em suas palavras que a aprendizagem é construída no sujeito a partir da formação das estruturas mentais
necessárias a cada estágio que o sujeito atravessa, sendo estas estruturas desenvolvidas através da motivação, uma vez que ela é o
ponto essencial para o desenvolvimento de qualquer ensinamento. Assim, o ser humano sente-se motivado a realizar as tarefas
as quais ele acredita, aflorando as capacidades nele existentes, fomentando cada vez mais o desejo de aprender.
Para Morin (apud PETRAGLIA, 1995, p. 71):
[...] a capacidade de aprender está ligada ao desenvolvimento das
competências inatas do indivíduo em adquirir conhecimentos, associados às influências e estímulos externos da cultura. Assim, a conjunção dos termos inato-adquirido-construído, explica a união do
conhecido ao desconhecido no ato de aprender.

É através da interação com o meio físico e social que o sujeito desenvolve as capacidades inatas para construção do conhecimento, permitindo-o trilhar nos caminhos do saber, pois o
conhecimento faz parte da existência humana, sem esquecer que
a motivação exerce um papel importante no desenvolvimento
da capacidade de aprender (inteligência), uma vez que o sujeito,
quanto mais motivado, mais suas estruturadas cognitivas desenvolvem-se, propiciando assim a acomodação e construção de novos conhecimentos.
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3.2 Mais Motivação, menos indisciplina e menos evasão
Ao lado da desmotivaçâo a indisciplina também vem inquietando os profissionais envolvidos com a educação.
Mesmo o aluno sabendo da importância da escola para sua
vida, ele ainda demonstra a falta de interesse pelos estudos e, consequentemente, apresenta um comportamento inadequado na escola
e, concomitantemente, na sala de aula, surgindo assim a indisciplina.
A indisciplina é interpretada de várias maneiras, desde as
ações irregulares, praticadas pelo indivíduo na escola ou sociedade, até as infrações das regras impostas.
Observa-se que antigamente alguns acontecimentos na escola já eram vistos como indisciplina, isto é, as agressões aos colegas e professores, a destruição ou furto dentro da escola, hoje, na
visão dos profissionais da educação, a indisciplina tomou-se um
tema mais abrangente, pois aquilo que não era considerado indisciplina, através de pesquisas e observações constatou-se que são
atos indisciplinares os seguintes exemplos: agressão a colegas e
professores; interrogações dirigidas ao professor desvalorizando o
conteúdo das aulas; conversas constantes entre alunos de maneira
que provoquem perturbações no ambiente; entradas e saídas sem
justificativas; silêncio evidente; comentários sem propósito; furtos
de materiais escolares etc.
A indisciplina como qualquer outro comportamento do sujeito não acontece sem uma causa devida, segundo estudiosos, as
causas que provocam a indisciplina são várias, mas pode-se afirmar que a principal é proveniente do ambiente familiar quando
este não é bem estruturado e convive com problemas como drogas, alcoolismo, violência doméstica, separação de casais, ausência de valores, ausência dos pais na educação dos filhos, etc.
Vigotsky (apud AQUINO, 1996, p. 97) diz:
A família, entendida como o primeiro contexto de socialização,
exerce, indubitavelmente, grande influência sobre a criança e o
adolescente. A atitude dos pais e suas práticas de criação e educa-
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ção são aspectos que interferem no desenvolvimento individual e,
consequentemente, influenciam o comportamento da criança [e do
adolescente] na escola.

Os problemas de indisciplina são constantes e muitos pais
quando são comunicados a respeito da indisciplina do(a) filho(a)
dizem que não sabem mais o que fazer e não aguentam mais o
filho e o entregam à escola, esta por sua vez sente-se limitada para
agir sozinha sem a participação dos pais, pois a indisciplina precisa ser combatida não apenas pela escola, e sim através da interação desta com a família.
Diante do que foi apresentado sobre indisciplina, faz-se necessário questionar se há realmente alguma relação entre motivação e disciplina ou desmotivaçâo e indisciplina.
Pode-se dizer que quanto mais motivação menos indisciplina, pois o sujeito quando está motivado participa das atividades
que lhe são propostas. Portanto, é necessário que o professor prepare as suas aulas de maneira que elas se tornem mais um trabalho
cientifico evitando excesso de adjetivações. Disciplina não se consegue através do grito ou ameaças, ela surge de uma aula motivada, do acordo que o professor e aluno estabelecem sobre as regras
de conduta na classe e, principalmente, da participação dos alunos na elaboração destas regras a fim de que eles sintam-se mais
responsáveis e passem a sentir prazer nas atividades exercidas.
Sem motivação, não há solução para a indisciplina. Percebe-se
que os alunos mais indisciplinados são aqueles que não tem motivação para participar das aulas. O que fazer para estes alunos participarem ativamente na sala de aula? Não existe receita pronta. Uma conversa com professores competentes sobre o que fazer para motivar
os alunos apresentará certamente respostas diferentes, pois cada professor tem um jeito próprio de criar, inovar, provocar, desequilibrar
e instigar a curiosidade dos alunos para aquilo que vai apresentar.
No entanto, alguns comportamentos são pertinentes a todos eles: se
preocupam em associar o saber que possuem com o saber do aluno,
preparam as aulas e apresentam os itens que serão abordados durante
a aula, explicam o porquê das atividades, não deixam transparecer a
INTERESSE E MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA NO ESTUDO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

317

insegurança e sempre mostram-se felizes, fazem perguntas e escutam
as respostas, usam recursos didáticos variados.
Se conseguir resolver o problema da desmotivação em sala
de aula, concomitantemente estarei também ajudando a solucionar o problema da indisciplina, pois aluno motivado participa das
atividades, não fica ocioso e deixa de praticar a indisciplina.
3.3 A importância e os fundamentos da “curiosidade
epistemológica” na produção do saber
Sabe-se que a pedra fundamental no “saber” é a curiosidade do ser humano, pois é ela que faz estimular a pergunta. Logo,
sem a curiosidade do ser humano, pois é ela que faz estimular a
pergunta. Sem ela também não se aprende nem se ensina. O processo de aprender pode provocar, no educando uma curiosidade
crescente, isto é, quanto mais criticamente se exerce a capacidade
de aprender tanto mais se constrói e desenvolve a “curiosidade
epistemológica”, crítica.
O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa mais metodicamente “perseguidora” de seus objetos. Quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, mas se “rigoriza”, tanto mais epistemológica ela se tornando (FREIRE, 1996, p. 87).

Já a curiosidade ingênua, espontânea é a que caracteriza o
senso comum, ou seja, é a mesma curiosidade que, criticando-se,
aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa
do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica, mudando de qualidade, mas não de essência. Portanto, a matriz do
pensar ingênuo como a do pensar crítico é a “curiosidade”.
A curiosidade que se classifica como “domesticada” é aquela
a memorização mecânica sem o aprendizado real ou sem o conhecimento do objeto, pois a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de
observar, comparar o que está em volta do objeto. Portanto, “o
que importa é o que o professor e alunos assumem epistemologicamente curiosos.” (FREIRE, 1996, p. 86).
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O educador que, entregue a procedimentos autoritários ou paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da autoridade do educando, termina por igualmente tolher sua própria curiosidade, porque nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício da
negação da outra curiosidade, sabendo que a curiosidade que silencia
a outra se nega a si mesma também. (FREIRE, 1996, p. 85).

Assim o educador democrático não pode negar-se o dever
de reforçar a capacidade crítica na sua prática docente.
Uma das tarefas primordiais do professor é trabalhar com
os alunos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar”
dos objetos cognoscíveis, mas esta rigorosidade não tem nada a
ver com o discurso “bancário” expositivo-autoritário de tendência
tradicional, mas implicando a presença de educadores e educando criadores, curiosos, persistentes, formando condições em que
aprender criticamente é possível.
Para Vazquez (1968, p. 206-7),
a teoria em si [...] não transforma o mundo, mas tem que sair de si
mesma, e [...] ser assimilada pelos que vão, através de educação das
consciências, ocasionar [...] tal transformação. Nesse sentido, uma
teoria é prática na medida em que materializa o que antes só existia
idealmente [...].

Deve-se também lembrar que “[...] tanto a curiosidades como
a liberdade deve estar sujeita a limites, porque na minha curiosidade não tem o direito de invadir a privacidade do outro e expô-la aos
demais” (FREIRE, 1996, p.85), porém é um direito e um dever lutar
pela curiosidade quando exerce de maneira correta.
O ponto de partida para a compreensão do papel da “curiosidade” como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento é o respeito à leitura de mundo do educando, reconhece
a historicidade do sabe, o caráter da curiosidade.
A curiosidade como inquietação, indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como procura de esclarecimento,
faz parte integrante do fenômeno vital.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado desta pesquisa conduziu a compreensão melhor
sobre motivação e como esta se processa no ser humano, permitindo conhecer os fatores que influenciam a evasão - desmotivação
do aluno, levando-nos a entender a importância da motivação no
desenvolvimento ensino-aprendizagem, despertando para busca
de alternativas, que visem auxiliar o desempenho do profissional
da educação, oportunizando lhe um ensino satisfatório.
Após uma observação a respeito das questões expostas, nota-se que há deveres e papéis que o educador precisa assumir para
tornar-se um bom profissional na sua prática, estando dentre estes
deveres e papéis o respeito à compreensão da leitura do aluno, a
segurança em si, a humildade, ensinando sempre pelo exemplo,
pela pesquisa, pelo diálogo interativo entre os educandos.
Sua tarefa principal é ensinar, ao aluno, a criação de possibilidades, caminhos para que ele produza seu próprio conhecimento e não transferir conhecimento pela tarefa de ensinar, pois a
aprendizagem é intransferível.
Lembrando-se que a pedra fundamental no “saber” é a
curiosidade do ser humano em indagar, questionar, duvidar, procurar esclarecimentos que são estimulados pela pergunta de sua
curiosidade, mas para que o aluno manifeste suas ideias e reflexões, o professor deve escutá-lo, dando a liberdade necessária
para que ele se expresse.
Então, é preciso que o educando assuma o papel de sujeito
da produção de sua inteligência do mundo para construir sua própria “autonomia”.
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INTRODUÇÃO

O acesso ao ensino superior nunca foi tão disponível como
nos tempos atuais. Em um passado não tão distante, esse nível de
formação era exclusivo para as elites brasileiras, oriundas de um
ensino fundamental e médio de alta qualidade.
No Brasil, a primeira universidade surgiu por volta dos anos
1912, mas registros mostram que, um século antes, foram criadas
as primeiras escolas de medicina, engenharia militar, pintura, escultura, desenho e arquitetura (ALVES, 2007; 2011; ALVES; PASCUETO, 2008; CACETE, 2014; SEMESP, 2015; SOUZA; 2008).
Nas décadas seguintes, à passos lentos, outras universidades
foram criadas, mas somente em 1961, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Governo fundou as Universidades Federais em vários estados brasileiros. Contudo, somente
após 1970 a busca por esse nível de formação se expandiu.
Pelo fato das Universidades Estaduais e Federais não conseguirem atender a demanda contínua por formação superior, diversas instituições de ensino superior (IES) foram criadas, sobretudo nos últimos 10 anos, ultrapassando a quantidade de duas mil
IES no território nacional, deixando de ser um ambiente próprio
para a elite e se popularizando, principalmente a partir de programas de financiamento estudantil do Governo Federal (ALVES,
2007; 2011; ALVES; PASCUETO, 2008; CACETE, 2014; SEMESP,
2015; SOUZA; 2008).
O crescimento exponencial da educação superior ultrapassou a barreira da presencialidade, estendendo-se também à educação a distância, a qual aumentou mais de 35% nos últimos anos
(SEMESP, 2015). Atualmente, ingressar em uma faculdade ou
universidade ficou mais acessível, principalmente pela quantidade
de oferta de cursos nas modalidades presenciais, semipresenciais
e a distância, tornando o ensino superior mais próximos às classes
mais populares.
Os primeiros registros da educação a distância (EAD) datam de 1833, na Suécia, através de um curso de contabilidade. E,
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dez anos depois, iniciaram os cursos por correspondência na Inglaterra, utilizando-se dos serviços postais. Em 1856 foi a vez dos
alemães terem contato com a modalidade e, só em 1874, os cursos
a distância chegaram aos Estados Unidos da América. Contudo,
somente em 1982 a modalidade chegou aos cursos universitários,
iniciando pela Universidade de Chicago.
Aos poucos a educação a distância foi se expandindo pelo
mundo, chegando ao Brasil em 1891 como curso de datilografia,
passando pelas Escolas Internacionais em 1904 e pela rádio e televisão em 1923. Contudo, ela só foi regulamentada para utilização
no ensino superior em 1996.
Há mais de 100 anos a educação a distância está presente no
Brasil, mas apenas nas últimas décadas voltou a se destacar, graças
às tecnologias digitais de informação e comunicação, possibilitando levar a formação superior aos lugares mais remotos, desde que
se tenha sinal de TV ou internet. No passado, contava-se com suporte de apostilas, fitas cassetes e correspondências. Hoje, utiliza-se de plataformas digitais, ambientes virtuais modernos, recursos
de gamificação, aplicativos para celulares, smartphones e tablets,
além das iniciativas com a realidade virtual.
Apesar do avanço tecnológico e das iniciativas das instituições de ensino superior em oferecer uma educação de qualidade,
por vezes, muitas variáveis são deixadas de lado, tais como: estilos
de aprendizagem, metodologias ativas, gamificação, aprendizagem
experiencial, ambientes simulados, adaptative learning, conteúdos
personalizados a partir da avaliação diagnóstica, entre outras. Não
se utilizar destas variáveis nos ambientes virtuais de aprendizagem
significa não acompanhar as mudanças sociais, profissionais e educacionais presentes no contexto atual. Assim, pode-se analisar que
o progresso dessa modalidade vem acontecendo, pois a cada dia
novos modelos de ambientes educacionais são pensados para potencializar a aprendizagem nessa modalidade.
Por outro lado, desde 2001 as IES podem introduzir disciplinas virtuais nos cursos presenciais, limitando-se à 20% carga
horária total (BRASIL, 2001). A partir dessa data, outras portarias foram publicadas pelo Ministério da Educação (MEC) enfatiAMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM DISCIPLINAS PRESENCIAIS NO ENSINO SUPERIOR:
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zando a integração da EAD no ensino presencial (BRASIL, 2004;
2016), tornando obrigatória a avaliação presencial nas disciplinas
virtuais (BRASIL, 2016) e, posteriormente, ampliando essa oferta
em até 40%, desde que a IES seja credenciada para a oferta de
cursos totalmente a distância e que tenha os mesmos cursos em
ambas as modalidades, reconhecidos e com conceitos satisfatórios
(BRASIL, 2018).
Com a possibilidade de inserir disciplinas virtuais em cursos presenciais, muitas IES perceberam a possibilidade em reduzir custos operacionais criando disciplinas comuns em todos os
cursos e transformando-as em virtuais. Contudo, muitos foram
os problemas, dentre os quais destacamos: a) utilizaram o mesmo conteúdo das disciplinas presenciais nas ofertas virtuais, sem
adaptações, sem considerar as necessidades específicas da modalidade; b) implantaram as disciplinas virtuais sem preparar as
pessoas para a mudança, gerando insatisfação e rejeição; c) muitos professores que atuavam em uma única área ou disciplina que
foi convertida para o modelo virtual, foram demitidos, pois a IES
precisaria de único professor para produzir os conteúdos; d) ambientes virtuais de aprendizagens (AVA) complexos, dificultando
a rotina dos estudantes e o trabalho de tutoria dos professores.
Sendo esse último item o nosso objetivo de discussão.
A partir da evolução das tecnologias digitais de informação
e comunicação e sua integração aos processos de ensino e aprendizagem, os AVA passaram ser utilizados também nas disciplinas
presenciais, dando suporte aos professores e estudantes para compartilhamento de conteúdo e extensão da própria aprendizagem.
Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem deixaram de ser
exclusivos da educação a distância ou das disciplinas virtuais e
passam a fazer do cotidiano da educação superior.
Nascimento (2013) apresenta alguns indicadores de qualidade e faz um comparativo entre os LMS (Learning Management
System) – Sistemas de Gestão da Aprendizagem) utilizados por oito
IES durante janeiro e fevereiro de 2010, destacando pontos importantes e essenciais em todo o processo de aprendizagem virtual.
Porém, nos últimos dez anos, diversos outros LMS foram criados
ou ganharam força no mercado educacional, especialmente pelo
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aumento da oferta da educação a distância, dentre os quais destacamos: Blackboard – um dos AVA mais caros comercializados no Brasil, Canvas – LSM Americano e recém chegado ao país, EdModo –
AVA criado nos EUA e disponibilizado gratuitamente para uso por
professores e estudantes, Google Classroom – Sala de aula virtual
criada pelo Google e que vem ganhando destaque entre professores,
por sua facilidade de uso, por ser intuitivo aos estudantes.
Contudo, apesar de muitas IES ainda não terem implementado um AVA institucionalmente, vários professores, por conta
própria, utilizam diversas ferramentas tecnológicas na condução
de suas aulas, dentre elas encontramos o Google Classroom, o que
nos levou a seguinte inquietação: quais são os desafios enfrentados
pelos professores e estudantes ao utilizarem a sala de aula Google?
Foi objetivo desta pesquisa conhecer os desafios enfrentados pelos professores e estudantes ao organizarem suas aulas por
meio do Google Classroom, além de identificar as potencialidade e
fragilidades dessa sala de aula virtual.
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, são LMS
(Learning Management System), sistemas de gestão de aprendizagem, desenvolvidos para utilização via web por meio de qualquer
browser. Normalmente eram utilizados, exclusivamente, como
espaços de aprendizagens para cursos totalmente on-line. Hoje,
além do seu papel essencial à EAD, também é utilizado em aulas
presenciais como suporte tecnológico ao trabalho docente, onde
serão publicados e compartilhados conteúdos, realizadas atividades formativas, realizados fóruns de dúvidas, etc.
De acordo com Ribeiro, Mendonça e Mendonça,
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são softwares educacionais via internet, destinados a apoiar as atividades de educação à
distância. Estes softwares oferecerem um conjunto de tecnologias
de informação e comunicação, que permitem desenvolver as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante (2007, p. 3)
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Com o suporte das tecnologias digitais de informação e comunicação – TDIC, é possível integrar centenas de recursos pedagógicos para potencializar a aprendizagem dos estudantes, tais
como: simulação de situações reais, gamificação, áudios e vídeos,
atividades colaborativas, dentre outros. Quanto maior for a integração entre as TDIC e os AVAS, maior será a diversidade de recursos e de cenários pedagógicos.
Ao discutir a integração das TDIC às aulas presenciais, incluindo os AVA, faz-se importante compreender, segundo Kenski
(2003, p. 21) que: “O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhes são contemporâneas. Elas transformam
suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam, também, suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos”.
Nos AVA, quando nos referimos à EAD, percebemos como
forte a interação entre estudantes, professores, e tutores, além
da relação com o conteúdo e atividades a serem desenvolvidas e
apreendidas. Normalmente, os AVA contam com ferramentas de
gestão e acompanhamento dos cursos/disciplinas, buscando auxiliar o processo de ensino e aprendizagem.
Por outro lado, quando os AVA são utilizados como ferramenta de suporte às disciplinas e cursos presenciais, espera-se que
a aprendizagem seja expandida, possibilitando que o professor inclua em seu planejamento pedagógico metodologias ativas, como
por exemplo: aula invertida (BERGMANN; SAMS, 2015) e gamificação (BURKER, 2015).
Dentre os diversos fatores de sucesso na educação a distância, as interações se destacam como essenciais, sejam elas síncronas ou assíncronas, normalmente dependem exclusivamente do
AVA. Moraes (2002) afirma que a interação entre professores e
estudantes, em todas as situações de aprendizagem, é um dos itens
que requer total atenção, por ser extremamente importante, pois
é por meio dela que acontece a partilha de experiências, a construção de conhecimentos. Por outro lado, na disciplina presencial,
a interação é direta, entre professor e estudante em sala de aula,
disponibilizando-se no AVA os textos para leitura, os vídeos com
explicações complementares, etc.
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É importante lembrar que a aprendizagem é um processo
que se constrói por meio das interações sociais, conduzindo os
estudantes ao desenvolvimento de habilidades e competências, fazendo-se uso da mediação e da linguagem (VYGOTSKY, 2001),
passando pelo desequilíbrio, assimilação e acomodação (PIAGET,
1979). Ao mesmo tempo, planejar o ambiente educacional e as
etapas necessárias ao aprendizado é essencial (GAGNÉ, 1980),
especialmente no contexto atual da sociedade, o qual demanda
novas competências pessoais e profissionais.
No entanto, para que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem
sejam eficazes e eficientes, devem explorar o máximo das tecnologias digitais de informação e comunicação existentes, dos softwares
educacionais, oferecendo ao aluno livre acesso aos recursos necessários para que ele mesmo possa construir o seu conhecimento.
Vesce (2008) explica que os softwares educacionais devem
ser projetados a partir de metodologias que contextualizem o processo de ensino e aprendizagem. Eles não são simples programas
de computador, mas um sistema que envolva recursos de interação, possibilitando ao aluno desenvolver sua cognição, por meio
de desafios e estímulos. Para tal, precisa-se de uma equipe multidisciplinar e um Projeto Político Pedagógico que transcreva as diferenças inerentes à aprendizagem por meio de recursos digitais,
discussão esta que corrobora com Almeida (2010) ao abordar a
emergência para a construção de um web currículo.
De acordo com Nascimento (2013), para que um AVA atenda às reais necessidades de formação, precisa-se incluir: a) Exercício e Prática: pode funcionar como uma avaliação diagnóstica;
um teste de conhecimentos; uma simulação que demande determinada prática; pode integrar tentativas de erros e acertos, conduzindo o estudante ao desenvolvimento da sua aprendizagem,
incluindo níveis diferentes de dificuldade. b) Tutorial: pode apresentar a resolução de uma questão ou o uso de uma nova ferramenta. c) Jogos educacionais: trazendo desafios que possam ser
superados; testando habilidades cognitivas e motoras; memorização, quando importante para a formação. d) Hipertextos e Hiperdocumentos: conectando partes de textos para que o estudante
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escolha o caminho a seguir; conectando itens que estão fora do
AVA, como vídeos do YouTube, artigos científicos em periódicos,
mapas virtuais de cidades e países. e) Recursos Visuais: dimensionar o tamanho e tipo de fonte; utilizar as cores de forma adequada
e criando possibilidades para inclusão (ex. pessoas daltônicas). f)
Métodos e Critérios de Avaliação: utilização de avaliação prévia,
diagnóstica, formativa e somativa, enriquecendo as formas de conhecer e mensurar a aprendizagem do estudante, fornecendo ao
professor indicadores para a gestão do seu trabalho.
Ao mesmo tempo, precisa-se refletir sobre os indicadores
de qualidade que venham a servir para melhorar o AVA e os recursos disponíveis, especialmente: as condições de acessibilidade;
a clareza e simplicidade nos textos, vídeos e comunicações; a consistência entre o projeto pedagógico, o perfil do egresso e os conteúdos disponibilizados; o acompanhamento efetivo do desempenho e desenvolvimento dos estudantes; a flexibilidade e o respeito
ao ritmo dos estudantes, possibilitando que eles possam escolher
os melhores caminhos para sua aprendizagem; e a quantidade de
conteúdo, evitando excessos e sobrecargas ou que venham a deixar os estudantes ociosos, sentindo-se abandonados.
PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa qualitativa foi desenvolvida a partir de um
estudo de caso (YIN, 2015), utilizando-se da observação participante (ANGROSINO, 2009), com o propósito de descrever os
desafios enfrentados por professores e estudantes ao se utilizar o
Google Classroom como ambiente virtual de aprendizagem em
uma disciplina de um curso superior presencial.
Foram sujeitos deste estudo sete professores e dez estudantes do curso de administração de uma faculdade instalada na cidade do Recife, na qual foi implantado o pacote Google Suíte, trazendo o Google Classroom como uma das ferramentas disponíveis
aos professores e estudantes como sala de aula virtual.
Os dados foram coletados a partir das salas de aula virtuais
e dos depoimentos dos professores e dos estudantes durante as re330
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uniões de encerramento de semestre ocorrida em junho de 2019,
momento em que o pesquisador esteve presente na condição de
professor e observador.
Entre fevereiro e junho de 2019, os professores do referido
curso passaram a utilizar em suas aulas o Google Classroom como
suporte no processo de ensino e aprendizagem. Durante esse período, tivemos acesso às suas salas virtuais, analisamos a organização e a disposição dos materiais. E, ao final do semestre, durante
a reunião de encerramento com os docentes e a última reunião
com os líderes de turma, observamos seus comentários quando
foi questionado sobre as dificuldades que eles sentiram durante o
referido semestre.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao analisar o ambiente virtual dos professores, percebemos
que apenas 1 dos 7 professores tinha conhecimento sobre design
instrucional ou quaisquer outros recursos que o ajudasse a criar
a sala virtual e organizar o ambiente. Aos demais, faltavam-lhes
experiências com EAD e com AVA.
O Google Classroom é relativamente simples, possuía na
época da pesquisa um menu com três opções, atualmente, como
pode se ver na figura 1, há quatro opções, sendo:
a) Mural – local que aparecem em formato de avisos e lembretes
tudo que se é publicado na sala virtual;
b) Atividades – espaço para o professor publicar materiais para
leitura, atividades, fóruns, questionários e avaliações;
c) Pessoas – relação dos professores (pode haver mais de um na
mesma sala) e estudantes vinculados e com acesso à sala virtual;
d) Notas – item recente. Funciona como um diário de notas, possibilitando ao professor corrigir as atividades e atribuir as respectivas pontuações.
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Figura 1: Mural de uma sala Google

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Além do professor poder trocar a imagem de capa da sala,
conforme se percebe na figura 2, ele pode adicionar e excluir estudantes, adicionar materiais, e enviar e-mails aos estudantes, além
dos avisos que podem ser publicados no mural. Todo material
publicado pode ser para todos os participantes da turma, assim
como também pode ser para um ou alguns sujeitos, desde que o
professor selecione as pessoas que terão acesso antes de publicar.
Figura 2: Mural de uma sala Google com imagem de capa trocada

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

Ao se analisar a existência de exercícios e práticas, notou-se que em todos as salas havia algumas atividades, mas que
apenas o professor com experiência em EAD tinha utilizado
linguagem dialogada, explicando aos estudantes o que se esperava deles. Os demais, conforme figura 3, apenas colocavam a
atividade, sem nenhuma orientação para realização da atividade ou uso de linguagem que fizesse o estudante se sentir ‘frente
a frente’ com o professor.
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Figura 3: Atividade Publicada

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

O Google Classroom possui recursos de personalização do
ambiente, figura 4, dentre os quais há a criação de seções, facilitando a organização e a navegação pela sala. Ainda é possível
acessar a agenda do Google e conferir todos os prazos e compromisso e abrir a pasta da turma com todos os materiais publicados
e armazenados no Google Drive.
Figura 4: Ambiente das Atividades e dos Materiais

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)
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No quesito tutorial, os poucos que estavam presentes nas
salas virtuais eram link para vídeos disponíveis no YouTube (figura 5) ou algum infográfico da internet, nenhum foi elaborado
pelo professor. E, quando se procurou por jogos educacionais ou
profissional, nenhum foi encontrado.
Figura 5: Vídeos publicados na sala virtual

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

Por outro lado, em todas as salas havia algum hipertexto ou
hiperdocumento (Figura 6), ampliando a aprendizagem iniciada
em sala de aula ou funcionando como aula invertida. Contudo,
em nenhuma sala havia formatação e recursos visuais que cativassem os estudantes, assim como também não havia formas variadas
de avaliação, sendo predominante a existência de atividades com
questões objetivas, buscando apenas identificar se o estudante tinha ou não aprendido determinado conceito, mas não testava sua
habilidade ou competência de por em prática o que aprendera.
Apesar de todos os professores terem participado de formação para utilização do Google for Education, a falta de prática
dificulta o desenvolvimento da habilidade em utilizar o Google
Classroom e algumas competências digitais, tais como: curadoria
de materiais, facilidade em aprender a utilizar novos recursos tecnológicos, linguagem simples, clara e dialogada, etc.
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Figura 6: Materiais publicados na sala virtual

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

A curadoria de materiais, em especial os digitais, vem se
destacando como uma das funções dos docentes, importantes
e essenciais ao contexto atual da educação (CHAGAS; LINHARES; MOTA, 2019), especialmente pelo excesso de conteúdos
digitais disponíveis na rede (BOHN; SHORT, 2009; LYMAN;
VARIAN, 2000), os quais nem sempre são verídicos ou de qualidade, exigindo do professor a competência para encontrar,
triar, selecionar e indicar os materiais digitais mais adequados
à formação dos estudantes. No contexto da educação, ao fazer
a curadoria digital, o professor precisará fazer a “gestão ativa e
preservação de recursos digitais ao longo do seu ciclo de vida
completo” (TIBBO; HANK; LEE, 2008, p. 235), garantindo que
os estudantes tenham acesso aos conteúdos que contribuam
com a sua formação integral, além de manter sempre os materiais atualizados ao alcance deles e ensinando-os como desenvolver a sua própria curadoria.
Além de saber integrar as TDIC no processo de ensino e
aprendizagem e desenvolver a habilidade de conhecer e aprender
a utilizar novas tecnologias continuamente, os docentes também
necessitarão desenvolver a competência da escrita clara, simples,
objetiva e dialogada, essencial em ambientes virtuais de aprendizagem (BERNARDI; SILVA, 2018), ainda que utilizados como
suporte às aulas presenciais, pois no AVA, o docente não está presente e o estudante, precisará ler e compreender o texto sem sentir
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a ausência do professor, percebendo os exemplos apresentados de
forma empática.
Na visão dos professores, durante a reunião de encerramento do semestre, percebeu-se insegurança no uso de ferramentas do
Google Suíte e confirmou-se a falta de habilidade de alguns professores no manuseio do Google Classroom. Todavia, notou-se que eles
estavam motivados e engajados em melhorar suas práticas.
Outra dificuldade percebida é que, como normalmente os
professores são contratados por determinada carga horária e, no
ensino superior, muitas vezes eles atuam em várias organizações,
o tempo para planejar e ambientar a sala virtual e o uso das ferramentas do Google Suíte é escasso, dificultando a organização
e disposição de uma sala dentro dos moldes previstos para os
cursos on-line. Nas IES, quando o AVA é utilizado em cursos a
distância ou em disciplinas on-line, normalmente há uma equipe multidisciplinar, composta por designers instrucionais que
assumem a ambientação das salas virtuais. Porém, quando o
professor decide utilizar um AVA como suporte às suas aulas
presenciais, ele termina se encontrando sozinho nessa tarefa:
organizar as seções, realizar a curadoria dos materiais digitais,
subir esses materiais, criar as atividades utilizando as diversas
ferramentas disponíveis, avaliar os estudantes, tirar dúvidas e,
em determinados problemas, ajudar os discentes a resolver problemas técnicos de acesso à plataforma.
Contudo, os professores pesquisados estavam felizes por
poderem utilizar o Google Classroom, especialmente por ser intuitivo, por estar ‘na palma da mão’ dos estudantes, por possibilitar atividades colaborativas com as demais ferramentas do G.
Suíte e por abrir espaço para o uso de novas metodologias, como
por exemplo a aula invertida (BERGMANN; SAMS, 2015), a gamificação (BURKE, 2015), dentre outras.
Ao ouvir os estudantes, percebeu-se que eles estavam integrados ao uso das ferramentas do Google, das quais algumas eles
já utilizavam na vida pessoal sem a finalidade acadêmica e outras
sequer conheciam antes de iniciar o semestre. Eles estavam engajados e motivados, principalmente por poder estudar e responder
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suas atividades em qualquer lugar e a qualquer momento, a partir
de um celular, tablete ou notebook.
Alguns desses estudantes já haviam utilizados outros ambientes virtuais de aprendizagem em momentos anteriores, resultando no seguinte depoimento:
Eu já havia utilizado outras salas virtuais, como por exemplo o
Moodle, porém, a facilidade em utilizar o Google Classroom e sua
integração com as outras ferramentas do Google facilitou muito a
nossa vida. A tela é simples, a gente sabe o que tem que fazer, está
conectada com a agenda e já nos avisa quando tem atividade perto
de vencer. Para mim, acho que para meus colegas também, foi uma
excelente escolha ter o Google Classroom. (Estudante 1)

Os professores sinalizaram que dentre os principais desafios
que eles enfrentaram estava a falta de prática em integrar as diversas ferramentas disponíveis no Google Suíte com as situações pedagógicas, pois exige deles um pensar diferente, saindo da zona de
conforto para proporcionar uma aprendizagem inovadora. Percebe-se ainda que em alguns dos professores precisam mudar seu
mindset1, compreendendo que o ensino tradicional sozinho nem
sempre é capaz de desenvolver nos estudantes as competências
essenciais ao profissional do futuro.
Por outro, os estudantes mais novos não apresentaram dificuldades ao utilizar o Google Classroom e as demais ferramentas
do Google, enquanto alguns mais velhos tiveram dificuldades com
a utilização do Google Suíte, demandando da Faculdade a oferta
de uma disciplina chamada Cultura Digital, a qual teve como objetivo capacitar os estudantes para utilizar as referidas ferramentas. Nesse sentido, observamos que não são apenas os professores
que precisam se atualizar e perceber que as mudanças são necessárias para o entendimento de um novo mundo cheio de sentidos imagéticos e digitais. Os alunos nem sempre estão preparados
De acordo com Metring (2016, sp.), Mindset é é o conjunto de pensamentos e crenças
que existe dentro de nossa mente e que determina como nos sentimos e nos comportamos. Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/mindset-o-que-e-e-como-ele-determina-os-resultados-da-sua-vida
1
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para essas mudanças. Inclusive, porque a universidade atualmente, possui estudantes de várias faixas etárias e classes sociais, e, se
a própria universidade não lhes proporciona essa oportunidade
de uma formação adequada aos novos tempos, eles chegarão em
suas atividades profissionais sem a preparação adequada para os
novos espaços de atuação de qualquer área do conhecimento e
profissional.
Em relação ao Google Classroom como ambiente virtual de
aprendizagem, são fragilidades: a inexistência de relatórios gerenciais; a falta de agrupamento entre estudantes, possibilitando atividades em equipe; a falta de recursos para formatação de textos,
com opções de negrito, itálico, etc. Como potencialidades, destaca-se a integração entre todas as ferramentas do Google, figura 7,
possibilitando estratégias didáticas diversas.
Figura 7: Integração com as ferramentas Google

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

Os professores podem integrar documentos, planilhas e
apresentações (slides) em uma atividade colaborativa, começando
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a atividade dentro do Google Classroom e podendo ser concluída
a partir do Google Drive ou da própria ferramenta utilizada. Há
opções de ter um arquivo por estudantes (atividade individual) ou
com permissão de edição por todos (atividade coletiva). Pode-se
ainda criar formulários, questionários, provas; integrar o Google
Keep (sistema de quadro para check list ou roteiro a ser seguido),
além de abrir possibilidades de mensagens instantâneas por meio
do Google Chat e/ou videoconferência utilizando o Google Meet.
Assim, quando os professores dominarem essas ferramentas e visualizarem sua utilidade didática no processo de ensino
e aprendizagem, eles terão vencido as principais dificuldades vivenciadas neste estudo. Para isso, eles precisam ousar e enfrentar
as resistências pessoais, especialmente reconhecendo que o seu
mindset não é fixo, e sim um mindset de crescimento, acreditando que é possível, sim, uma prática diferente, uma postura mais
afetiva, um espaço de aprendizagem que seja acolhedor e seja
organizado para que haja mais ação disponibilidade, tanto do
professor, quanto do alunos, para investir numa aprendizagem
construtiva e profunda.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da fácil integração do Google Classroom com as rotinas acadêmicas, possibilitando que os professores das disciplinas
presenciais utilizassem o AVA como suporte às suas aulas, ainda
falta desenvolver mais suas habilidades e competências digitais,
quebrando o paradigma das aulas puramente tradicionais e expandindo as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.
Os professores conhecem as ferramentas digitais apresentadas aqui, foram treinados sobre como utilizar, faltando-lhes agora
visualizar as possibilidades pedagógicas que cada uma traz à sua
disciplina e às áreas de atuação.
Os professores percebem que suas dificuldades são oriundas da falta de prática, reconhecendo que eles precisam praticar
mais, ousar mais, para que a mudança seja profunda e efetiva.
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Há ainda a solidão sentida pelos docentes ao planejarem
suas atividades e organizarem suas salas virtuais em disciplinas
presenciais, pois normalmente eles não contam com uma equipe
de suporte e desenvolvimento, ficando sob sua responsabilidade
a produção e publicação de todo o material. Esse cenário traz a
reflexão sobre a necessidade de se instituir uma equipe multidisciplinar que possa auxiliar os docentes na organização e publicação
desses materiais, o que facilitaria a criar padrões entre as salas e
garantindo os requisitos mínimos de qualidade necessários a um
ambiente virtual de aprendizagem. Além de investimentos, pelas
instituições, na ampliação da carga horária de planejamento e elaboração de material didático pelos professores.
Os estudantes entendem que foi uma das tecnologias digitais, depois da wi-fi, que mais lhes serviram durante o semestre
letivo, potencializando a sua aprendizagem e facilitando seus estudos. Contudo, destacaram que com o AVA, os professores terminam passando mais atividades, exigindo deles mais tempo para
os estudos e maior dedicação.
Não foi objetivo desta pesquisa mensurar o engajamento
dos docentes nem dos estudantes, assim como o seu desempenho,
ficando como sugestões para pesquisas futuras, saber quanto os
professores e estudantes estão engajados na utilização e integração
das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de ensino e aprendizagem.
Outra oportunidade de pesquisa seria avaliar as dificuldades dos professores em transferirem suas provas e avaliações do
modelo físico, tradicional ao modelo digital, assim como conhecer a percepção dos estudantes sobre essas mudanças.
Sugere-se ainda que outras pesquisas sejam feitas com as
salas de aula da Microsoft e da Apple, os quais ainda são bastante
recentes, demandando novas pesquisas.
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Doutor em Ciência da Computação pela PUCRS, Mestre em Ciência
da Computação pela UFRGS e Bacharel em Informática pela Unijuí.
Professor Adjunto em regime de Dedicação Exclusiva junto à UFSM/
FW. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em
Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, atuando principalmente
nos seguintes temas: Programação de Computadores (C, C++ e Java),
Computação de Nodos Móveis, Sistemas Distribuídos, Redes Ad Hoc
Móveis (MANETs) e Delay or Disruption Tolerant Networks (DTNs).
Atua também em Aprendizado de Máquinas (Machine Learning) com
ênfase em classificação e predição de encontros de nodos móveis para
ambientes de MANETs e DTNs.
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Begoña Galián Nicolás
doctora en educación, graduada en Pedagogía por la Universidad de
Murcia. Máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación
de la Universidad de Murcia. Ha sido becaria en el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa. Evaluadora de títulos de grado y máster en
la Dirección de Evaluación y Acreditación Andaluza. Doctoranda de
Educación en la Universidad de Murcia. Entre sus líneas de investigación
prioritarias, en la actualidad destacan la planificación, aprendizaje y
evaluación de competencias y las relaciones familia-centro educativo.
Cristiano Bertolini
Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade de Passo
Fundo (2001), mestrado em Ciência da Computação pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005) e doutorado em
Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco
(2010). Tem experiência na área de Engenharia de Software, com ênfase
em Teste de Software, Métodos Formais e Engenharia de Software
Experimental. Atualmente trabalha com engenharia de software no
contexto de tecnologias assistivas.
Divoene Pereira Da Cruz
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (2006), mestrado em Educação pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (2012) e doutorado em Educação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2016). Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal Rural do Semi-ÁrIdo (UFERSA), nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e em Computação e Informática. Líder do Grupo de Pesquisa Educação, Educação de Jovens e
Adultos, Educação do Campo, Currículo e Prática Pedagógica - PRAEJA. Coordenadora Institucional do Programa de Residência Pedagógica
-PRP, da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. Membro
do Colegiado do Curso de Pedagogia da UFERSA/Angicos, membro do
Núcleo Docente Estruturante -NDE do Curso de Pedagogia da UFERSA/Angicos, membro do Comitê de Formação Inicial e Continuada do
Magistério da Educação Básica - COMFOR. Coordenadora do Projeto
de Pesquisa Currículo e Propostas Pedagógicas na Educação de Jovens
e Adultos: contradições e desafios na organização curricular. Coordenadora do Projeto de Extensão: Currículo e Pesquisa na Educação de Jovens e Adultos: os sujeitos e suas vidas nas propostas pedagógicas. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase na Educação de Jovens
e Adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: Formação de
professores, EJA, currículo, saberes e práticas pedagógicas.
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Edifran Elias de Lima
Graduado em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal
Rural do Semi-Árido – UFERSA, em 2020. Experiência como residente
no Programa de Residência Pedagógica da UFERSA de 2018 a 2020.
Experiência como Representante Discente no Colegiado do Curso de
Licenciatura em Matemática EaD da UFERSA DE 2017 a 2020. Membro
do grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância.
Edneusa Lima Silva
Possui licenciatura (2005), bacharelado (2005) e graduação em
psicologia pela Universidade Estácio de Sá (2006). Especialização
em psicologia jurídica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(2012) e Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (2014). Pós-graduanda no curso Políticas Públicas para
a Igualdade na América Latina pela CLACSO -Argentina (2017-2018).
Pós-graduanda em Dependência Química pela UNIFESP (2017-2019).
Ernandes Rodrigues do Nascimento
Professor Universitário; Conteudista para EAD; Pesquisador; Consultor
Organizacional, Pedagógico e Educacional; Professor Certificado
Google Nível Trainer; e Avaliador de Cursos pelo INEP. Experiência
como: Procurador Institucional; Direção Acadêmica; Direção de
IES; Coordenação de Curso Superior; Coordenação Acadêmica de
Polo EAD e Tutoria Presencial e Virtual. Em novembro de 2018
passou a integrar o Laboratório de Pesquisa e Prática - Educação,
Metodologias e Tecnologias - Lab Educat (dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5193331014826244), coordenado pela Profa. Dra. Maria
Auxiliadora Soares Padilha e pela Profa. Ma. Maria Helena Cavalcante
da Silva Belchior. Em outubro de 2019 se tornou pesquisador no Núcleo
de Estudos e Pesquisa de Práticas Inovadoras - NEPPI (dgp.cnpq.br/
dgp/espelhogrupo/8935769050742324), coordenado pela profa. Dra.
Cristiane Lucia da Silva. e a profa. Ma. Isabel Pauline Lima de Brito.
Geneia Lucas dos Santos
Doutoranda em Administração - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) na linha de pesquisa de Gestão de Pessoas, Mestre em
Administração de Empresas (Universidade do Sul de Santa Catarina
- UNISUL - Fpolis/SC); Graduada em Psicologia (Universidade Alto
Vale do Rio do Peixe - UNIARP) e em Administração de Empresas
(Universidade do Contestado - UnC Caçador/SC). Especializou-se em
Administração de recursos humanos (UnC - Caçador) e em Dinâmica de
grupo e gestão de equipes (Universidade do Oeste Catarinense - Unoesc
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Joaçaba/SC). Tem experiência profissional em gestão de pessoas, atuou
principalmente nos subsistemas de recrutamento, seleção incluindo
avaliações psicológicas, treinamento e desenvolvimento e atuou como
gestora de sistemas de qualidade em empresas privadas (RD - ISO
9001), auditorias de primeira e segunda parte (Lead auditor pela BVQI).
Helda Oliveira Barros
Pesquisadora sobre Neurodesign, com foco em BCI e no uso da realidade
virtual em saúde. Atualmente, desenvolve projeto sobre a usabilidade de
um teste de destreza manual em contextos físicos e virtuais, observando
os critérios de convergência em usuários com e sem deficiência
declarada. Graduada em Fisioterapia pelo Instituto Brasileiro de
Medicina de Reabilitação (2002). Especialista em Ergonomia pela UFPE
(2005). Mestre em Design pela UFPE (2007). Doutora em Design pela
UFPE. Áreas de atuação: Fisioterapia Neurofuncional, Ergonomia e
Reabilitação, Realidade Virtual, Usabilidade.
Jalisson Tiago Souza e Silva
Possui graduação em Matemática pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte(2015) e ensino-medio-segundo-grau pela Escola
Estadual Professor Antonio Dantas(2010). Professor de Matemática
da Escola Estadual Lourenço Gurgel de Oliveira desde 2014. Preceptor
do Programa de Residência Pedagógica da UFERSA de 2018 a 2020.
Membro do grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação
a Distância.
Janete Sander Costa
Graduada em Letras, com Licenciatura em Português e Inglês e
Respectivas Literaturas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS (1976). Mestrado em Linguística, na New York University, NYU,
USA (1979), e doutorado em Informática na Educação, UFRGS (2009).
Jhony Pereira Moraes
Doutorando e Mestre em Administração (área de Gestão de Pessoas
e Relações de Trabalho) pelo Programa de Pós-Graduação em
Administração da UFRGS (PPGA/UFRGS). Especialista em Docência
no Ensino Superior, Especialista em Educação à Distância: Gestão e
Tutoria e MBA em Coaching (Centro Universitário Leonardo da Vinci).
Graduado em Administração pela UniRitter. É professor da Escola de
Negócios da FADERGS e do curso tecnológico em Recursos Humanos
da FASEG. Atua como docente em nível de pós-graduação (FASEG,
UNIRITTER, UNILASALLE, UNISC, UCS). Tem interesse nos
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seguintes temas: carreira, inserção profissional (francesa e school-towork), ensino-aprendizagem em Administração, gestão da diversidade
nas organizações, gestão de pessoas e relações de trabalho.
João Padilha Moreira
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática - ULBRA - (2019),
Especialista em Formação de Professores - (QI-2013), Especialista
em Gestão da Tecnologia da Informação, pelo Curso de Ciência da
Computação - (UNICRUZ-2006), Comunicólogo (UNICRUZ-2005),
Atualmente está como Diretor de Ensino, Coordenador e Professor na
Faculdade Alcides Maya, nos Cursos Superiores Recursos Humanos e
Gestão Comercial.
Karolayne dos Santos Pereira
Graduada em Licenciatura em Computação pela Universidade Federal
Rural do Semi-Árido – UFERSA, em 2021. Membro do grupo de
Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância.
Kátia Cilene da Silva Moura Graduada em Informática (1997),
Especialista em Ciência da Computação (1999) e Gestão Educacional
(2003), Avaliação de políticas públicas e ensino superior na América
Latina(2010), Mestre (2010) e Doutora em Educação Matemática e
Tecnológica (2018). Experiência em: docência desde 1997, docência e
gestão do Ensino superior desde 2000, implantação de tecnologias para
EaD desde 2005, tutoria/docência/produção de material didático para
EaD desde 2008. Professora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido
desde 2010, vinculada ao Departamento de Computação. Professora da
disciplina Introdução a Educação a Distância para as licenciaturas em
Computação, Física, Matemática e Química a Distância. Líder do grupo
de pesquisa Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (TEED).
Docente orientadora da Residência Pedagógica da Matemática EaD,
colaboradora do PIBID da Matemática EaD (Edital 2018). Coordenadora
do Programa de Formação Continuada a distância para Profissionais
da Área da Saúde. Organizadora da Série Educação a Distância: Teoria
e Prática. Avaliadora de Recredenciamento de Instituições de Ensino
Superior do INEP. Membro da subcomissão de Avaliação Externa da
Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação (CTAA) do INEP.
Atualmente exerce as funções de Pró-reitora Adjunta de Graduação e
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UFERSA.
Leila Kaline Alves
Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do
Semi-Árido – UFERSA. Professora de Matemática da Escola Estadual
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Sebastião Gurgel. Preceptora do Programa de Residência Pedagógica da
UFERSA de 2018 a 2020. Membro do grupo de Pesquisa em Tecnologias
Educacionais e Educação a Distância.
Luis Carlos Peters Motta
Possui graduação em Ciências Sociais defesa Sociologia, MBA em
Gestão de TI e Mestrado em Informática na Educação. Atualmente é
Gerente de TI (Tecnologia da Informação) no Colégio Israelita Brasileiro
de Porto Alegre, RS, Brasil.
Marcus Vinícius Barbosa
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ - 2020). Mestre
em Ciências Ambientais pela Universidade Severino Sombra (2014),
Especialização em Gestão Empresarial pelo Centro Universitário
Geraldo di Biase (2007) e em Docência do Ensino Profissional pela
Faculdade de Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - FATEC/SENAC (2012).Graduado em Administração pela
Universidade Geraldo di Biase -UGB (2005); Professor na Faculdade
IBCMED. Professor na Universidade de Vassouras - Campus Vassouras.
Professor no Centro Universitário Geraldo di Biase - Campus Barra do
Piraí Editor-Gerente da Revista Valore - Revista Científica da Faculdade
Sul Fluminense (ISSN 2525-9008/e-ISSN 2526-043x). Editor-Gerente
da Revista GETS - Gestão, Educação, Tecnologia e Saúde (ISSN 25956663). Avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BASis)/INEP.
Maria Auxiliadora Soares Padilha
Professora associada para atividades de Educação a Distância da
Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em Pedagogia
(1997), mestrado em Educação (2001) e doutorado em Educação pela
Universidade Federal de Pernambuco (2006). Pós- Doutorado pela
Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Pesquisa e atua
sobre Coreografias Didáticas e Institucionais, Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação para Educação com ênfase em Didática,
Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas, Educação a Distância, Inclusão
Digital, processos de ensino e aprendizagem e formação de professores.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica da UFPE. Foi Coordenadora do Programa Institucional de
Inovação Pedagógica da Universidade Federal de Pernambuco e coordena,
desde 2011 o Programa de Extensão Proi-Digital.
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Maria Luisa Belmonte
Pedagoga Doctora en Investigación e Innovación en Educación Infantil
y Educación Primaria y Profesora del Departamento Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación, de la Facultad de Educación
en la Universidad de Murcia. Entre sus líneas de investigación prioritarias,
en la actualidad destacan fundamentalmente la planificación,
aprendizaje y evaluación de competencias, la gamificación educativa,
la relación familia-escuela y la discapacidad intelectual. En este tiempo
ha participado en Proyectos de Investigación e Innovación Educativa,
ha escrito diversidad de artículos y ha presentado comunicaciones en
Congresos, tanto nacionales como internacionales. Además, ha sido
mediadora varios años en una “Vivienda Compartida” dentro del
Proyecto “Escuela de Vida” de la Fundación Síndrome de Down de la
Región de Murcia (FUNDOWN).
Paulo Tadeu Campos Lopes
Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em
Microbiologia Agrícola e do Ambiente e doutorado em Fitotecnia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor e pesquisador
da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), atuando em cursos de
graduação e de pós-graduação stricto sensu. Tem experiência em Ensino
de Ciências, com ênfase em Avaliação da Aprendizagem e Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação.
Querte Teresinha Conzi Mehlecke
Pós-doc em Inovação Pedagógica, UFPE - Pesquisadora na Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE; EDUMATEC; Grupo de Pesquisa
EDUCAT; Laboratório de Pesquisa e Prática na Educação, Metodologias
e Tecnologias (UFPE/CNPq). Doutorado em Informática na Educação
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Realizou
estágio de doutorado na Universidade Aberta, Lisboa, Portugal.
Graduação em Pedagogia; Pós-graduação em Educação Empresarial;
Pós-Graduação em Informática na Educação a Distância, UFRGS.
Diretora Geral da Faculdade CMB, Porto Alegre (RS); Procuradora
Institucional. Professora na Faculdade Alcides Maya, Porto Alegre (RS).
Raquel Prá
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2019/1. Bolsista
CNPq. Mestra em Administração pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (2019). Especialista em Psicologia Organizacional pela
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013). Graduada em
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(2010). Experiência profissional na área de Recursos Humanos atuando
com avaliação psicológica, avaliação de desempenho, endomarketing,
inclusão de pessoas com deficiência, pesquisa de clima, recrutamento e
seleção e treinamento e desenvolvimento.
Renata Freire Sellaro
Analista de Empreendedorismo no CESAR. É Consultora de novos
negócios no Porto Digital. Formada em engenharia civil, com MBA em
Gestão de Projetos e mestre em Design pela CESAR School. Embaixadora
de PE da Darwin. Agente InovAtiva 2021 representa PE no InovAtiva
Brasil. Líder de comunidade da Manguez.al (COMUNIDADE DE
STARTUPS DE PE).
Ronaldo Costa Josino
Possui graduação em Matemática pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte(2004) e especialização em Ensino de Língua Portuguesa
e Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte(2011). Atualmente é Professor da Escola Estadual
Cel. Solon Ensino Fundamental e Médio e Professor Contratado da
Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. Preceptor do Programa de
Residência Pedagógica da UFERSA de 2018 a 2020. Membro do grupo de
Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância.
Sidnei Renato Silveira
Possui graduação em Informática pela Universidade Luterana do Brasil
(1995), Especialização em Administração e Planejamento para Docentes
(1997), Especialização em Gestão Educacional pelo SENAC (2009),
Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (1999) e Doutorado em Ciências da Computação
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006). Atualmente
é Professor Associado I do Campus de Frederico Westphalen - RS
da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), atuando como
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação a distância
(UAB - Universidade Aberta do Brasil).
Silvio Cesar Viegas
Doutorando no Ensino de Ciências e Matemática (ULBRA), Mestre no
Ensino de Ciências e Matemática (ULBRA), Bacharel em Informática
(UERJ). Experiência de mais de 10 anos em atividades nos setores
de engenharia de desenvolvimento de produtos e processos, com
SOBRE OS COAUTORES

353

desenvolvimento de circuitos micro processados, desenvolvimento de
software aplicado e utilização de sistemas de engenharia CAD. Professor
na Faculdade QI em Porto Alegre; Avaliador Institucional e de Cursos
– BASIS, INEP.
Valéria Marques de Oliveira
Psicologia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/1986), Pedagogia
(Instituto Isabel/1988), Psicopedagogia (UERJ- 1995), Especialização
em: Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (Faculdade
São Judas Tadeu/1991), em Gestalt-terapia (Clínica de Psicoterapia
Vita/1986), em Educação Especial/Pessoas com Deficiência Auditiva
(UNIRIO/2008), em Educação a Distância (UNB/2009), em Equoterapia
(Ibiúna, incompleto), Mestrado em Educação (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro/1996), Doutorado em Psicologia (Universidade Federal
do Rio de Janeiro/2005), Pós-doutorado em Educação (Universidade do
Estado do RJ/2011).
Yochallany Alves de Lima Rocha
Graduada em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal
Rural do Semi-Árido – UFERSA, em 2021. Experiência como residente
no Programa de Residência Pedagógica da UFERSA de 2018 a 2020.
Experiência como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência da UFERSA de 2011 a 2013. Experiência docente
desde 2011. Membro do grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais
e Educação a Distância.
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