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EDITORIAL

Prezados leitores,

É com grande alegria e satisfação que publicamos o número 218 da Revista
Tecnologia Educacional da nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional.
Nessa edição da RTE apresentamos 7 artigos de pesquisadores brasileiros que tem
se dedicado aos estudos das tecnologias educacionais e educação a distância. São artigos
que apresentam resultados de suas pesquisas e que muito contribuirão com a comunidade
científica.
Gabriella Rossetti Ferreira e Paulo Rennes apresentam em seu artigo uma
interessante análise da educação a distância no Brasil no ano de 2016. Essa análise deu-se
com base nos dados do Censo EaD Br de 2016 e nos apresenta um panorama instigante
dessa modalidade educacional em nosso país.
No segundo artigo dessa RTE 218 Ágata Laisa e Antonia Dalva abordam a experiência
do estágio supervisionado na formação de professores na modalidade de educação a
distância. Os dados desse trabalho nos fazem compreender que o trabalho intencional e bem
articulado na EaD pode obter resultados significativos.
A professora Marilene Santana apresenta no terceiro artigo uma discussão muito
válida no atual momento que nossa sociedade está passando, a necessidade de superar os
exageros no mundo on-line.
No artigo “Fatores não racionais e educação a distância” Ricardo Gaz discute a lacuna
existente na EaD em relação a esses importantes fatores.
Analisar o screencast e os smartphones pedagogicamente foi o objetivo central da
pesquisa de Marlon Tardelly, Jair Dias e Filomena Maria. Trata-se de um artigo muito atual
nesse momento em que os dispositivos móveis estão adentrando nossas escolas.
Apresentar uma análise do projeto “Tudo muda, multiplique ideias” é o objetivo das
professoras Claudiceia, Claudia Maria e Claudia de Paula. O texto aborda uma experiência
das autoras em uma escola de tempo integral com alunos do 4º ano do ensino fundamental.
No último artigo desta RTE 218 Osvaldo Luis Bauch apresenta dados de seu estudo
sobre a descontinuidade das políticas públicas para a educação a distância na Universidade
Aberta do Brasil no ano de 2016.
Com a publicação de mais esse número de nossa tradicional revista continuamos
firmes em nossa missão de disseminar os resultados de pesquisas nas diferentes áreas
relacionadas com as tecnologias educacionais nos diversos e diferentes espaços educativos.

Desejamos a todos uma ótima leitura... que os artigos aqui compartilhados possam
contribuir com a formação intelectual dos nossos associados e demais leitores.
Convidamos os estudantes e professores de cursos de especialização, mestrados e
doutorados para se associarem à ABT e para submeterem seus trabalhos a nossa.

Boa leitura!

Fernando da Silva Mota
Presidente da ABT / Editor – Revista Tecnologia Educacional

Cícero Barbosa da Silva
Editor – Revista Tecnologia Educacional
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO
BRASIL NO ANO DE 2016
Gabriella Rossetti Ferreira

1

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 2

Resumo:
É evidente que as tecnologias digitais estão reordenando e reestruturando a maneira
de se produzir e disseminar o conhecimento, as relações sociais e econômicas, a
noção de tempo e espaço, modos de ser, pensar e estar no mundo. Esta pesquisa
tem como base alguns dos dados do CENSO EAD BR 2016, para assim discutir sobre
a atuação e a situação da EAD no Brasil no ano de 2016. Constatamos que os dados:
1) reforçam a importância da EAD para atender às demandas de um mercado onde o
profissional busca continuar seus estudos enquanto trabalha, pretendendo avançar
em sua carreira, e também a possibilidade de quem encontra-se fora da idade escolar,
ter chances de obter conhecimentos e um diploma; 2) O número de profissionais da
EAD em 2016 está menor do que em 2015, o que pode ser atribuído a uma redução
no quadro geral das instituições; 3) que os investimentos em 2016 foram reduzidos
em relação tanto ao ano anterior quanto às previsões apontadas no ano anterior.
Conclui-se que, diante do cenário de incertezas políticas e econômicas no Brasil, e
obviamente do baixo faturamento do setor de educação devido ao impacto das altas
taxas de desemprego e da retração econômica, ainda destacamos e reiteramos, a
necessidade de ampliação deste campo educacional, de modo a atender diferentes
públicos, com propostas de ensino flexíveis e abertas, que não sejam consideradas
inferiores, e que disseminem a formação de qualidade, e que atenda a necessidade
do mercado atual, onde os profissionais tem a obrigação de estarem sempre se
atualizando
Palavras-chave: Educação a Distância. Censo EaD. Ambientes virtuais de
aprendizagem.
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1. Introdução
Diante de um mundo de transformações rápidas e constantes, no qual os
conhecimentos se tornam cada vez mais provisórios, pressupõe-se a necessidade de
um investimento constante na educação a distância.
Um exemplo de uso de tecnologias na educação, é através da constatação de
que os saberes adquiridos nas formações iniciais já não dão mais suporte para que
pessoas exerçam a sua profissão ao longo dos anos com a devida qualidade, como
acontecia até há pouco tempo, conforme refere Lévy (2010, p.157): “pela primeira vez
na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas no início do seu
percurso profissional, estarão obsoletas no fim da sua carreira”.
As iniciativas de formação de professores têm aumentado no Brasil, como
também as propostas de educação na modalidade de EAD, que para muitos é uma
iniciativa interessante, pois possibilita a atualização de conhecimentos atrelada ao
exercício profissional.
Ressalta-se que a Educação a Distância é uma modalidade de educação
estabelecida no Brasil pela Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, utilizada como possibilidade de formação ou educação continuada a partir
do Decreto nº 5.622/2005.
Lévy assinala que, “por intermédio de mundos virtuais, podemos não só trocar
informações, mas verdadeiramente pensar juntos; pôr em comum nossas memórias
e projetos para produzir um cérebro cooperativo.” (2010, p.96).
Esta pesquisa tem como base alguns dos dados do CENSO EAD BR 2016,
para assim, discutir sobre a atuação e a situação da EAD no Brasil no ano de 2016.
Diante do cenário de incertezas políticas e econômicas no Brasil, e obviamente do
baixo faturamento do setor de educação devido ao impacto das altas taxas de
desemprego e da retração econômica, ainda destacamos e reiteramos, a necessidade
de ampliação deste campo educacional, de modo a atender diferentes públicos, com
propostas de ensino flexíveis e abertas, que não sejam consideradas inferiores, e que
disseminem a formação de qualidade, e que atenda a necessidade do mercado atual,
onde os profissionais tem a obrigação de estarem sempre se atualizando.

2. Marcos da Educação a Distância (EAD)
Os tempos modernos tem como marca uma característica que influenciou e se
tornou presente no ambiente educacional: a tecnologia. Seu alavanque aconteceu a
partir da década de 60 e 70 do século XX, contexto no qual o uso das tecnologias na
educação foi gradativamente aumentando, passando a articular, integralmente, o
áudio e o vídeo cassete, as transmissões de rádio e televisão, o vídeo disco, o
computador, e mais recentemente, a tecnologia de multimeios, que combina textos,
sons, imagens, e alguns caminhos alternativos de aprendizagem, como: hipertextos,
diferentes linguagens, instrumentos de fixação de aprendizagens com programas
tutoriais informatizados, entre outros ((FERREIRA E LEÃO, 2014, p.2).
Rio de Janeiro, RJ, nº 218
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O início dos marcos regulatórios sobre a EAD aconteceu na década de 1960,
destacado o Código Brasileiro de Comunicações (DECRETO-LEI Nº 236/67) e a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (LEI 5.692/71).
Baseada no princípio do direito universal à educação, a LDB trouxe diversas
mudanças em relação às leis anteriores, entre elas, a definição do Ensino Médio como
etapa última da Educação Básica, a compreensão da educação como processo de
formação humana e a aplicação da EAD, possibilitando que, o ensino supletivo fosse
ministrado mediante a utilização do rádio, televisão, correspondência e outros meios
de comunicação.
A referida LDB - Lei de n. 9394/96, regulamentou a EAD no Brasil, o que veio
acompanhado da criação de várias instituições EAD, bem como, o surgimento de
polos de EAD para atender a demanda de formação de um grande número de
estudantes (BRASIL, 1996). Para tal, o Ministério da Educação (MEC) criou uma
Secretaria de Educação a Distância (SEED) que,
[...] atua como um agente de inovação tecnológica nos processos de ensino
e aprendizagem, fomentando a incorporação das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) e das técnicas de educação a distância aos métodos
didático-pedagógicos. Além disso, promove a pesquisa e o desenvolvimento
voltados para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas
brasileiras. (MEC, 2008).

O artigo 80 da LDB foi regulamentado pelo decreto nº 5.622, de 19 de dezembro
de 2005 (BRASIL, 2005), recentemente revogado pelo decreto nº 9.057, de 25 de
maio de 2017 (BRASIL, 2017). O antigo decreto definia a EAD como:
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005).

Já o novo decreto, traz a definição:
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da
educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017).

Sobre esse trecho, é possível observar que a redação não foi densamente
modificada, foi inserida apenas o trecho: “com pessoal qualificado, com políticas de
acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros” (BRASIL,
2017), que demonstra a necessidade de sistemas específicos de acesso, de
acompanhamento e avaliação, bem como de profissionais qualificados para atuar na
modalidade. Sobre as palavras “entre outros” presentes nessa nova versão, denota-
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se a ideia de que aspectos pedagógicos, estruturais, tecnológicos e financeiros, são
considerados no novo decreto.
O quadro abaixo pontua algumas mudanças ocasionadas pelo Decreto nº
9.057, de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017).
Quadro 1 – Mudanças com o Decreto n. 9.057
Tema analisado
Relação entre
modalidade
presencial e a
distância

Instituições públicas
de ensino superior

Processo de
acreditação

Critério dos
indicadores de
qualidade CI e IGC

Polos de apoio
presencial

Antes do Decreto
n. 9.057
A instituição só pode ser
credenciada
para
a
modalidade a distância se
oferecer
cursos
na
modalidade presencial.
Instituições
públicas
precisavam
solicitar
acreditação de EAD, assim
como
as
instituições
privadas.

Depois do Decreto
n. 9.057
A
instituição
pode
ser
credenciada somente para a
modalidade a distância.

O processo envolve visita à
sede e aos polos solicitados.
Todo o processo leva em
média de 3 a 4 anos.

O processo será centralizado
na visita à sede da instituição,
sem visitas a polos. Cada
instituição terá direito a abrir
um número de polos por ano
em função do seu ranking no
CI e no IGC. A ser divulgado
em portaria complementar.

O desempenho de qualidade
das instituições de ensino
superior medido pelo MEC
em avaliações oficiais tinha
pouca relevância para a
autorização e número de
polos de apoio presencial.

O número de polos que cada
instituição poderá abrir será
impulsionado por um bônus
regulatório, com base no
Conceito Institucional (CI). O
Índice Geral de Cursos (IGC)
também pode ser usado.

Exigências rígidas para a
estrutura física dos polos e
seu
papel
didáticopedagógico.

As
exigências
serão
suavizadas. Por exemplo, será
permitido o uso da biblioteca
digital em substituição da
física. A instituição poderá
definir o papel do polo em
função
de
seu
Projeto
Pedagógico Institucional (PPI).

Instituições públicas estão
automaticamente autorizadas
a ofertar cursos na modalidade
a distância.

Análise da ABED
Avanço
regulatório.
Aguardando
portaria
complementar para verificar a
abrangência da mudança.
Acreditamos que isso deveria
ser concedido para todas as
instituições de ensino superior,
independentemente
da
natureza pública ou privada,
desde que contem com IGC
satisfatório.
Avanço
regulatório
que
estabelece o mérito como
critério de expansão e acelera
a implementação de polos por
instituições regionais com CI e
IGC contínuo igual ou maior a
4.
Avanço
regulatório,
pois
explicita a importância do
mérito acadêmico medido e
consolidado pelo MEC através
de suas avaliações oficiais.
Essa medida deverá induzir a
qualidade
e
acelerar
a
expansão da EAD.
Avanço regulatório. Deixa a
autonomia
acadêmica
da
instituição prevalecer sobre as
burocracias regulatórias que
engessavam as estratégias
didático-pedagógicas
e
a
inovação de cada instituição.

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (BRASIL, 2017)

É evidente que as tecnologias digitais estão reordenando e reestruturando a
maneira de se produzir e disseminar o conhecimento, as relações sociais e
econômicas, a noção de tempo e espaço, modos de ser, pensar e estar no mundo, o
que inclui até a capacidade de aprender para estar em permanente sintonia com a
velocidade das constantes transformações tecnológicas.

3. Dados atuais sobre EAD
As tecnologias educacionais disponíveis hoje, segunda década do século XXI,
permitem a troca de conhecimentos em rede, onde a autoria está aberta e disponível
à todos, além do mais, a informação é criada de forma coletiva, através de sites de
relacionamento, ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, blogs, Wikis, e
Rio de Janeiro, RJ, nº 218
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de diversas formas de colaboração, onde os usuários podem interagir uns com os
outros, criando a chamada inteligência acumulada3 (GRUBER, 2008).
No contexto educacional, a interação contínua entre aprendiz-aprendiz e
aprendiz-conteúdo, e a possibilidade de argumentar e compreender diferentes pontos
de vista é um dos melhores cenários para uma aprendizagem mais rica e duradoura
(VASSILEVA, SUN, 2007).
O perfil dos alunos que hoje estão inseridos nas escolas é totalmente diferente
daquele dos que inauguraram os bancos escolares das instituições no século XIX. O
aluno contemporâneo é aquele que convive, em sua maioria, em lares com os meios
de comunicação que estão constantemente em avanço. Devido a isso, é necessário
que novos paradigmas educacionais sejam discutidos e repensados para que a
educação possa acompanhar a visão de mundo complexa e sistêmica que a
modernidade inaugurou.
Gráfico 1: Distribuição da faixa etária dos alunos de cursos regulamentados totalmente
a distância, semipresenciais e presenciais, em percentual

Fonte: CENSO EAD BR 2016

De acordo com gráfico acima, e com o CENSO 2016 (BRASIL 2017, p. 88),
observa-se que,
[...] a maior concentração de alunos em cursos a distância está entre 26 e 30
anos e entre 31 e 40 anos. Observamos que 29% dos cursos regulamentados
totalmente a distância e 33% dos cursos semipresenciais têm média etária
de alunos entre 26 e 30 anos; e que 37% dos cursos regulamentados
totalmente a distância e 16% dos semipresenciais têm uma média etária entre
31 e 40 anos. Essa alta incidência de alunos após a idade típica da graduação
é significativamente maior na educação a distância (EAD) que nos cursos
presenciais. Uma parcela de 20% dos cursos tradicionais cursos que têm
alunos na faixa entre 21 e 25 anos, e 20% na faixa entre 26 e 30 anos.

Esses dados reforçam a importância da EAD para atender às demandas de um
mercado onde o profissional busca continuar seus estudos enquanto trabalha,
3

Do Inglês collected intelligence. A tradução ao pé da letra seria inteligência reunida/recolhida/coletada, porém,
o significado usado do termo é: a acumulação do conhecimento através da interação entre pessoas.
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prevendo avançar em sua carreira, e também a possibilidade de quem encontra-se
fora da idade escolar, ter chances de obter conhecimentos e um diploma. Belloni
(2002, p.152) pontua,
[...] tende doravante a se tornar cada vez mais um elemento necessário e
regular dos sistemas educativos, não apenas para atender a demandas de
grupos específicos, mas com funções de crescente importância,
especialmente na [...] educação da população adulta, o que inclui o ensino
superior regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua
gerada pela obsolescência acelerada da tecnologia e do conhecimento. Nas
sociedades da “informação” ou do “saber”, em que formação inicial torna-se
rapidamente insuficiente, as tendências mais fortes apontam para a
“educação ao longo da vida”.

Martins, Bizelli, Inforsato (2017, p.1) apontam algo que deve ser levado em
consideração no quadro educacional atual,
[...] mesmo com aumento do acesso ao ensino superior, isso não contribui
para uma igualdade educacional entre as classes, já que o desempenho do
aluno é afetado por diversos fatores, sendo que a baixa renda apresenta uma
correlação com baixo desempenho e evasão; dessa forma, a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2015) concluiu
que mesmo com o aumento do acesso às instituições de ensino superior na
América Latina, estas ainda se mantém em um modelo elitista que tende a
preservar as desigualdades agora dentro da própria instituição.

A expansão de vagas no ensino superior coloca às instituições o desafio de
manter a qualidade da educação e também atualizar, de maneira crítica, o perfil do
profissional formado e do conhecimento gerado em relação ao cenário local e global,
não apenas para atender demandas momentâneas, ainda que isso seja muitas vezes
determinante na prática e auxilie na implantação e continuidade de instituições de
ensino, já que consiste em um atrativo para investimentos externos e engajamento de
estudantes (MARTINS, BIZELLI, INFORSATO, 2017, p.3)
Sobre a questão do perfil dos profissionais que trabalham nas instituições de
EAD, ressalta-se que eles fazem parte do quadro das preocupações dos gestores. Os
dados do Censo EAD.BR 2016 (BRASIL, 2017, p.88), revelam que 28% concordaram
totalmente que “Encontrar profissionais capacitados para atuar na EAD é difícil” e 32%
concordaram muito com essa frase. Houve também 26% de informantes que
concordaram totalmente que “Oferecer EAD exige muito investimento em formação
docente em serviço” e 29% que concordam muito com essa afirmação.
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Gráfico 2: Grau de concordância com a afirmação “Encontrar profissionais capacitados para atuar
na EAD é difícil”, em percentual e escala Likert de 1-5.

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (Brasil, 2017)
Gráfico 3: Grau de concordância com a afirmação “Oferecer EAD exige muito investimento
em formação docente em serviço”, em percentual e escala Likert de 1-5

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (Brasil, 2017).

Para o Censo EAD.BR 2016 (Brasil, 2017, p.132),
[...] independentemente de facilidade ou da dificuldade de encontrá-los, os
profissionais capacitados para a EAD são muitos. O Censo EAD.BR 2016
contabilizou 21.312 profissionais atuando em tutoria e 14.942, em docência.
Há ainda 4.671 profissionais envolvidos na produção de conteúdos textuais e
4.038 envolvidos na produção de conteúdos audiovisuais trabalhando
diretamente para as instituições formadoras. As funções ligadas à TI também
contam com uma boa parcela de profissionais.

O número de profissionais da EAD em 2016 está menor do que em 2015, o que
pode ser atribuído a uma redução no quadro geral das instituições (como será
discutido posteriormente).
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Gráfico 4: Profissionais de EAD contabilizados pelo Censo EAD.BR 2016,
em números absolutos, por função

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (Brasil, 2017).

Os dados CENSO EAD BR 2016, mostram ainda que apesar do crescimento
no número de matrículas, seguindo todas as previsões de tendências para esse
mercado, o faturamento não observou crescimento em relação ao ano anterior. Os
investimentos em 2016 (BRASIL, 2017, p. 29),
[...] foram reduzidos em relação tanto ao ano anterior quanto às previsões
apontadas no ano anterior. Em 2015, 41,17% das instituições previram um
aumento nos investimentos para 2016, contudo, em 2016, apenas 29% das
instituições de fato aumentaram seus investimentos em EAD. A quantidade
de polos também aponta sinais da retração dos investimentos – em 2015
foram relatados 7.463 polos de apoio presencial, enquanto em 2016 esse
número caiu para 5.746. Esse dado pode representar, por um lado, a omissão
de informações por parte de alguns participantes da pesquisa ou, por outro,
uma retração nos investimentos relacionados à expansão da rede. Outro
dado que demonstra enxugamento e retenção nos investimentos em EAD é
o número de profissionais informado ao Censo EAD.BR, que caiu de 62.990
em 2015 para 53.378 em 2016. As áreas profissionais mais afetadas por essa
retração foram docência e tutoria, enquanto que observou-se uma
estabilização no investimento em produção de materiais e atendimento aos
alunos.

Este cenário é resultado de incertezas políticas e econômicas no Brasil, e
obviamente o faturamento do setor de educação sentiu o impacto das altas taxas de
desemprego e da retração econômica.

4. Dados sobre os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
O AVA é um recurso fundamental tanto para a distribuição de conteúdos quanto
para a interação com os alunos (BRASIL, 2017), tocar nesse assunto, pressupõem
voltar um pouco no tempo para relembrar como o computador foi inserido na
educação. O uso do computador na educação teve início na década de 1960, como
meio de apresentação e controle de instrução. Havia uma ênfase muito grande na
individualização da aprendizagem e na redução de custos, as vantagens atribuídas
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eram: instrução individualizada, treinamento uniforme, apresentado no ritmo do
aprendiz, feedback imediato, apresentação no próprio ambiente de trabalho do
aprendiz, disponibilidade permanente, conteúdo facilmente atualizável, reduzido
tempo de estudo e material distribuído geograficamente (FERREIRA E LEÃO, 2015).
Com o passar dos anos, as interfaces gráficas foram se desenvolvendo e
trouxeram novas possibilidades para os materiais digitais, segundo Murugesan
(2007), a Web 2.0 transformou o antigo modelo da Web tradicional, onde os usuários
eram simples consumidores passivos da informação, em uma plataforma social para
trocas de experiências através da colaboração. Nesta nova era da Web, os usuários
podem se encontrar, colaborar e interagir para criar e compartilhar conhecimento.
Para Mikroyannidis (2007), a Web 2.0 pode ser descrita como a Web que dá
liberdade aos usuários, através das tecnologias para colaboração entre pessoas e, da
descentralização dos meios produtores de informação.
Nos estudos feitos pelo CENSO EAD BR 2016 (BRASIL, 2017), é possível
observar uma variedade de recursos usados pela EAD.
Gráfico 5: Recursos utilizados na distribuição de conteúdo em
cursos regulamentados, em percentual

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (Brasil, 2017)

Nota-se também que, as tecnologias digitais estão sendo incorporadas
gradativamente ao rol das atividades pedagógicas facilitando a execução de
atividades e eliminando a burocracia de uma sala presencial (FERREIRA, LEÃO,
2014). As ferramentas de compartilhamento de recursos digitais adotadas nos
diferentes tipos de cursos reforçaram o padrão de maior riqueza dos recursos
destinados aos alunos de cursos regulamentados totalmente a distância do que nos
demais. Analisando de outro ponto de vista, também é admissível afirmar que os
cursos presenciais já estão adotando recursos tecnológicos típicos da EAD, mesmo
que ainda em menor grau.
Logo, a utilização do AVA permite que cada aluno interaja com o professor,
com os outros estudantes e com o material didático disponibilizado.

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
15

p. 20 a 31

ISSN: 0102-5503

O gráfico acima (gráfico 5), mostra que vários tem sido os recursos utilizados
pelas diferentes instituições, mas, o que está em destaque é o AVA. Isso se deve ao
fato de que, como explica Almeida (2003, p.4), o AVA,
[...] são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao
suporte de atividades mediadas pela tecnologia da informação e
comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos,
apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo
em vista atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no
tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de
acordo com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio
denominado design educacional, o qual constitui a espinha dorsal das
atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no
andamento da atividade.

Sobre este assunto, os autores Pereira, Schmitt e Dias (2007, p.2) explicitam
que,
[...] o processo de ensino-aprendizagem tem potencial para tornar-se mais
ativo, dinâmico e personalizado por meio de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem. Essas mídias, em evolução, utilizam o ciberespaço para
promover à interação e a colaboração a distância entre os atores do processo
e a interatividade com o conteúdo a ser aprendido.

O CENSO EAD BR 2016 (BRASIL, 2017, p. 121), assinala que a grande maioria
das categorias administrativas usam o AVA de software livre, isto é, customizado pela
própria instituição,
[...] 58% das instituições públicas estaduais, 54% dos órgãos públicos, 53%
das instituições públicas municipais, 48% das instituições públicas federais e
47% das instituições privadas sem fins lucrativos optam por esse modelo.
Dentro da opção de software livre, há ainda de 20% a 9% de instituições que
encomendam a customização por terceiros e de 11% a 2% que não
customizam o AVA.
Gráfico 6: Tipo de AVA, em percentual, por categoria administrativa

Fonte: CENSO EAD BR 2016 (Brasil, 2017)
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Ressalta-se que tanto a elaboração de um AVA, quanto a escolha por um já
existente, depende de vários fatores que decorrem do âmbito financeiro e pedagógico.
Cada ambiente é desenvolvido com uma abordagem pedagógica orientadora. Ainda
que a customização pelos utilizadores garanta uma maior flexibilidade em relação a
esse aspecto, um ambiente concebido em determinada ideologia será utilizado com
maior potencial se a instituição, ou curso ou docente, também se inserirem dentro da
mesma ideologia.

5. Considerações finais
Mesmo diante o longo caminho do uso das tecnologias, para a educação ainda
é algo novo, se considerada a tradição milenar de ensino face-a-face, o que gera uma
tendência a volta dos parâmetros convencionais de ensino e de aprendizagem, tão
enraizados que, por vezes, são considerados os ideais.
Determinados profissionais antenados com a modernidade necessária para a
formação, encontram desafios que gradativamente vão se dissipando mediante as
tecnologias digitais, e se deparam com a criação de uma gama de instituições
formadoras que utilizam o formato a distância, o que consequentemente colabora com
visão pedagógica de ensinar e com a possibilidade de colocar o uso das tecnologias
em prática.
Dentre as propostas e programas educativos, a EAD vem se destacando como
uma das políticas educacionais mais relevantes na atualidade, políticas essas que
vêm apresentando esforços significativos tanto de investimento teórico,
acompanhamento, avaliação, profissionais qualificados para atuar na modalidade,
bem como investimentos, realizados pelas universidades e pelo poder público,
respectivamente.
O aluno que faz parte da EAD precisa desenvolver uma gama de habilidades
para que tenha condições da autogestão, capacidade para a resolução de problemas,
adaptabilidade e flexibilidade de novas tarefas assumindo a responsabilidade de
aprender por si próprio e trabalhar em grupo de modo cooperativo usando as
tecnologias digitais.
A interação no ambiente da EAD se dá em uma perspectiva diferente da que
existe na educação presencial, pois as atividades precisam ser preparadas e
selecionadas ponderando que a comunicação será constituída por alguma forma de
tecnologia. Diversos meios podem ser utilizados separadamente ou de forma
combinada, para que a presença do professor seja sentida por intermédio de, pelo
menos, um canal de comunicação.
É possível combinar, quando necessário, vários canais de comunicação, por
exemplo, teleaulas para diversos alunos, junto com atividades colaborativas em grupo,
que constroem situações vivas de aprendizagem compartilhadas, aproveitando
melhor o modelo de compartilhar ideias. Vale frisar que, o compartilhar não significa
que os alunos devam caminhar sozinho, pois o professor deve compreender em que
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espaço esse processo opera, com interconexões e sociabilidades diferenciadas para
que o processo educativo se concretize.
Diante do cenário de incertezas políticas e econômicas no Brasil, e obviamente
o baixo faturamento do setor de educação devido ao impacto das altas taxas de
desemprego e da retração econômica, ainda destacamos e reiteramos, a necessidade
de ampliação do campo educacional, de modo a atender diferentes públicos, com
propostas de ensino flexíveis e abertas, que não sejam consideradas inferiores, e que
disseminem a formação de qualidade e significativa a um número cada vez maior de
pessoas. Programas desse tipo expandem a formação em nível superior, e atendem
a necessidade do mercado atual, onde os profissionais tem a obrigação de estarem
sempre se atualizando.
Para se alcançar uma educação de qualidade nas escolas, a sociedade precisa
passar por profundas e significativas mudanças que perpassam pelas condições
adequadas de trabalho, conhecimentos e habilidades relevantes com estratégias
tecnológicas que facilitem o ensinar e o aprender. Entre os muitos desafios da
educação contemporânea, um dos que mais se afigura é a formação de um
profissional preparado para atuar com as novas tecnologias.
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Resumo:
As discussões acerca do Estágio Supervisionado permeiam o contexto da formação
docente, principalmente, ao pensarmos nos diferentes contextos em que este se
realiza. O Estágio emerge de um momento da formação, em que aproxima o universo
da escola e o contexto da sala de aula na universidade. O presente artigo objetiva
compreender como os sujeitos da EaD/UFPI concebem e suas implicações para a
formação de professores. O estudo apresentado faz parte da pesquisa desenvolvida
no âmbito do Mestrado em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação
da UFPI. A pesquisa é de natureza qualitativa e abordagem etnometodológica
(COULON, 1995). Utilizamos a entrevista semiestruturada, tendo como participantes
coordenadores, professores, alunos e tutores de quatro cursos de licenciatura da
EAD/UFPI, sendo eles Ciências Biológicas, Filosofia, Matemática e Pedagogia.
Dialogamos com Pimenta e Lima (2004); Ghedin, Almeida e Leite (2008); Lei n.
11.788/2008 sobre Estágio Supervisionado e acerca da Educação a Distância, com
Aboud (2008); Decreto n. 5.622/2005. Os interlocutores concebem o Estágio como:
um componente teórico-prático; como um momento de articulação entre teoria e
prática, em que o os alunos em formação, aprendem a ser professor e ainda, que o
Estágio está associado ao momento da prática, de contato com o campo de trabalho,
com a realidade escolar, concepção trazida pelos professores-tutores. As discussões
propostas no presente estudo ampliam a compreensão acerca do Estágio
Supervisionado como campo epistemológico constitutivo na formação de professores.
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado. Educação a Distância. Formação de
professores.

4

Doutoranda em Educação pela UFPI – Universidade Federal do Piauí. Mestre em Educação pela UFPI –
Universidade Federal do Piauí. Especialista em Gestão Ambiental pela UESPI – Universidade Estadual do Piauí.
Graduada em Ciências Biológica pela UFPI – Universidade Federal do Piauí. Contato: agatalaysa@hotmail.com
5

Doutora em Educação pela UFC – Universidade Federal do Ceará. Mestre em Educação pela UFPI – Universidade
Federal do Piauí. Especialista em Educação Infantil pela UECE – Universidade Estadual do Ceará. Graduada em
Licenciatura em Pedagogia pela UESPI – Universidade Estadual do Piauí. Docente no Departamento de
Fundamentos da Educação e no Centro de Ciências da Educação da UFPI – Universidade Federal do Piauí.
Contato: adalvac@uol.com.br

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
20

p. 20 a 31

ISSN: 0102-5503

1. Introdução
Um dos temas que abrange grandes discussões no cenário educativo é a
formação de professores. Por isso, "o exercício de formar professores pode levar a
desvelar e refletir sobre as possibilidades e limitações de cada perspectiva ou
tendência, nos mais diferentes aspectos dessa formação” (DE OLIVEIRA, 2011, p.47).
Nesse sentido, uma unidade de referência que deve perpassar a formação
docente é a intrínseca relação teoria e prática muitas vezes constitui o cerne das
discussões nesse campo. Por isso, há uma constante busca na superação de uma
formação voltada para a transmissão de conteúdos e executores de teorias
concebidas externamente a sua própria prática (DE OLIVEIRA, 2011). Assim, é
durante o Estágio que o aluno começa a criar sua própria prática, possibilitando aliar
o conhecimento teórico com a prática em sala de aula.
Por isso, ao tratarmos de uma descrição conferida ao termo Estágio trazemos
a definição disposta na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, no seu Art. 1º, em
que consiste no ato educativo escolar Supervisionado, com vistas à preparação para
o trabalho produtivo de educandos cursando o ensino regular nas Instituições de
Educação Superior (IES), de educação profissional, de ensino médio, da educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008)
De fato, o Estágio surge como um importante momento da formação, que
aproxima o universo da escola com o contexto da sala de aula na universidade
(CARVALHO, 2012). E é neste momento que deve haver uma articulação entre os
estudos teóricos realizados na academia e a realidade vivenciada na prática.
Partindo desse contexto, as discussões sobre essa temática despertam o
interesse pela questão do Estágio Supervisionado na modalidade Educação a
Distância (EaD), por ser ainda um assunto pouco retratado na conjuntura educacional.
Conforme apresenta Giusta e Franco (2003, p.26), na EaD os "[...] professores e
alunos se envolvem em situações de ensino/aprendizagem, em espaços e tempos
que não compartilham fisicamente, utilizando-se da mediação propiciada por
diferentes tecnologias, principalmente pelas tecnologias digitais".
Conforme a Lei n. 9394/1996, que trata das Diretrizes de Bases da Educação,
no caput do Art. 80 normatiza a oferta da EaD, atribuindo ao Poder Público a
responsabilidade de incentivar seu desenvolvimento. O Decreto n. 5.622/2005
regulamenta o referido artigo, e dispõe sobre essa modalidade de ensino, onde a
"mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação" (BRASIL, 2005,
p.01).
Deste modo, entendemos que a EaD foi planejada para superar problemas de
tempo e espaço no contexto educacional, mas sem minimizar a importância da
elaboração de instrumentos e métodos apropriados de ensino. Por isso, Aboud (2008,
p. 15) afirma que a “Educação à Distância não se refere apenas ao distanciamento
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físico entre aluno e professor, mas a infraestrutura e processos interativos que os
coloquem pedagogicamente próximos”. A mediação didático-pedagógica ganha um
novo enfoque, proporcionado à aprendizagem efetiva, através da interação entre
professor e aluno no ambiente virtual.
Levados por estes questionamentos, a presente pesquisa tem como objetivo
geral compreender como os sujeitos da EaD/UFPI concebem e suas implicações para
a formação de professores. O trabalho, portanto, é de extrema relevância para a
formação docente, pois aborda concepções acerca do Estágio Supervisionado no
campo da EaD, modalidade de ensino que possui suas peculiaridades e que difere da
modalidade presencial em conceitos, forma de execução e organização. Além disso,
vem se consolidando no cenário educacional, com o aumento da procura por cursos
de licenciatura nos últimos anos.
Por isso, a metodologia proposta é definida através da pesquisa qualitativa,
com abordagem etnometodológica, proposta por Coulon (1995). Optamos pela
entrevista como técnica utilizada para coleta de dados, e para os participantes que
não residiam na cidade de Teresina-PI, realizamos a entrevista por telefone. Os
cursos escolhidos para esta pesquisa foram: Ciências Biológicas, Filosofia,
Matemática e Pedagogia, ambos vinculados ao Centro de Educação a Distância
(CEAD), da UFPI. Assim, para participar da pesquisa escolhemos quatro
coordenadores, quatro professores de disciplina, quatro alunos que cursaram os
Estágios e dois professores tutores, totalizando 14 (quatorze) participantes.
Através da discussão e reflexões propostas, o presente estudo surge como
contribuição para uma compreensão maior acerca do Estágio Supervisionado na
Formação Docente no âmbito da EaD/UFPI.

2. Pelos caminhos da docência: o estágio supervisionado
O Estágio Supervisionado é uma importante etapa da formação docente, em
que o aluno constrói ao longo das experiências vivenciadas na docência a sua
identidade profissional. Esse caminho trilhado pelos alunos não é fácil, mas como
afirma Freire (1996), não se pode fazer sem a boniteza e a alegria. Por isso,
entendemos que, segundo Pimenta (1995), o Estágio proporciona o desenvolvimento
da prática profissional que permite o conhecimento da nossa profissão, enquanto
docente, sendo essencial na construção dos saberes necessários ao exercício
profissional. É nesse momento, que construímos e reconstruímos saberes, que
vivenciamos o cotidiano da atividade docente.
Nesse contexto, as discussões acerca do Estágio Supervisionado são
frequentes ao discutirmos sobre a formação docente. Por isso, ao tratarmos de uma
descrição conferida ao termo professor, Pimenta e Lima (2004, p.88) afirmam que:
O professor é um profissional do humano que ajuda o desenvolvimento
pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao
conhecimento; é um ser de cultura que domina sua área de especialidade
científica e pedagógico-educacional e seus aportes para compreender o
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mundo; um analista crítico da sociedade, que nela intervém com sua atividade
profissional; um membro de uma comunidade científica, que produz
conhecimento sobre sua área e sobre a sociedade.

Diante desse conceito podemos dizer que o papel do professor vai mais além
do que ensinar; uma vez que ele trabalha com seres humanos, deve desenvolver uma
prática reflexiva no contexto de ensinar para alunos que possuem diferentes estilos
de aprendizagens, aprimorar metodologias, utilizar tecnologias no processo de ensino,
dentre outros. Nesse sentido, Marcelo García (1999) contribui para a discussão sobre
a formação de professores, afirmando que nesse processo devem ser trabalhadas
teorias sobre concepção de professores, de escola, de alunos e de aprendizagem.
Assim sendo, a construção do aprender a ser professor inicia-se desde o
primeiro contato com a escola, utilizando as aprendizagens construídas no curso de
formação inicial, as interações com a escola e professores e suas reflexões sobre sua
prática pedagógica como professor. Alarcão (2001) reafirma esse pensamento ao
afirmar a importância das relações interpessoais para o fazer docente, na construção
dos saberes necessários a sua ação no cotidiano escolar.
Ou seja, esse processo de construção da identidade profissional começa na
formação inicial e perpassa pela carreira docente, se desenvolvendo ao longo da sua
vida profissional, através das práticas vivenciadas no dia a dia e sua experiência de
vida.
No entanto, é no Estágio que se inicia o processo de formação da identidade
profissional do professor. Essa vivência permite a construção da sua prática, atuando
ativamente na elaboração, execução e avaliação do seu trabalho como docente
(PIMENTA; LIMA, 2004). Com vistas nessa questão, reconhecemos a importância do
Estágio na formação docente.
Esse campo tão vasto de formação caracteriza-se como mediação entre
professores formadores, estudantes dos cursos de licenciatura e os professores
supervisores das escolas, interagindo constantemente nesse processo de formação.
Ou seja, o Estágio proporciona aos alunos uma complementação educacional e
profissional que permitem conhecer sua futura profissão, sendo essencial no
desenvolvimento de competências para o exercício profissional. Isso é proporcionado
pela relação que o estagiário e a universidade possuem com a comunidade escolar.

3. Aportes metodológicos da pesquisa
Para tornar possível a execução deste estudo, optamos pela abordagem
metodológica do tipo qualitativa. Segundo Oliveira (2012, p. 59), a pesquisa qualitativa
é aquela que busca “[...] explicar em profundidade o significado e as características
do resultado das informações obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem
a mensuração quantitativa de características ou comportamentos”. Ou seja, é um tipo
de abordagem que leva em consideração o ser social e seus atos, através da
interpretação de suas ações a partir de uma realidade vivida e partilhada. Desta
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maneira, a pesquisa qualitativa se preocupa com as singulares que permeiam as
relações constitutivas da realidade.
Portanto, norteados pelos princípios da pesquisa qualitativa, faz-se necessário
uma abordagem etnometodológica para definir a pesquisa. Assim a proposta da
etnometodologia se dá na análise de parte de um ambiente institucional, onde
pretendemos investigar a importância que os alunos em formação atribuem ao Estágio
desenvolvido nos sues respectivos cursos. Deste modo, a etnometodologia constitui
em uma pesquisa empírica no qual os indivíduos dão sentido e ao mesmo tempo
realizam suas ações diárias, no desenvolvimento de suas atividades práticas
(COULON, 1995). Por isso, a escolha pela abordagem, na compreensão dessa
investigação.
A presente pesquisa teve como lócus o Centro de Educação Aberta e a
Distância (CEAD), da Universidade Federal do Piauí, localizado na Rua Olavo Bilac,
s/n, Bairro Centro, na cidade de Teresina-PI, em que foram realizados os
levantamentos dos dados sobre os cursos de formação de professores a distância
existente nesta IES.
Após a apuração desses dados, escolhemos quatro cursos de licenciatura que
compõem esta pesquisa: Ciências Biológicas, Filosofia Matemática e Pedagogia. O
critério utilizado para seleção dos cursos advém das diversas áreas do conhecimento
que envolve a formação docente.
Deste modo, para a realização desta pesquisa, investigamos o Estágio
Supervisionado nesses cursos de Licenciatura da EaD supracitados. A pesquisa teve
14 (quatorze) participantes, sendo quatro coordenadores de Estágio, quatro
professores da disciplina de Estágio, quatro alunos que concluíram os Estágios e dois
professores-tutores nos quatro cursos de licenciatura da modalidade à distância.
Os participantes de cada curso foram identificados por códigos: Pedagogia (C1,
P1, A1), Filosofia (C2, P2, A2, T1), Ciências Biológicas (C3, P3, A3, T2) e Matemática
(C4, P4, A4). Os alunos estão vinculados aos polos de Monsenhor Gil-PI, União-PI,
Simões-PI e Canto do Buriti-PI, respectivamente.
Para o levantamento das concepções acerca do Estágio, utilizamos a entrevista
semiestruturada (MICHEL, 2009) e contou com o auxílio de um roteiro, para o
direcionamento desta. Foi realizada na cidade de Teresina-PI, em locais e horários
previamente agendados com os participantes e registrada com o auxílio de um
gravador de áudio, comunicado a estes antes da sua realização, para fins de
esclarecimento e consentimento das informações para pesquisa. Os participantes que
não residiam na cidade de Teresina, tiveram suas entrevistas realizadas por telefone
(C3, A3, T1, T2).
A organização, análise e interpretação dos dados, nos permitiram refletir sobre
a importância do Estágio Supervisionado na formação de professores, na modalidade
à distância na UFPI, a partir das concepções e experiências dos participantes da
pesquisa.
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4. Desvelando concepções acerca do estágio supervisionado
Para compreensão do Estágio Supervisionado, iniciamos essa discussão
através das concepções que os participantes da pesquisa possuem sobre esta
temática. A princípio, abordamos sobre o que seria o Estágio Supervisionado na visão
dos coordenadores de Estágio.
Identificamos a partir das concepções dos coordenadores que o Estágio se
apresenta como um componente teórico-prático, em que a teoria não se dissocia da
prática. Em outras palavras, o Estágio é concebido na superação da fragmentação
entre teoria e a prática. Nessa perspectiva, Pimenta e Lima (2004) afirmam que para
essa superação é preciso ter em mente o conceito de práxis, no desenvolvimento do
Estágio como atitude investigativa, que envolva um processo de reflexão, de
transformação tanto da vida na escola, como de professores, alunos e da própria
sociedade.
É na articulação entre a teoria e a prática pedagógica que a práxis acontece.
Assim, compreendemos que a construção da práxis docente é possibilitada pela
própria ação, na construção do conhecimento, do ensinar e aprender.
Vejamos nos relatos dos Coordenadores C1, C2 e C4, essa concepção de
Estágio como componente teórico-prático, de promover esse encontro teoria e prática:
O Estágio Supervisionado é uma como uma possibilidade do aluno, ter um
momento teórico-prático. Aquilo que o aluno está estudando, fundamentando
nas disciplinas, que ele paga naquele período. O aluno no Estágio
Supervisionado pode fazer esse confronto, daquilo que ela está aprendendo
e levando pra prática dentro do Estágio. (C1)
O Estágio Supervisionado é um dos fatores primordiais na formação dos
professores. Acredito que tanto na modalidade a distância, quanto na
presencial, porque a experiência do aluno da licenciatura na sala de aula se
faz de total importância, porque a teoria não seria suficiente para ensinar as
experiências que o estagiário receberá com a prática da regência em sala de
aula. (C2)
É o momento de culminância entre a teoria e prática. Onde o aluno demonstra
o seu aprendizado, tanto na área especifica, quanto no de educação. É o
momento em que os conceitos de ensino, aprendizagem, avaliação entram
na vida do aluno de forma prática. (C4)

É, pois no Estágio, o momento de revermos os conceitos sobre ser professor.
No contexto da prática profissional, o Estágio proporciona ao aluno tanto o conhecerna-ação, quanto a reflexão-na-ação. Para Shön (2000) a prática é feita de fragmentos
de atividade, divididas para cada público que possua vocação para o exercício de
determinada área do conhecimento. No caso dos profissionais da educação, apesar
de serem um grupo composto por pessoas distintas, compartilham um conhecimento
profissional e sistemático, inerente a profissão docente.
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Deste modo, o processo de conhecer-na-ação docente, equivale ao conhecerna-prática, pois acontece no seu ambiente de atuação, sendo institucional e particular
de cada profissão, organizado conforme cada atividade exercida nas situações
práticas (SCHÖN, 2000). No Estágio, percebemos que de fato isso acontece devido
às experiências que os alunos vivenciam em sala de aula, na regência, por exemplo,
tendo contato direto a realidade do seu campo de atuação.
Carvalho (2012) acrescenta, ainda, que a relação teoria-prática é tão
importante para a construção do conteúdo específico, quanto para o domínio dos
saberes pedagógicos e integradores. Ou seja, os coordenadores acreditam que no
Estágio é importante esse momento que de aquisição dos saberes a partir das
experiências vivenciadas no contexto escolar, além de contribuir para a construção de
novos saberes necessários ao exercício da profissão.
Com relação aos professores das disciplinas de Estágio Supervisionado, suas
concepções se ampliam em relação às concepções dos coordenadores. Estas
apontam para um Estágio legitimado na resolução CNE/CP n. 28/2001, em que o
Estágio consiste em um momento para se verificar e provar a realização das
competências exigidas na prática profissional, exigidos pelos alunos em formação
durante a regência (BRASIL, 2001). Os relatos dos professores apontam para o
Estágio concebido na aquisição de saberes (sejam disciplinares, pedagógicos,
experienciais), pautado na articulação entre teoria e prática (conforme assinalam os
Coordenadores), tendo uma aproximação da realidade, no contato com as diversas
situações impostas pela prática, além de ser um momento de reflexão desta.
Percebemos então, que os coordenadores de Estágio concebem suas
concepções acerca do Estágio Supervisionado pautadas numa relação teoria e
prática, adquirida nas vivências de sala de aula com o espaço escolar e a comunidade,
e que estas contribuem para a formação da prática profissional dos futuros docentes.
Tendo em vista as concepções dos coordenadores, trazemos, a seguir, os
relatos dos professores P1, P2, P3 e P4:
Momento de estarem levando a sua teoria, aliada a prática. E é nesse
momento que o aluno vai realmente verificar se aquela é a área de atuação
que ele pretende estar exercendo sua função enquanto profissional. (P1)
É a parte prática, onde o aluno vai construir saberes, aprendidos durante as
aulas da graduação. E ele vai, de certa forma, conhecer a realidade
profissional dele, que ele vai se testar. (P3)
No Estágio, o professor ou o futuro professor tem a oportunidade de vivenciar
todas as experiências, realizar todas as atividades que são próprias do
professor. Então, esse contato direto com a realidade, com certeza, vai levalo a uma reflexão sobre o que é ser professor, sobre a própria profissão, sobre
a sua própria prática, sobre a prática dos outros. (P4)

Nesse sentido, compreendemos que as concepções dos professores apontam
para uma articulação da prática do Estágio com a prática profissional, pois nas
diversas experiências adquiridas, o aluno irá construindo sua bagagem de saberes,
necessários a sua atuação profissional.
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Na sua prática pedagógica está contida ainda saberes pedagógicos, que o
professor constitui com base na relação entre suas experiências vividas e o
conhecimento que ele possui (AZZI, 2002). Nesse processo, identificamos a relação
teoria e prática da ação docente e, também, a práxis do professor. Ela é considerada
práxis, devido a sua ação transformadora da realidade, pelo sujeito consciente de sua
ação. Logo, para que essa realidade seja transformada, é necessário partir da prática,
pois a teoria em si, não transforma a realidade.
Sendo assim, através das concepções apresentadas pelos coordenadores e
professores de Estágio, percebemos que os professores possuem uma visão mais
ampla acerca do Estágio, pelo fato da vasta experiência com a disciplina de Estágio
Supervisionado nos cursos de formação de professores. Nesse contexto, o
entendimento acerca do Estágio é pautado numa base teórica e legal, percebida na
compreensão do Estágio como componente teórico-prático, que proporciona a
construção e saberes e promove a articulação teoria e prática, sendo a preparação da
prática profissional. Esse conhecimento dos coordenadores e professores é essencial
para a condução desse Estágio, na elaboração da disciplina para atender aos
requisitos propostos nos PPPs dos cursos.
No que diz respeito às concepções dos alunos, observa-se que a racionalidade
dos alunos está em consonância com a dos coordenadores e professores. Eles
concebem o Estágio como um momento da formação pautado na articulação entre
teoria e prática, no contato com a realidade escolar, e no aprender a ser professor,
que o Estágio possibilita através da construção de saberes pedagógicos, teóricos e
práticos.
Nessa perspectiva, os alunos acreditam que o Estágio é a principal etapa do
curso para formação do professor, pois ele irá colocar em prática os saberes
adquiridos ao longo do curso, em contato com o cotidiano docente e os diferentes
contextos que a escola apresenta.
Assim, trazemos os relatos dos alunos A1, A2, A3 e A4, que para reafirmar
essa discussão:
No Estágio Supervisionado é aonde a gente tem o contato direto com as
crianças, do qual vamos desenvolvendo diversas atividades, plano de aula,
planejamento. (A1)
O Estágio Supervisionado é importante para o docente, porque é quando ele
vai se deparar com o que realmente ele quer. Não adianta só ver a teoria e
não vivenciar a prática. (A2)
É a oportunidade primeira do contato do aluno da graduação com o ensino
propriamente dito – a didática de sala de aula, a decisão do ser professor. O
Estágio proporciona, além da prática pedagógica, o objetivo principal da
graduação que é a formação do professor. (A3)

Percebemos que os alunos concebem o Estágio Supervisionado como um
momento da prática, de se tornar professor. Assim, Ghedin, Almeida e Leite (2008)
contribuem com essa discussão ao afirmarem que o Estágio deve propiciar ao
licenciando condições necessárias para que este possa encontrar-se na profissão
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docente, levando o perceber e refletir sobre o contexto ao qual está inserido. Nesse
sentido, significa construir a própria identidade docente.
Conforme atesta Buriolla (2009, p. 13), quando assevera que, “[...] o Estágio é
o lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; voltase para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso,
deve ser planejado gradativa e sistematicamente”. Seu pensamento induz a afirmar
que o Estágio ultrapassa a dimensão do saber fazer, levando o aluno a desenvolver o
pensar, o refletir e a pesquisa, como possibilidades de formação.
Para as professoras-tutores a concepção acerca do Estágio, se aproxima a dos
demais interlocutores da pesquisa, como podemos ver nos relatos abaixo:
De vital importância, pois o aluno vai colocar em prática o que aprendeu na
universidade. (T1)
O Estágio Supervisionado é um componente curricular, essencial para a
formação do futuro professor, pois o aluno irá articular teoria e prática. (T2)

Nos relatos acima, percebemos que o Estágio é de grande importância para a
formação docente. No entanto, o Estágio ainda se apresenta na concepção das
professoras-tutoras como o momento da prática (T1), de vivências no campo escolar.
Logo, essa visão deve ser superada, uma vez que o Estágio Supervisionado como
componente teórico-prático, integra saberes teóricos e disciplinares, oriundos da
universidade; como saberes da prática, provenientes do campo de trabalho,
conhecimentos pedagógicos, administrativos, da organização escolar, dentre outros
que norteiam o saber fazer desse aluno no Estágio.
Como afirma Carvalho (2012, p. 6), “[...] a prática se dá na escola, nos Estágios
dos cursos de graduação, nos quais os professores vão procurar estabelecer um
vínculo bastante forte entre o saber e o saber fazer”. Entre um saber teórico, obtido
através das disciplinas cursadas e um saber fazer, prático. A autora traz ainda, que a
carga horária dos Estágios deve ser planejada de forma a promover a realização de
atividades sistematizadas, discutidas e teorizadas.
Deste modo, a temática do Estágio Supervisionado deve ser sempre discutida
no âmbito da formação inicial de professores, a fim de contribuir para que o futuro
professor construa sua própria identidade profissional, compreendendo sua prática e
construindo saberes.

4. Considerações finais
O contexto da formação de professores é bastante abrangente, principalmente
ao tratarmos do Estágio Supervisionado, que consiste em uma atividade obrigatória
nos cursos de formação de professores, seja ela na modalidade presencial ou a
distância. No entanto, ao discutirmos essa formação no âmbito da modalidade a
distância, percebemos que é recente as pesquisas desenvolvidas.
A finalidade do Estágio Supervisionado é, portanto, proporcionar ao aluno uma
aproximação da realidade na qual ele atuará. Compete ao Estágio possibilitar que os
futuros professores percebam a complexidade das práticas institucionais e das ações
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praticadas pelos profissionais nesse cenário, para sua inserção profissional nesse
campo. Ou seja, vivenciar a realidade do espaço escolar, seja no eixo da docência ou
da gestão, no caso do Curso de Pedagogia.
Isso significa que o Estágio Supervisionado, seja na modalidade presencial ou
à distância, é um componente essencial na formação de professores, sendo um
momento decisivo para a formação crítica e reflexiva do professor e para a construção
dos saberes adquiridos com a prática. Contudo, a realidade a qual é apresentada o
professor em formação é complexa e exige do mesmo um posicionamento crítico e
reflexivo sobre as atividades que vem a desempenhar. Essa assertiva decorre do
nosso estudo sobre o Estágio Supervisionado desenvolvido nos cursos de formação
de professores, no âmbito da EaD. Com base na Etnometodologia, realizamos a
pesquisa empírica, onde observamos os indivíduos no desenvolvimento de suas
atividades práticas, significando suas ações, isto é, realizando uma reflexividade sobre
as mesmas.
Os interlocutores concebem o Estágio como um componente teórico-prático,
conforme constam nas legislações; momento de articulação entre teoria e prática, em
que o os alunos em formação, aprendem a ser professor e que ainda, o Estágio está
associado ao momento da prática, de contato com o campo de trabalho, com a
realidade escolar, concepção trazida pelos professores-tutores.
No entanto, devemos atentar para esta concepção de Estágio como momento
da prática, pois, muitas vezes, esta relacionada com as experiências obtidas no
processo formativo enquanto professores. O que percebemos é que nossos
participantes ainda carregam consigo essa concepção errônea de que Estágio é
prática e, como já discutimos anteriormente, não é apenas isto. Ele se apresenta como
um componente teórico-prático, fundamentado na articulação entre teoria e prática,
unidades indissociáveis nessa etapa da formação docente. Por tanto, ainda é preciso
que os tutores passem por capacitações, antes de iniciar as aulas, para que essas
concepções não sejam trabalhadas com eles, de forma a compreenderem o
verdadeiro sentido do Estágio. Essa capacitação poderia vir a ser realizada pelos
coordenadores de Estágio ou até mesmo pelos professores da disciplina, num espaço
reservado para discussões e fundamentações sobre o Estágio Supervisionado.
As concepções que os interlocutores apontaram para o Estágio
Supervisionado, contemplam um momento formativo que é tanto vivenciado na
modalidade presencial, quanto a distância. Percebemos então, a importância dessas
concepções, pois elas permeiam as atividades desenvolvidas nos cursos de formação
à distância no CEAD/UFPI.
Através das concepções de Estágio elencadas neste estudo, entendemos que
este momento, sob a forma supervisionada, consiste numa importante fase da vida
acadêmica, pois proporciona a integração entre a universidade, a escola e a
comunidade, ao tempo que o professor em formação constrói sua prática e sua
identidade profissional.
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DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ESCOLA E A BUSCA DE
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS CONTRA DISTRAÇÕES E
EXAGEROS NA PERMANÊNCIA ON-LINE
Marilene Santana dos Santos Garcia

6

Resumo:
Este artigo apresenta, a partir de uma pesquisa sobre o uso de dispositivos móveis no
ambiente escolar, algumas reflexões sobre o enfrentamento do cenário educacional
que disputa espaços com dispositivos móveis, produzindo ao mesmo tempo,
paradoxalmente, engajamento em projetos e quando este não ocorre, provoca a falta
de atenção, distrações e alta permanência on-line dos alunos em assuntos não
relacionados à aprendizagem escolar. Nesse contexto professores devem
desenvolver contratos pedagógicos que reforcem parcerias e colaboração, a fim de
promover soluções que despertem o interesse a partir da imersão dos alunos em
problemas atuais, que tocam a sua vida, valores e promovam seu desenvolvimento
pessoal e social.
Palavras-chave: Atenção. Distração. Aprendizagem. M-learning. Phubbing

1. Introdução
Atividades educacionais presentes em âmbitos do ensino híbrido, que
combinam o uso dispositivos móveis com o ambiente de sala de aula, estendem-se,
consequentemente, além dos muros da escola, misturam ações de cunho pessoal
com educacionais, de forma a buscar reconhecer limites e refletir sobre eles.
Assim, dispositivos móveis em ambiente escolar, ao mesmo tempo em que
podem despertar novos focos de atenção e imersão, por conta de assuntos
emergentes do contexto das aprendizagens do “aqui agora” – U-learning e da
aplicação de projetos personalizados (GARCIA, 2015), influenciando o
redimensionamento e aproveitamento do tempo e do espaço pela transitoriedade e
promoção de diferentes acessos e interesses de aprendizagens (SACCOL et al.,
2011, BARBOSA, 2011, WEGENER, 2012, DIAS, 2015), também podem distrair, criar
novas formas de desatenção, dispersão e impactar negativamente no sucesso de
busca e construção conhecimento (GOLEMAN, 2014).
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Temos de reconhecer este impasse que se estrutura da seguinte forma: ao
mesmo tempo em que a tecnologia passa a ampliar horizontes e visões sobre o que
aprender, também nos questiona sobre como e por que aprender de uma ou de outra
maneira, mais presencialmente, mais virtualmente e hibridamente, não abrindo mão
da qualidade. O uso de dispositivos móveis em contexto escolar tem lançado esta
problemática para novas pesquisas e incorpora, pragmaticamente, ações e reações
de seus atores, professores e alunos, sobre como identificar caminhos mais
produtivos e engajadores para a aprendizagem. A grande diferença que se presencia
é o exercício dialógico, que distribui e equilibra responsabilidades na prática de
contratos pedagógicos (GARCIA, 2017).
O que se pode fazer quando o professor quer extrair dos dispositivos móveis e
seus aplicativos suas possibilidades pedagógicas, explorando os benefícios da
mobilidade, da comunicação em tempo real, da oportunidade de personalizar
atividades de acordo com o grau de interesse dos alunos pelo uso de seus dispositivos
pessoais (MOURA, 2010; LEMOS, 2011), quando estudantes se distraem e mudam o
foco de aprendizagem? O que fazer quando os professores não conseguem ter
controle sobre os exageros da vida on-line em sala de aula, no processo vida versus
aprendizagem escolar, as quais interferem decididamente nas relações reais no
espaço compartilhado? O que fazer para conjugar escolhas dos alunos com
processos que ampliem experiências de aprendizagem escolar com a aprendizagem
de vida?
Essas são perguntas que guiam a reflexão em torno do mobile-learning
relacionado ao dia a dia das escolas de formação básica, as quais expõem e
incorporam hábitos de vida social/ participativa/ inclusiva, dentro e fora de seus
domínios físicos
Os alunos ficam ativos e atentos ao celular ao mesmo tempo em que ouvem as
explicações em sala de aula. Eles se tornam executores de multitarefas, conectados
a multitelas e utilizam procedimentos próprios de seleção e tomada de decisão sobre
aquilo que lhes interessa. Isso, na maioria das vezes, é realizado com agilidade e
naturalidade. É fato que dividem espaços de atenção, contudo ainda são muito
controversas as posições sobre tais questões e pesquisadores debruçam-se sobre
este tema, sem ainda apresentar posições mais claras e conclusivas. Há
especialistas, como Goleman (2014) que entendem que dividir os focos de atenção
pode causar estresse, ou, dependendo do caso, pode indicar um Transtorno de Déficit
de Atenção Hiperatividade (TDAH). Já Harris (2015) considera o exagero da vida offline como uma falta de esperteza, ou inteligência por parte dos usuários.
Uma das estratégias que pode amenizar tensões e fazer esta integração de
processos de aprendizagem híbrido é a de elaborar contratos de estudos, que possam
dar suporte a projetos e parecerias com os alunos munidos de seus dispositivos
móveis, voltados a finalidades específicas, com prazos, metas, recursos e
apresentação de resultados, protótipos com forma de materialização e aprimoramento
de ideias.
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É sobre estes aspectos que este artigo tratará, procurando apresentar os
benefícios, visões e estratégicas concernentes às tecnologias móveis, ao mesmo
tempo em que reconhece seus limites e necessidade de orientação cada vez
consistente voltada a esses aprendizes cíbridos (GABRIEL, 2013), que vivem mundo
online e offline, trabalham simultaneamente com multitelas, multimídias,
multiinterlocutores, trazendo novas categorias de diálogos pedagógicos para lidar com
eles, bem como desenvolvimento cognitivo (LEFRANÇOIS, 2013).

2. O cibridismo
Alguns pesquisadores entre eles, Gabriel (2012 e 2013) afirmam que o
cibridismo pode ser uma forte razão desse perfil mental de dispersão e distração
promovido pelas tecnologias móveis, principalmente pela quebra de barreira que
distingue entre estar on- e offline.
Para Gabriel:
Em meio a tantas tendências que emergem em função da intensa aceleração
da penetração de novas tecnologias na sociedade, acredito que a que
permeia tudo é a integração do online e do offline. Há dez anos éramos
predominantemente OFF. Nos últimos anos, começamos a nos tornar
ON. No entanto, até recentemente, existia uma separação física
necessária entre ON e OFF, pois para estar ON, precisávamos usar um
equipamento fixo que nos transportava para o lá. Essa barreira entre ON e
OFF foi se dissolvendo aos poucos conforme as tecnologias móveis
começaram a popular o cenário social. (GABRIEL, 2012, p. 1)

O mundo cíbrido cria conexões bem tênues com a realidade presente,
combinando quase se fronteiras o mundo real com o virtual.
Para Carrapatoso, o mundo cíbrido seria da seguinte forma:
O mundo não é mais físico. Não existe apenas uma realidade para cada
pessoa. Existem várias. Físicas e virtuais. Estamos conectados. Estamos
online. Nossa privacidade não é mais restrita a paredes. Mandamos fotos,
vídeos, textos a partir de qualquer lugar: ônibus, barco, moto e até a pé.
Falamos o tempo todo. Conversamos todas as horas do dia. Produzimos
conteúdo inclusive enquanto dormimos. Não somos mais passivos. Somos
ativos, produtores, gestores, coordenadores e divulgadores do que
produzimos e, obviamente, consumimos. Viramos editores do dia para a
noite. Montamos redes, círculos de amizades com alguns cliques. Apagamos
memórias. Mantemos todas as memórias. (CARRAPATOSO, 2010, p. 6)

Infere-se que a natureza do Cibridismo, que ocupa espaços importantes do
convívio humano, interfere diretamente nas relações trabalhadas em todos os
campos, inclusive nas relações no contexto da escola e produzindo efeitos na forma
de lidar com os alunos, desenvolver programas, entender a aprendizagem relacionada
ao ensino dirigida que lida com este perfil de aprendiz.
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3. Discussão: Alta permanência on-line com dispositivos móveis
(celulares) com experiências boas e ruins
Aliado ao fator aos perfis cíbridos (CARRAPATOSO, 2010, GABRIEL, 2012),
ou mesmo da modernidade e linguagens fluídas (SANTAELLA, 2007, BAUMAN,
2011), constata-se que a facilidade de acessos a territórios digitais presentes na
internet e nas redes sociais, como sites, aplicativos móveis, games, contendo ofertas
multimídias, como vídeos, textos, imagens, amplia e sedimenta hábitos gerados no
mundo digital dificultando estabelecer fronteiras com a vida off-line.
Consequentemente, isso resulta em alta permanência on-line o que pode também
gerar exageros e desiquilíbrios no uso das conexões online.
Pesquisas recentes realizadas ao redor do mundo apontam o exponencial
crescimento de dispositivos móveis, afetando tanto países ricos como
subdesenvolvidos, adultos e idosos, bem como jovens nativos e migrantes
tecnológicos digitais. Isso significa que no mundo atual poucos estão imunes ao
domínio dos dispositivos móveis, instaurando gerações que ressignificam o modo, o
conceito, o conteúdo das comunicações e das interações interpessoais.
Entre esses resultados, no que diz respeito à permanência dos usuários
interagindo como dispositivos móveis, destaca-se o apresentado Dávila (2015), a
partir de dados colhidos em pesquisa realizada pela consultoria norte-americana A.T.
Kemey, que apontou o Brasil com a maior porcentagem de pessoas na faixa da mais
alta permanência on-line. Comparado a outras nações, o Brasil apresenta 51%, com
37% da Nigéria e com 25% dos EUA, o que leva à conclusão, segundo Dávila, de que
somos um povo disponível on-line.
Esse dado prova que a alta permanência on-line, aliada a acessos a
dispositivos móveis, pode gerar novas oportunidades e consequentes novos
comportamentos e experiências, sejam elas boas ou ruins. No caso apontado, isso
leva a criar massa crítica com competências e fluências tecnológicas, a partir da
frequência de uso e acessos, mas que precisam ser orientadas, em ações
educacionais dirigidas a fim de gerar conhecimento e habilidades, ao mesmo tempo
em que possam conduzir a ações e políticas educacionais de melhorias, portanto,
mais focadas no progresso social a partir desse fenômeno de comunicação móvel.
O exagero é perceptível na medida em que os aprendizes, ou as pessoas de
modo geral, ainda não se dispõem a transformar tais experiências em valores
consistentes para a vida em sociedade, do trabalho, da aprendizagem etc. Nesse
caso, a ação educativa torna-se necessária e imediata.
Muitas pesquisas apontam desequilíbrios, danos psicológicos, como
ansiedades e mesmo fobia com o uso exagerado de celulares (BUENO; LUCENA,
2016; ROBERTS; DAVID, 2016; LEMOLA, 2016; BORGES; JOIA, 2013). Para Bueno
e Lucena:
Na amplitude das pesquisas que mostram a relação entre usuários e
dispositivos vemos que os relatos se encontram em basicamente no aumento
a fatores de risco: acidentes e outras injurias (principalmente em ambientes
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urbanos), a transtornos de natureza psicológica (fruto da dependência da
tecnologia) e pôr fim a problemas musculoesqueléticos advindos do tempo e
da postura da interação do usuário com o dispositivo. (BUENO; LUCENA
2013, p. 11)

Robers e David (2016) utilizam o termo Phubbing7 (snubbing + phone/
menosprezo + celular), quando relatam resultados de experimento com uso de celular
que interferem nas relações pessoais, sociais e amorosas. Nesse estudo conformase que muitas pessoas menosprezam relacionamentos presenciais em favor do
celular, causando conflitos. Harris (2015), em seu livro “ The Ende of Absence” (“O fim
da Ausência”), critica esta permanência on-line excessiva, em que as pessoas são só
estão acessíveis virtualmente, como compartilhando tudo o que vivem, sem ter
critério. Isso faz com que elas tenham pouco tempo para comprometer as expectativas
de aprendizagem por tais meios, pois atenção e concentração são elementos
fundamentais para embasar qualquer forma de aprendizagem (LEFRANÇOIS, 2013).
Já Coupland et al. (2015), criador do termo Geração X, bastante propagado a
partir de 1991, vai um pouco mais além, com relação ao comportamento considerado
exagerado das pessoas de permanência on-line, afirmando que estaríamos nos
tornando “smupids”8, neologismo do inglês, a partir das palavras smart (esperto,
inteligente) com stupid (estúpido).
A ponderação de Coupland não deve ser ignorada. Ela traz um caminho
necessário para reflexão, pois sinaliza para a dificuldade de tratarmos de forma
relevante as informações que recebemos e de que forma tratamos novos hábitos
sociais e de interação pessoal/ ou com objetos da tecnologia. Nós devemos estar
conscientes de que não dominamos e nem conseguimos ainda ter controle sobre o
que buscamos por meio do uso de dispositivos móveis. Na verdade, tudo sinaliza para
uma revisão de hábitos de conceitos de comunicação mediada, on-line a de alta
acessibilidade. Isso aponta para a necessidade de refletirmos sobre ações de
melhoria, que promovam suporte e orientação educacional para a captura de novos
sentidos, processos psicológicos, como déficits e ansiedades, bem como a inclusão
de aprendizagem.
De toda forma, a “febre” em usar dispositivos móveis está inserida em um
universo que se retroalimenta pela tecnologia disponíveis na mobilidade, com bilhões
de pessoas por mês no Facebook, milhões que usam o WhatsApp, o Messenger, o
Instagram, o Twitter, bem como participam de grupos por esses meios, fazem
pesquisas escolares e informais, realizam negócios, entre outras atividades que se
entrelaçam nas redes sociais, de conexões e de múltiplos interesses, particulares e

7

Phubbing termo sem tradução para o português, mas que significaria o conflito entre o celular e os
relacionamentos pessoais, quando há um desequilíbrio e supervalorização do uso do celular quando se está em
presença de outras pessoas.
8

Smupid é uma mistura das palavras estúpido e esperto, que define o estado mental em que reconhecemos que
nunca fomos tão espertos como indivíduos, mas que de alguma forma nunca nos sentimos tão estúpidos. Isso se
dá, pois, as pessoas estão mais conscientes sobre as informações que não conseguem dominar ainda.
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coletivos. Isso resulta em novas experiências e aumentam e destituem poderes, que
podem aprofundar e superficializar conteúdos, entre outros fatores.

3.1- As experiências com propostas de metodologias ativas e digitais
O conceito de experiências é bastante pertinente para aprendizagens em
contextos ubíquos e mobile, justamente pelo fato destas ocorrerem a partir de uma
exploração intuitiva do que o aplicativo oferece, ou por meio de buscas na web a partir
interfaces digitais dos dispositivos, com informações sintéticas, usabilidade aplicada
e responsiva, seja na forma de texto ou combinando recursos com apelo visual,
sonoro, com animações entre outros aspectos (GARCIA, 2015).
O dedo que toca e conduz na tela a ícones e imagens, as quais remetem a links
de outras interfaces, ou as chamadas multitelas, pode tanto significar ações mais
mecânicas, sem comprometimento com a narrativa pedagógica, ou, ao contrário, pode
ser uma forma de engajamento significativo, o qual agrega um novo valor na evolução
dos eventos pedagógicos, pautados pela orientação de professores visando a
projetos.
Assim, as experiências educacionais podem ser sustentáveis para a
aprendizagem, ou mesmo amenizar ou mitigar a sensação de distração e dispersão,
na medida em que apresentam uma finalidade, podem ser avaliadas e qualificadas
como significativas, quando produzem alguma consistência, um valor coerente,
alguma forma de reação ou retenção, que desencadeie a fixação, o interesse e
possibilidade de aplicação pelos aprendizes.
Os aprendizes podem desenvolver diferentes tipos e níveis de experiências
com dispositivos móveis, como por exemplo:
▪ Experiência por meio da condução uma narrativa: com episódios, clímax,
fases, problemas e recursos para resolução de problemas em que o
aprendiz se envolve podem criar adesão, coerência e engajamento;
▪ Experiência por acompanhar terceiros vivendo situações: os aprendizes
são convidados a interagir, a atuar, a investigar, motivados por
curiosidade, como também por um projeto de ensino proposto pelo
professor;
▪ Experiência por executar tarefas: criada pelo envolvimento em etapas da
aprendizagem que delegam tarefas para algum tipo de atividade/
situação.

3.2- Professor atento: uso de metodologias híbridas e ativas
No contexto da mobilidade tecnológica e digital, que reconstitui novas relações
com objetos, formas e estratégias de ensino e aprendizagem, o professor se destaca
ao refletir a respeito dessas mudanças, ao mesmo tempo em que participa e extrai
suas próprias experiências.
O mundo das transformações digitais não tem dimensões e nem formas claras
em sua ação e extensão, porém é percebido por meio de seus efeitos sobre as
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pessoas, sobre a sociedade, sobre seus hábitos e formas de produzir e se relacionar.
Ele penetra em (quase) todas as instâncias da vida e ressignifica papéis, formas de
interagir, estabelecimento de valores na sociedade, entre outros fatores. A internet no
celular flui em todas as direções (BAUMANN, 2001), e os aprendizes devem ser
aliviados, de alguma forma, desse sentimento de que estão perdidos, realizando uma
reversão em seu favor, no que ser refere à riqueza de possibilidades que a internet e
aplicativos em celulares podem trazer a eles.
Por essa razão, os professores devem ser orientados a encontrar esses novos
sentidos, a se aprofundar sobre eles, a fazer novas conexões, ao mesmo tempo em
que são instigados a explorá-los, indo além do que conhece passando por novas
experiências. Nesse sentido, o professor empodera-se, na medida em que se engaja
e se torna orientador nessas novas buscas e formas de mediações tecnológicas
digitais (PADULA, 2015).
Santaella (2007) descreve este mundo de transformações digitais da seguinte
forma:
[...] linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos –
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...] Textos,
imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam uns para
os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se,
unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves,
perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos
suportes fixos lhes emprestavam. Viraram aparições, presenças
fugidias que emergem e desaparecem ao toque delicado da pontinha
do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que
competem com a luz. (SANTAELLA, 2007, p. 24)

Assim, auxiliam nessa tarefa, de demarcar novos territórios em busca de
sentidos e semânticas “perambulantes”, “instáveis”, o uso de metodologias que levem
a aprendizagens ativas, em que a construção do conhecimento parte dos aprendizes
orientados pelos professores.
Para Valente:
Por mais que a comunicação seja baseada no modelo interacional do diálogo e da interação entre sujeitos - o conhecimento que cada
indivíduo constrói é produto do processamento, da inter-relação entre
interpretar e compreender a informação que recebe. O conhecimento
é fruto do significado que é atribuído e representado na mente de cada
indivíduo, com base nas informações advindas do meio em que ele
vive. É algo construído por cada um. (VALENTE, 2014, p. 143)

Um exemplo claro, a partir da constatação de Valente (2014) são as
metodologias que implicam a resolução problemas, podendo estes serem voltados a
uma questão local, do entorno dos alunos, visando melhorar a qualidade de vida, seus
valores e convivência social, ou mesmo aqueles problemas, de natureza
interdisciplinar, relacionados ao contexto mundial contemporâneo, em torno, por
exemplo, da cidadania, dos valores humanos, das perspectivas relacionadas ao futuro
do planeta, entre outros aspectos.
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O problema a ser resolvido por estudantes orientados por seus professores traz
o fortalecimento da ação educacional, na qual seus atores reconhecem suas
capacidades e movem ações em busca de uma solução integrada, participativa,
colaborativa e de um bem comum. Pode-se utilizar diferentes tipos de meios e
instrumentos para acessar informação e transformá-la em solução, um deles é o meio
digital, que sobressai, em comparação a outros, por ser acessível, mais disponível,
fluído e com grande potencial educacional.
Desse modo, a metodologia ativa de busca de solução de problema pode
também extrapolar a finalidade pedagógica e preparar sujeitos para o enfrentamento
da vida, com o suporte das redes de cooperação e colaboração, promovendo
mudanças no campo social em que estão estes indivíduos.
Quando bem trabalhada, este tipo de ação metodológica pode garantir o foco
na situação, na ação e análise, utilizando dispositivos móveis para uma finalidade
clara e que busquem resultados.
Goleman (2014, p. 11 e 12) afirma que:
A própria destreza na vida depende dessa habilidade sutil. Embora a
conexão entre atenção e excelência permaneça oculta a maior parte
do tempo, ela reverbera em quase tudo que tentamos realizar. [...]
Essa ferramenta flexível se adapta a inúmeras operações mentais.
Uma pequena lista de alguns pontos básicos inclui compreensão,
memória, aprendizagem, percepção do que sentimos e por que, leitura
das emoções dos outros e interação harmoniosa. Trazer à tona esse
fator invisível de eficiência nos permite visualizar os benefícios de
aprimorar essa faculdade mental e compreender melhor como fazer
isso.

Além da metodologia de solução de problema, há outras que se destacam em
termos de aprendizagens ativas, as quais demandam dos aprendizes envolvimento e
foco de atenção.
Um outro exemplo a citar é a sala de aula invertida, cuja metodologia enfatiza
a pesquisa, visando o aprofundamento de temáticas a partir do foco do aluno.
Essa metodologia funcionaria da seguinte forma:
1. O próprio professor, a partir de seus planos de ensino de conhecimento
do letramento digital de seus alunos, sugere vídeos, sites, fóruns,
infográficos, livros, objetos de aprendizagem, para que os alunos se
preparem fora da sala de aula.
2. O primeiro contato com tais materiais, fora da sala de aula, poderá ser
feito via smartphones e, seguramente, vai levantar dúvidas,
questionamentos pelos alunos. Dessa forma, o professor poderá
constatar o envolvimento do aluno nessa atividade e o grau de
organização e seu grau de responsabilidade. Nesse caso, o smartphone
poderá funcionar como um mediador importante para acesso a tais
informações. O aluno deverá se organizar para fazer seus apontamentos
e ao recolher tais informações.
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3. Em sala de aula, as dúvidas serão esclarecidas entre alunos e
professores por meio de debates e conversar. Os alunos também poderão
desenvolver suas habilidades de comunicação e argumentação entre
seus colegas e com seus professores.
Essa metodologia enfatiza responsabilidades, autodidatismo e supera, direta e
indiretamente, questões de desatenção/ distração, bem como o uso exagerado de
smartphones, desfocado, sem fins de aprendizagem, na medida em que atividades
propostas têm um objetivo claro e compartilhado entre alunos e professor.
Tal aspecto é enfatizado pelas metodologias investigativas, que na medida em
que orientam alunos a como realizar pesquisas, como buscar um dado ou uma
informação, como levantar, tabular dados, construir posições e métodos de análise,
eles acabam adquirindo senso de imersão e foco. Nesse sentido, podemos resgatar
com propriedade o pensamento de Freire (1996), em que se processa uma forma de
pedagogia da autonomia, que alcança dimensões sociais e de envolvimento dos
aprendizes.
Para Freire, é importante considerar que os aprendizes têm condições de fazer
leituras do mundo em que estão inseridos, em suas realidades, buscando, refletindo
e construindo conteúdos científicos, clássicos, escolares, partilhados que vem a
contribuir para uma mudança social, baseando-se em investigações com potencial
transformador e crítico.

4. Considerações finais
A partir da análise e discussão apresentada, constata-se que teremos de lidar,
no cenário da escola, com um processo cada vez mais dinâmico, fundado nas
mudanças sociais e tecnológicas, em que convivem potencialidades, oportunidades,
distrações, dispersões, aprendizagens variadas e exageros com uso de dispositivos
tecnológicos de comunicação e informação, que deverão ser avaliados, checados e
orientados por profissionais da área, como educadores, professores e tutores,
implicando um contínuo processo de autorreflexão e formação profissional desses
atores que interagem com indivíduos cíbridos e em contextos híbridos.
Acessar dispositivos móveis melhora diretamente as habilidades para a
fluência tecnologia, porém, não implica, diretamente, a melhoria das formas de
tratamento dos conteúdos e reflexão sobre eles, nem ainda sobre melhoras nos
relacionamentos que implicam a interação social.
As tecnologias móveis devem ser vinculadas a metodologias mais ativas e a
formas de mediação para compreensão de sua natureza e de seus potenciais usos,
por exemplo, assumindo-se papeis de curadores para novas formas de aprendizagem,
pesquisa e domínios.
Deve-se entender que as mudanças no cenário educacional são resultados e
reflexos das mudanças presentes na própria sociedade, de forma que a escola deve
encará-los e constituir soluções convergentes e focadas em parcerias pedagógicas
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que reconheçam e ampliem fluências digitais, aspectos críticos, criatividades e
construção de soluções para problemas reais, buscando-se minimizar ou mitigar
efeitos de phubbing, por exemplo.
A distração, desatenção, bem como a imersão e foco são partes de um mesmo
processo mediado por tecnologias móveis, que tanto pode implicar capacidade de
seleção de atividades de interesse, aprofundamento, engajamento, reflexão e análise,
como também pode abarcar o contrário, como superficialidade, abandono de
interesse, e falta de foco, tudo vai depender em que medida ocorrerá a comunicação
do contrato pedagógico, assentada em discussões, incorporação de diferentes vozes
e discursos no contexto educacional, na busca de soluções comuns, distribuição de
responsabilidades, bem como na construção de experiências que possam
ressignificar acessos off e on-line e atribuir sentidos a eles.
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FATORES NÃO RACIONAIS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RICARDO GAZ 9

Resumo:
O presente artigo é motivado pela lacuna existente na Educação a Distância (EAD)
com relação aos Fatores não Racionais (FNR). Por isso, independente dos motivos
causados por esse descarte, desprezo ou ignorância sobre esses FNR na EAD, o
propósito desse artigo é resgatá-los e recolocá-los em seu devido lugar. Neste
contexto, a partir do apoio de um modelo adaptado do EECCEE que já vem acoplado
com as Novas Tecnologias da Comunicação e Informação (NTIC), vem demonstrar a
relevância da inserção dos FNR na EAD. Para tanto, este artigo adota uma abordagem
qualitativa e denota fundamentação interpretativa. Por consequência natural dessa
inserção, traz em seu bojo um diferencial no contexto das organizações modernas
educacionais. Isto é realizado a partir do modelo EECCEE composto por três
componentes: Empreendedorismo Educacional (EE), Conhecimento Criativo (CC) e
Educação Empreendedora (EE), que integra os FNR em cada um desses três
componentes, elementos cruciais de uma Educação Plena. Além disso, desenvolve o
conceito dessa integração dos FNR na Educação e, em seguida, produz uma
discussão sobre os FNR na EAD. Como resultado dessa discussão, conclui-se
naturalmente sobre a necessidade de se identificar e gerenciar os FNR, presentes de
alguma forma e intensidade, na EAD.

Palavras-chave: Educação a Distância. Processo Empreendedor. Fatores não racionais.

1. Introdução
Não há discussão quanto ao conhecimento ser o elemento propulsor ou parte
fundamental de todo processo educacional.
Deming (1999) preconiza que nada substitui o conhecimento. Freire (1999)
formula que a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode
temer o debate. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.
Demo (2001) expõe que educação e conhecimento constituem a estratégia mais
decisiva do desenvolvimento e da inovação no mundo moderno. E que são dois
desafios que despontam, sendo de um lado, o do desenvolvimento humano, voltado
à formação da competência histórica humana, para além sempre da competitividade;
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e de outro, o da inovação, cada vez mais exponencial (GLEICK, 1999). Desta forma,
educação e conhecimento formam um binômio integrado.
Em sentido amplo, apesar de existir uma série de modelos pedagógicos e de
modelos epistemológicos, o conhecimento em si mesmo é sem dúvida um elemento
crucial em educação. Mais ainda, o conhecimento inexiste sem o processo da
comunicação além de estar integrado à aprendizagem e, portanto, à educação. E
neste processo de comunicação é natural que haja os Fatores não Racionais (FNR),
incluindo, por exemplo, a afetividade (BECKER, 2012; GAZ, 2014 e 2015c).
No âmbito das novas tecnologias, conforme preconiza GAZ (2015a), o
conhecimento somente pode ser operado de modo adequado logisticamente, ou seja,
fluir a informação de modo suave e contínuo edificando o conhecimento, se bem
utilizado com o apoio das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC).
Neste sentido, segundo preconizam Mota e Chaves Filho (2005), rumo à
expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação para as mais diversas
áreas sociais, incluindo a Educação, a modalidade de Educação a Distância (EAD)
está potencializada, permitindo, dessa forma, uma educação cada vez mais perto e
personalizada.
Outrossim, apesar dessa expansão, é injusto exigir dos educadores e
legisladores de então que tenham a premonição do que será este mundo moderno e
atual em termos de absoluta preponderância das tecnologias digitais (MOTA, 2017).
Neste contexto, a expressão aprendizagem autodirigida tem sido bastante utilizada
como uma característica do indivíduo sintonizado com as rápidas transformações do
mundo contemporâneo e no eu se configurou dizer “aprender a aprender” e
reconstruir, permanentemente, conhecimentos. (QUARTIERO et al, 2007).
Seguindo a linha de raciocínio, se cabe ao educador o papel da mediação e
apropriação de ferramentas e mecanismos com relação às NTIC de modo que o
educando usufrua da diversidade informacional proporcionada e orientada, gerando
uma ampliação de suas possibilidades de escolhas (VALENTE, 2017), mais ainda o
componente definido nesse artigo como FNR deve estar presente como potencial
processo empreendedor na EAD.
Dessa forma, todo processo educacional, processo empreendedor e o papel do
educador
como
empreendedor
educacional
tornam-se
fundamentais.
Especificamente na EAD, há necessidade da inserção dos FNR, pois desse modo,
além de aproximar-se mais da realidade, fazendo a diferença em todos os campos da
vida, não faltaram componentes importantes e influentes, positiva ou negativamente.
Para tanto, baseado em uma adaptação do modelo EECCEE (GAZ, 2015b) e
apropriado para EAD, o objetivo precípuo deste artigo é integrar os FNR na EAD. Por
exemplo, a inserção das emoções e das intuições, para melhores e mais completas
ações, aperfeiçoando a própria EAD.
Além disso, este artigo utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica devido à
relevância de uma fundamentação teórico-metodológica do estudo e da lacuna
existente, pesquisando-se assuntos tais como: Novas Tecnologias da Informação e
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Comunicação (NTIC), Fatores não Racionais (FNR), Empreendedorismo, Educação e
Educação a Distância (EAD).
Portanto, este artigo pretende preencher essa lacuna, integrando, através
dessa denominação e conceituação FNR, com a EAD.

2. Apoio teórico e adaptação do modelo EECCEE
O modelo EECCEE (GAZ, 2015b) trata do auxílio ao profissional com apoio das
Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTIC), tornando-o
mais
amadurecido assim como propõe uma contribuição na formação das pessoas tanto
no seu aspecto ético, afetivo e cidadão quanto cognitivo, cultural e educacional
propriamente dito.
Esta inserção dos FNR tem como desdobramento apontar o auxílio na
identificação, no entendimento e na prática rumo a melhores aplicações dos
processos de educação, empreendendo mais ainda o contexto educacional
organizacional, mormente a própria EAD, por exemplo, com seus ambientes
interativos virtuais, chats, fóruns e construções propriamente ditas do conteúdo online,
de vídeos, gravações de voz, slides e textos.
Outrossim, a integração FNR e EAD, apoiado por esse novo modelo EECCEE,
é considerada vital como mecanismo empreendedor, de inovação, de melhorias de
todas as etapas do processo de educação online, virtual, enfim da EAD.
Nesta linha de pensamento, a integração FNR e EAD forma um binômio
biunívoco, ou seja, tem uma dinâmica e sentido duplos, tanto da construção e projeto
da EAD quanto a sua operacionalização e administração, por serem afetados pelos
FNR e que eles também afetam os FNR na medida em que se geram novas emoções,
intuições, por necessidade ou por oportunidade, no contexto educacional
organizacional desde a criação, desenvolvimento, execução, manutenção, controle e
gerenciamento da EAD.
Para tanto, apoia-se em uma pesquisa descritiva que conforme expõe Gil
(2009), as pesquisas descritivas têm como objetivo precípuo a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento
de relações entre variáveis. E ratificando os referidos autores, de acordo com a
classificação metodológica de Vergara (2004), esta pesquisa quanto aos fins é
também bibliográfica e descritiva.
Mais ainda, conforme elucida Creswel (2007), a partir do objetivo proposto por
este artigo, uma abordagem qualitativa é considerada a mais adequada para a
pesquisa, sendo esta pesquisa qualitativa fundamentalmente interpretativa.

3. O processo de melhorias no processo educativo
O processo de melhorias no processo educativo é algo contínuo, uma vez que
a educação é sempre dinâmica, movida por vários elementos, incluindo os próprios
educadores e pesquisadores em termos culturais, sociais e temporais.
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Todavia, parte-se do pressuposto que há elementos universais em educação
tal como o processo empreendedor que embute diversos fatores não racionais (FNR)
de modo a se chegar a uma conclusão de que eles são componentes cruciais que
devem estar persentes em todo contexto educacional organizacional.
Dessa forma, são inseridos os FNR no processo educacional, principalmente
se este for um processo empreendedor na medida em que viabilizará melhores
resultados na educação propriamente dita.
Para tanto, utiliza-se do modelo EECCEE (GAZ, 2015b), adaptando-o para a
hipótese e objetivo deste artigo que é o de demonstrar a necessidade de identificar,
ativar e gerenciar os FNR na EAD, rumo a uma EAD mais plena, integrada com a
realidade.
Destarte, convergindo aos novos paradigmas em educação, este artigo propõe
a integração dos FNR na EAD, ilustrado por esse novo modelo EECCEE,
proporcionando assim uma contribuição no âmbito da educação moderna e que se
utiliza da EAD, pois em cursos presenciais ou semipresenciais há disciplinas online
ou virtuais que fazem parte da EAD e, por isso, pertencem ao modelo EAD.

4. Novos paradigmas em educação
Novos paradigmas em educação estão sendo construídos e aplicados pelas
vias da EAD. Consequentemente, novas competências são necessárias para o
docente estar atualizado no novo ambiente e paradigma tecnológico.
Neste sentido, Perrenoud (2000) afirma que inserir tecnologia no ambiente
educacional vai muito além de saber usar o computador.
São novas tendências na educação que devem integrar tempos e locais das
pessoas onde estão, mas que não se deve perder ou desprezar fatores humanos,
como são os FNR, dentro desses novos paradigmas e modelos em educação.
Conforme preconiza Belloni (1999), as tendências apontam para uma educação
ao longo da vida integrada aos locais de trabalho e às necessidades individuais. A
Educação a Distância oferece a oportunidade de preencher esta lacuna, mas não se
pode perder de vista os ideais humanistas de formação do cidadão crítico e criativo,
capaz de pensar e de mudar o mundo (BELLONI, 1999).
O referido autor (1999) ainda argumenta que as tecnologias podem contribuir
para a Educação a Distância, desde que utilizadas de maneira adequada caso
contrário forneceriam somente revestimento moderno a um ensino antigo e
inadequado. Sendo assim, a tecnologia deve ser utilizada como um meio e não como
um fim. O aluno estará motivado a dar continuidade ao seu aprendizado quando se
sentir pertencendo ao grupo e pela maneira como o professor irá auxiliá-lo na
construção de seu conhecimento.
Rodrigues (2005) enfatiza que o papel do professor, ou tutor, além de
fundamental é crucial para o sucesso e motivação dos alunos física e geograficamente
distantes.
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Em âmbito da tecnologia e da inovação contextualizados na educação, Drucker
(2005) expõe que a inovação não precisa ser técnica, nem precisa sequer ser uma
coisa.
Neste sentido, o Modelo adaptado EECCEE junto as NTIC que faz a inserção
dos FNR na EAD segue esta linha de pensamento, não precisando ser uma coisa nem
ser algo de cunho técnico ou criando alguma técnica.
Este processo indica estar mais próximo da realidade do processo educacional
quando supre lacunas consideradas não racionais, que pertencem aos fatores não
racionais (FNR), por exemplo, morais, psicológicos, afetivos, emocionais, sociais,
espirituais, justificando e motivando então a produção do presente artigo.
Portanto, é preciso preencher essa lacuna, integrando, através dessa
denominação e conceituação FNR, com a EAD.

5. FNR e Educação
Atualmente, no contexto das finanças, entende-se e há teorias considerando
os fatores emocionais, ou intitulados também como fatores irracionais, que
influenciam as decisões financeiras (KAHNEMAN e TVERSKY, 1979), e que devem
estar inseridas em uma educação financeira.
No contexto da Educação, seguindo esta linha de pensamento, estes fatores
também devem estar influenciando as decisões de ordem ou na esfera da educação
em geral e que devem ser entendidas e gerenciadas para que não prejudique a
educação propriamente dita caso continue os desprezando, mal entendendo e/ou mal
gerenciando.
Nesta mesma linha de pensamento, segundo Yoshinaga et al.(2008), as
pesquisas na área comportamental revelam que ao formarem suas crenças e
preferências, as pessoas estão sujeitas a vieses cognitivos. E a complexidade
emocional humana inclui os seguintes sentimentos primários: medo, pânico,
ansiedade, inveja, euforia, a ganância, satisfação, ambição ou vaidade. É muito
provável que todas estas emoções interferem em certas proporções na vida financeira
das pessoas (BIRÃU, 2012).
Mais ainda, Silva et al (2008) também convergem para o mesmo raciocínio,
quando afirma que o homem das finanças comportamentais não é totalmente racional,
pois ele é um homem simplesmente normal, e que essa normalidade implica um
homem que age, frequentemente, de maneira irracional – inserindo naturalmente os
FNR, tendo suas decisões influenciadas por emoções e erros cognitivos, fazendo com
que ele entenda um mesmo problema de formas diferentes, dependendo do modo
como é analisado e estudado.
Destarte, no âmbito propriamente educacional, o tópico seguinte trata de
integrar Educação e FNR a partir do modelo EECCEE.
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5.1 O modelo EECCEE, os FNR e a Educação
O modelo EECCEE é composto pelos três componentes: Empreendedorismo
Educacional (EE), Conhecimento Criativo (CC) e Educação Empreendedora (EE), que
se relacionam, no mínimo, com a criatividade humana (GAZ, 2015b).
Mais ainda, os FNR também estão relacionados com a felicidade, emoções de
alegria, paz.
Neste contexto, de modo metafórico em relação às muitas decisões
empreendedoras, e de modo literal e de ordem inclusive educativa, é fazer com que a
criança, o jovem ou mesmo o adulto saia na chuva com risco de se molhar com ela,
mas sentindo a natureza, não tendo receio da vida, utilizando o se molhar para um
valor que não seja necessariamente financeiro, mas de felicidade e plenitude.
Nogueira (2015), um empreendedor, ícone e pioneiro em levar alegria nos
ambientes hospitalares no Brasil, é contundente nesse sentido, relacionando trabalho
e felicidade, quando afirma, parecendo ser algo irracional – ou pertencente a um FNR
–, o seguinte: “empreender é assumir o risco de sair na chuva para se molhar e se
encantar com isso”.
Em educação, certamente estados de alegria, de motivação, de felicidade e de
realização são elementos fundamentais e os respectivos desafios e criação de
oportunidade, felicidade, realização são crucias também quando causados pelo
próprio sujeito, sem esperar algo exterior como um agente interventor.
Dessa forma, a Figura 1 apresenta os três componentes do modelo EECCEE
adaptado agora com a inserção dos FNR em cada um deles com intuito de ilustrar a
importância da integração FNR e Educação.
Em cada componente há sempre FNR influenciando na realidade. No
componente Empreendedorismo Educacional (EE), por exemplo, o processo
empreendedor educacional requer motivação, paixão, intuição, criatividade, vontade,
desejos, etc., todos fora de um contexto da racionalidade ou lógica racional. No
componente Conhecimento Criativo (CC), por exemplo, a criatividade é o ponto crucial
e, portanto, pertencente diretamente aos FNR. No terceiro e último componente,
embora não haja sequenciamento para o processo de Educação pleno, tem-se a
Educação Empreendedora (EE) cujos princípios norteadores tanto da Educação
propriamente dita quanto do Empreendedorismo, e no caso ficam interligados entre
si, abarcam elementos subjetivos, tais como: emocionais, psicológicos, culturais,
sociais, espirituais, ou seja, elementos que nada mais são que os FNR.
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Figura 1 - Os FNR, EECCEE e a Educação Plena

Fonte: GAZ (2015b)

No contexto apresentado, a inserção dos FNR em cada componente torna-se
natural do ponto de vista educacional, e, principalmente empreendedor. Conforme
preconiza GAZ (2016, p.11), em um processo empreendedor, elementos como paixão,
coragem e também a criatividade são fundamentais nos resultados da educação.
A partir disso, o tópico a seguir propicia o acoplamento dos FNR, de modo mais
focado, mas em prol da EAD como um todo, e não apenas em um aspecto pontual
pedagógico, etapa do processo educacional e/ou empreendedor, junto às Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC).

5.2 FNR e EAD
O modelo EECCEE acoplado às Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (NTIC) já foi exposto (GAZ, 2015b), mas ele pode ser adaptado e focado
para a Educação a Distância (EAD), na medida em que a EAD é considerada também
uma NTIC.
No tocante ao acoplamento do FNR na EAD, ele perfaz um resgate de uma
dimensão rejeitada, esquecida, ignorada ou mal entendida dos vários fatores não
racionais ou que pretenderam ser entendidos como irracionais e, portanto, fora de
questão e de qualquer processo educacional, contrariando todo elemento humano
cuja composição em emoções, intuições, desejos, objetivos não é algo racional ou
pertencente ao campo da racionalidade propriamente dita.
Por outro lado, a boa utilização e gestão dessa nova dimensão podem servir
de elemento propulsor ao processo empreendedor e, consequentemente, no processo
da Educação, especificamente da EAD.
A Figura 2 apresenta um modelo EECCEE adaptado acoplando os FNR rumo
a uma EAD mais efetiva, entendendo ser algo mais próximo da realidade, indo além
do ponto de vista exclusivamente teórico em Educação.
Nesta Figura 2, os três componentes: Empreendedorismo Educacional (EE),
Conhecimento Criativo (CC) e Educação Empreendedora (EE), fazem parte dos três
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eixos cartesianos rumo à construção de uma EAD mais plenificada, igualmente à
Figura 1, mas acoplando os FNR e com o apoio das NTIC nesse novo modelo
EECCEE.
Figura 2 – Os FNR, EECCEE e a EAD plena

Fonte: GAZ (2015b)

Fica claro que um empreendedorismo educacional, uma educação
empreendedora e/ou o conhecimento criativo embutem em cada um deles fatores não
racionais (FNR) assim como estão entrelaçados entre si.
Outrossim, pode-se inferir que esses FNR bem utilizados e gerenciado em cada
um dos três componentes são potentes motores de propulsão para uma Educação a
Distância (EAD) plena.
Estas adequadas utilizações e gerenciamento dos FNR abarcam as ações
desde os funcionários da organização educacional, professores, coordenadores,
diretores, setores de apoio e de administração da organização educacional até o
próprio alunado cujo propósito é interagir com o docente e conteúdos online das aulas
formando uma estrutura de flexibilidade, de criatividade, de excelência. Vale ressaltar
que esta interação também há entre os alunos, com ou sem o docente, construindo
um processo singular por turma.
E mais uma vez, não há como prescindir de um processo de comunicação
acoplado ao FNR, devendo este contemplar todo o processo na EAD, principalmente
fomentando as competências das pessoas, desde as percepções sensoriais até as de
ordem técnico-cognitiva, sociocultural e psicoemocional (GAZ, 2014).
Do contrário, mesmo com as melhores e NTIC, independente do curso e da
disciplina em nível superior e de pós-graduação, por exemplo, sem o vinculo com o
fomento das competências cognitivas, psicoafetivas, de socialização, entre outros,
sem o foco eminentemente educativo e de formação, do ser ético e cidadão, a EAD,
minguará, produzindo seres apáticos, incompletos, antiéticos, egoístas, sem perfil
empreendedor e não cooperadores entre os três componentes do modelo adaptado
EECCEE.
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Neste contexto, do ponto de vista da EAD no Brasil, conforme preconiza Nunes
(1994), tanto o desenvolvimento de novas tecnologias comunicativas, como o
barateamento de acesso e a necessidade crescente de formação a educação da
cidadania; contribuem para um melhor desenvolvimento da educação no Brasil, mas
ainda falta muito para que a EAD seja introduzida no Brasil como ingrediente
estratégico de educação e formação.
Em convergência, a não inserção dos FNR na EAD implica na deseducação,
pois conforme explicam Moran et al (2000), educar é ajudar os alunos na construção
da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional do seu projeto de vida, no
desenvolvimento de habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes
permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e se tornarem
cidadãos realizados e produtivos.
Conforme ensina Dolabela (2003) do ponto de vista do empreendedor: ele é
um agente de mudança, um ser inconformado com o mundo que o rodeia e transforma
essa sua insatisfação em uma alavanca para impulsioná-lo a novas descobertas e
realizações que irão causar impactos positivos tanto para ele quanto para a
sociedade.
Dessa forma, uma EAD mais efetiva, educativa e empreendedora, com
educadores empreendedores que servem para alavancar e transformar a sociedade
para o melhor, certamente não excluirá os FNR, pois eles servirão de base e propulsão
em Educação.

6. Considerações finais
Conseguiu-se compreender a partir do modelo EECCEE adaptado, com o
acoplamento dos FNR, que se faz necessário conceber a prática da EAD com os FNR,
embora se possa pensar que pelo fato de as NTIC distanciem mais ainda o aspecto
humano num contexto de EAD.
Como foi observado, não faz diferença estar em uma modalidade – presencial
e/ou semipresencial (EAD), ou outra modalidade, exclusivamente EAD, pois
atualmente todo curso contém, contempla ou vislumbra alguma disciplina online cuja
missão é a mesma que de uma disciplina presencial.
Mais ainda, ficou caracterizado que, embora os procedimentos,
compartimentos e segmentos de um ambiente virtual sejam todos eles
autoexplicativos, de forma didática e pedagógica, e do ponto de vista da eficiência
tecnológica digital, a dimensão humana, a interação crescente docente-discente via
fórum, chats, salas de aulas virtuais, vídeos gravados que podem ser comentados
online, deixando gravado, por exemplo, as perguntas dos discentes, entre outros, são
alguns dos pontos em que se evidencia em fatos e atos a reentrada dos FNR – para
quem os desprezou ou ignorou-os, para quem os desconheceu ou refutou-os, já que
há uma série de contextos de pano de fundo apesar de não serem de modo explícito
verbal, textual e/ou visualmente.
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Mas também é possível se perceber, por exemplo, as emoções e as intuições
exatamente como se, por exemplo, um docente está em sala de aula e se expressa
com entusiasmo, alegria ou tristeza, desmotivado. Ou se ele tem uma intuição sobre
o conteúdo de uma parte da aula, apontando para o próprio fato e comunicando os
alunos. Ou ainda, se a turma está emocionalmente abalada com o dia tenso devido a
um fato externo relacionado à violência urbana, acidentes, entre outros.
Além disso, no processo de comunicação inexiste a eliminação dos FNR, muito
mais no processo da educação. No caso da EAD, também não há como eliminá-los já
que sempre há tipos interacionais docente-discente dentro da própria modalidade
virtual, tais como: por voz, por texto, por chat online textual ou por voz, por vídeo, por
fórum textual e gravação por voz.
Para tanto, saber lidar com os FNR, gerenciando-os será um imenso desafio
no futuro da EAD já que tecnologicamente se está progressivamente em evolução em
conceitos e práticas, tornando-se mais complexa a ferramenta de EAD.
No contexto da EAD no Brasil, há significativas e profundas mudanças
tecnológicas, bem como a velocidade de informação no mundo globalizado têm
provocando alterações no relacionamento entre as pessoas e, por conseguinte, na
prática educativa, que com um aumento vertiginoso da oferta de cursos na modalidade
EAD demonstra o seu caráter inovador e empreendedor (ABRAEAD, 2010; TIDD;
BESSANT; PAVITT, 2008).
Este cenário realmente repercute e progride bastante na realidade em EAD,
devendo ser continuamente pesquisado e estudado. Ainda mais quando se trata de
uma EAD tecnologicamente avançada, isto é, mediante uma plataforma tecnológica
moderna e mais próxima do real, o que já se considera como uma mudança e
evolução da tecnologia 2.0 para 3.0 da web, com 3D em EAD (FERREIRA, 2014),
quando os processos de aproximação serão quase que uma réplica de sala de aula
física num mundo geracional puramente virtual em três dimensões ou quem sabe mais
e com muito mais recursos e possibilidades que integram, ou devem ser integrados,
progressivamente os FNR.
Portanto, este artigo veio buscar contribuir no sentido de tornar uma EAD mais
próxima da realidade do processo educacional como um todo, quando mostrou a
necessidade de se suprir as lacunas consideradas não racionais, que, em outras
palavras, foram aqui denominadas por fatores não racionais (FNR) e que devem estar
sempre acopladas na EAD, independente do seu grau evolutivo tecnológico.

Referências
ABRAEAD. Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta a Distância - 2008.
Disponível em: <http://www.abraead.com.br/anuario.html>. Acesso em: 8 set. 2017.
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. 2. Ed., Porto
Alegre: Penso, 2012.

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
53

p. 44 a 56

ISSN: 0102-5503

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Campinas: Autores Associados,
1999.
BIRĂU, Felícia Ramona. The impact of behavioral finance on stock markets.
Economy Series. Espanha, 3º ed., 2012
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e misto.
2.Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
DEMO, Pedro. Educação e conhecimento: relação necessária, insuficiente e
controversa. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
DEMING, W.E. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: MarquesSaraiva, 1990.
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São
Paulo: Pioneira, 2005.
FERREIRA, Ronan Loschi Rodrigues. Utilização de ambientes virtuais de ensino e
aprendizagem com tecnologia 3d em educação a distância. Ouro preto, Minas
Gerais.
Abril.
2014.
Disponível
em:
<http://www.abed.org.br/hotsite/20ciaed/pt/anais/pdf/65.pdf>. Acesso em: 09 nov.2017.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23. Ed. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1999.
GAZ, R et al. Comunicação empresarial. São Paulo: Atlas, 2014.
GAZ, R. A logística e as novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC).
Artefactum. v.10. p.1-17. 2015a.
GAZ, R. O modelo EECCEE e as novas tecnologias da informação e comunicação
(NTIC). Revista Tecnologia Educacional [on line], Rio de Janeiro. n.210. p.54-62,
2015b, ISSN: 0102-5503.
GAZ, R. O processo de comunicação empresarial e fatores não racionais. SBI
Journal. N. 46, p.1-25, 2015c.
GAZ, R. An Overview of the entrepreneurial process in Distance Education (DE) of
UNESA. IJERA. vol.6. Issue 3 (Part -2). March 2016. pp.09-13. 2016.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2009.
GLEICK, J. Faster – The acceleration of just about everything. New York: Pantheon
Books, 1999.
KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: an analysis of decision
under risk. Econometrica, 1979.
Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
54

p. 44 a 56

ISSN: 0102-5503

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas
tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.
MOTA,
Ronaldo.
Medicina
em
EAD
pode?
Disponível
<https://blog.abmes.org.br/?p=12567#more-12567>, Acesso em: 06 nov. 2017.

em

MOTA, Ronaldo; CHAVES FILHO, Hélio. Educação transformadora e inclusiva.
Inclusão social. v.1. n.1. p.47-50, 2005.
NOGUEIRA, Wellington. Para fundador dos doutores da alegria, trabalho e
felicidade
devem
caminhar
juntos.
Disponível
em:
<http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/noticia/2015/12/para-fundador-dosdoutores-da-alegria-trabalho-e-felicidade-devem-caminhar-juntos.html>. Acesso em
07 nov. 2017.
NUNES, Ivônio Barros. Noções de educação a distância. Revista Educação a
Distância, n. 4, Dez./93-Abr/94 Brasília, Instituto Nacional de Educação a Distância,
p.7-25.
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
QUARTIERO, Elisa M. et al. Introdução à educação a distância. Florianópolis:
CEFET-SC, 2007.
RODRIGUES, Mário Gabriel. A educação a distância e o professor virtual: 50
temas em 50 dias on-line. Publicado em 29/09/2005. Disponível em:
<http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/carreira/ead-mudanca-deparadigmas-pedagogicos/23386/>, Acesso em 07 de nov. 2017.
SILVA, Wesley Vieira; et. al. Finanças comportamentais: análise do perfil
comportamental do investidor e do propenso investidor. Revista Eletrônica de
Ciência Administrativa. Paraná. v.7. n.2. p.1-14, 2008.
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação. 3. Ed. São Paulo:
Bookman, 2008.
VALENTE, José Armado. Diferentes usos do computador na educação. Disponível
em:
<http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/1876/1847>, Aces
so em: 05 nov. 2017.
VERGARA, C. S. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. Ed. São
Paulo: Atlas, 2004.
YOSHINAGA, Claudia Emiko et al. Finanças comportamentais: uma introdução.
REGE Revista de Gestão USP, São Paulo. v.15. n.3. p.25-35. julho-setembro, 2008.

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
55

p. 44 a 56

ISSN: 0102-5503

Como referenciar este artigo:
GAZ, Ricardo. Fatores não racionais na educação a distância. Tecnologia
Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 218, p. 44-56, 2017. ISSN: 0102-5503.

Submetido em: 25 de março de 2017.
Aprovado em: 30 de agosto de 2017.

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
56

p. 44 a 56

ISSN: 0102-5503
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Resumo:
Na sociedade atual, é perceptível que as crianças e jovens aprendem através de situações
desafiadoras e instigantes, e não unicamente na sala de aula, que por vezes a instituição
escolar e alguns docentes acabam desconsiderando um aprender no contexto do trabalho
com as tecnologias e valorizando uma imensidão de informações dissociadas da realidade
dos alunos que na sua maioria acabam desmotivados por esta área do conhecimento. Assim,
faz-se necessário estabelecermos conexões com o uso das tecnologias móveis que podem
ser usadas para o aprendizado de nossos estudantes. Como reforça Prensky (2010), os
nativos digitais da atualidade utilizam os smartphones para se comunicar por meio da voz,
textos, imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais. Um recurso inovador como o
screencast permite que os estudantes possam visualizar e manipular a ferramenta em locais
fora da escola, para que em aulas posteriores aconteça à discussão do conteúdo. Assim, esta
pesquisa tem como objetivo explorar as potencialidades do screencast numa perspectiva
pedagógica em aulas de matemática com o uso de smartphones. Vale ressaltar que o estudo
foi desenvolvido em uma turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública do
sertão paraibano. Ao término deste trabalho, averiguamos que os screencasts favorecem a
motivação para a aprendizagem do conteúdo de adição com números decimais, o que
podemos notar, com base nos dados colhidos, que o recurso contribui positivamente para a
aprendizagem, levando em consideração o processo de observação em sala de aula, e nos
depoimentos dos alunos.
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1. Introdução
O ensino de Matemática precisa ser visto através de olhares amplos e
inovadores, onde as estratégias utilizadas ultrapassem uma abordagem simplista dos
conteúdos, que por vezes subestima as competências individuais e coletivas dos
alunos, que não se sentem parceiros da interação pedagógica, nem conseguem na
sua maioria articular e dar sentido aos saberes apresentados pelo professor (TARDIF,
2012).
Nessa linha de pensamento, Lévy (2004) reforça que o professor precisa
ultrapassar o papel de transmissor do conhecimento para o de incentivador do
aprender de forma crítica, bem como “tornar-se um animador da inteligência coletiva
dos grupos com os quais ele se ocupa. Sua atividade estará centrada no
acompanhamento e gestão dos aprendizados, o que propicia a incitação à troca de
saberes”. (2004, p.95). Nessa direção, a interação entre os alunos e o professor
reforça a ideia de construção do conhecimento por meio de experiências e práticas
coletivas. A partir dessa discussão, os professores podem utilizar recursos
diferenciados e que transponham os muros da escola, por meio da flexibilidade e do
alto contato dos alunos com as tecnologias.
Deste modo, a taxonomia de podcasts apresentada por Carvalho & Aguiar
(2010) traz o screencast como um ficheiro que captura a tela do computador e no qual
é introduzida uma locução e pode ser utilizado em contextos pedagógicos
diferenciados, justamente por apresentar uma maior praticidade e características
importantes que favoreçam as crianças que apresentam diferentes estilos e ritmos de
aprendizagem, o que propicia a facilidade de acesso em ambientes diversos, seja pela
capacidade de adaptações para o uso de resumos e revisões de aulas e até mesmo
pelo fato da rapidez no compartilhamento de arquivos entre professores e alunos.
Com base no exposto, as autoras ressaltam que o screencast pode inovar e
transformar situações didáticas na sala de aula, o que pode ser utilizado para
disponibilizar: arquivos de revisão, sínteses de trabalhos, disponibilização de artigos
ou livros para leituras obrigatórias e complementares, rever metodologias de trabalhos
realizados, propiciar feedback aos grupos de alunos, divulgar avisos e orientações
semanais, organizar aulas experimentais, recomendar trabalhos e promover a
comunicação em equipe.
Por apresentar inúmeras possibilidades de uso, o screencast passa a ser visto
como um artefato diferenciado e funciona como suporte pedagógico relevante a favor
da prática docente, quando utilizado de maneira adequada com ênfase no
planejamento das seguintes dimensões: tipos, formatos, duração, estilos e finalidades,
poderão motivar os educandos e aflorar a curiosidade para estudar conceitos e
aplicações matemáticas de forma dinâmica e colaborativa. Tais recursos podem tornar
as aulas mais atrativas e de fácil compreensão, uma vez que sua utilização
incorporada às tecnologias móveis colabora de modo expressivo para a produção do
conhecimento matemático através da interatividade entre os alunos e as inovações
tecnológicas.
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Assim sendo, surge a importância de pensarmos criticamente a presença do
smartphone aliado ao screencast no ensino de Matemática, pois o nível de motivação
dos alunos aumenta ao utilizarmos esses recursos tecnológicos, e ainda
potencializam a comunicação e o fortalecimento na relação professor-aluno. De tal
modo, a pesquisa tem como objetivo explorar as potencialidades do screencast numa
perspectiva didático-pedagógica em aulas de matemática com o uso de smartphones.

2. O screencast no universo infantil: potencialidades pedagógicas
Os artefatos tecnológicos propiciam aos docentes novas formas de trabalhar
com os conteúdos de Matemática, onde os alunos passam a ver esta disciplina como
algo envolvente e motivador. A cada dia vivenciamos situações de crianças utilizando
smartphones por várias horas diárias, explorando jogos digitais, passando um tempo
considerável em frente à televisão e adentrando no mundo da internet, o que colabora
para que as crianças desenvolvam novas formas de pensar e agir perante a
quantidade de informações que circula no dia a dia. Nessa dinâmica, as atividades e
desafios instigantes incorporados às tecnologias ocasionam benefícios à mente
humana e ativam diversas áreas cerebrais. De tal modo, Relvas (2010) argumenta
que:
Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para seu
desenvolvimento. Cada experiência nova, cada contato realizado na época
própria possibilita as conexões sinápticas e cria condições favoráveis para o
surgimento de determinadas competências e habilidades. (2010, p.39)

Reforçando esse pensamento, o professor passa a ser um facilitador da
aprendizagem e a preocupar-se com a relevância do estímulo na construção dos
saberes para nortear as crianças que vivenciam todas essas informações, ajudandoas a escolher as significativas para a construção do conhecimento. Com ênfase na
dinâmica de informações que compartilhamos a todo o momento, Santaella (2010)
acrescenta que a inteligência humana depara-se com um processo de adequação por
causa do excesso de informações em ambientes hiperconectados e ubíquos.
Portanto, o contato com a tecnologia por parte do professor passa a ser um grande
aliado pedagógico, desde que seja inserido de forma adequada no planejamento das
atividades a serem executadas em sala de aula.
A partir dessa inquietação, o uso da tecnologia pelas crianças pode ser
favorável para seu desenvolvimento cognitivo, desde que seja pensado com a devida
orientação dos pais/responsáveis e professores. Até porque a tecnologia pode ajudalas a se tornarem adultos independentes, criativos, autônomos e reflexivos. Nessa
direção, o screencast pode ser visto como um recurso auxiliar diferenciado por
oferecer a possibilidade dos alunos observarem as aulas e, posteriormente discutirem
sobre as dúvidas, sugestões e experiências sobre o conteúdo, tendo em vista que nos
dias atuais a aprendizagem pode acontecer independente do tempo e espaço.
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2.1 O uso de smartphones nos anos iniciais do ensino fundamental:
desafios contemporâneos
No contexto educacional emergem reflexões a cerca do uso de diferentes
recursos tecnológicos que dinamizam as abordagens dos conteúdos matemáticos e
reforçam experiências satisfatórias, principalmente pelo fato dos estudantes terem
acesso a estes recursos, o que provoca a promoção de uma aprendizagem
diferenciada nos ambientes escolares, colocando à escola atual a função de inserir
em suas metodologias novas estratégias de ensino para que o aprender passe a ser
algo cada vez mais desejante, motivador e prazeroso.
Apesar das limitações dos smartphones na educação, Prensky (2010, p.187)
corrobora que “nossos estudantes já estão inventando formas de usá-lo para aprender
o que querem. Se forem espertos, os educadores descobrirão como oferecer seu
produto de uma maneira adaptada à vida digital e aos celulares de seus alunos”.
Assim, os smartphones pode tornar-se parceiros dos professores nos
processos de ensinar e aprender, desde que aconteça um planejamento integrado
com a proposta pedagógica da escola, com a finalidade de identificar a forma de inserir
os elementos tecnológicos como meio facilitador, sem comprometer os conteúdos
curriculares de cada disciplina, tendo que em vista que os smartphones acabam sendo
vistos como um “vilão” na sala de aula, pelo fato de gerar a falta de atenção e
concentração dos alunos, que não se adaptam a tantas estratégias de ensino
enfadonhas e repetitivas.
Ultimamente, essas atividades tediosas e mecanizadas podem ser repensadas
e executadas através de diferentes meios (como é o caso do screencast), que
apresenta características de expansão e ampliação dos conteúdos escolares, sendo
mediatizados pela tecnologia móvel para além da sala de aula, onde os alunos não
ficam restritos apenas aos textos indicados pela disciplina e passa a ter um contato
maior com as videoaulas, o que colabora nos processos de fixação e aprendizagem
dos conteúdos de ensino já que os alunos tem a possibilidade de visualizar e rever
inúmeras vezes os tópicos apresentados pelo professor. Deste modo, o screencast é
apontado como um recurso para ser usado tanto em smartphones, como em
computadores e tablets.

3. Procedimentos metodológicos
Com base no exposto, compreendemos a necessidade de realizarmos uma
pesquisa de natureza qualitativa que apresenta a intenção de compreender o objeto
de estudo no contexto em que está inserido. Como lembra Minayo (2003, p.21), “A
pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes”.
Participaram dessa pesquisa seis sujeitos, sendo a professora responsável
pela turma e cinco crianças com idade entre 10 e 11 anos, uma delas portadora de
paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID 10: G800), ambos são alunos do 5º
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ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de São João do Rio
do Peixe – PB.
Na pesquisa foram averiguadas as potencialidades pedagógicas do screencast
por meio da utilização de smartphones, bem como a professora da turma lida com a
tecnologia na realidade educacional, em especial sobre a inclusão dos smartphones
incorporado ao processo educativo. Nesse contexto, lembro-me da fala de um
estudante japonês ao afirmar que “quando você perde seu celular, perde parte de seu
cérebro”, isso decorre de uma sociedade globalizada que lida com uma infinidade de
informações que se transformam a todo instante e, os smartphones apresentam
funcionalidades indispensáveis para fortalecer a memória humana e contribuir para a
realização de pesquisas escolares, onde os mesmos podem funcionar como
dicionários, enciclopédias, revistas, dentre outros. Importante ressalvar que a
pesquisa foi executada com base em três momentos, que são esquematizados
conforme descrição abaixo.
No primeiro momento, realizamos uma conversa informal com os alunos
envolvidos no que se refere ao uso dos smartphones para o aprendizado de conteúdos
matemáticos. Em seguida, num segundo cenário com um tapete de TNT que dispunha
de algumas imagens e informações a serem utilizados na resolução dos problemas
matemáticos, os alunos assistiram um screencast produzido pelos pesquisadores,
onde o mesmo era intitulado – Adição de números decimais, apresentando uma
duração de 5 minutos (um tempo consideravelmente indicado, por não ser tão
extenso) e continha uma situação problema norteadora da atividade.
Finalmente, em um terceiro momento e após as crianças manipularem o
screencast individualmente, sucedeu uma discussão em grupo a fim de avaliar os
momentos vivenciados, onde cada criança teve a oportunidade de produzir um relato
sobre a atividade executada. Vale salientar que a professora da turma participou de
todas as etapas ocorridas e deu sua contribuição em forma de depoimento.
Lembramos que no momento de aplicação da atividade, a aluna da turma que
é portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID 10: G800) não se
encontrava em sala de aula, devido a um tratamento fisioterapêutico. Porém, graças
à flexibilidade e ao acesso do screencast apresentadas ao longo do texto foi possível
que a aluna tivesse acesso ao material e, em aulas seguintes a professora pudesse
dar prosseguimento ao conteúdo e tirar as dúvidas dos alunos. Sendo assim,
percebemos que a utilização deste recurso ultrapassa barreiras e permite o acesso
de forma democrática e participativa para todos, perpassando o ambiente da sala de
aula e atingindo diversos contextos de aprendizagem, conforme enfatiza Tardif (2011)
ao evidenciar a importância da troca dos diversos saberes, sejam estes associados à
bagagem sociocultural dos alunos ou tragos pelo próprio professor em sua experiência
de vida e de profissão.
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4. Coleta e análise de dados
Tendo em vista o objetivo do trabalho e o procedimento metodológico
apresentado é pertinente esclarecer que o screencast utilizado na pesquisa foi
construído ao longo da disciplina de TIC e Prática docente componente curricular do
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da
Universidade Estadual da Paraíba – Campus Campina Grande.
Essa construção ocorreu com base nas reflexões de Carvalho & Aguiar (2010),
com suporte teórico de Lévy (2004) que fortalece o crescimento e desenvolvimento
avançado das mídias digitais nos últimos anos, bem como as contribuições de
Santaella (2010) que elucida sobre os efeitos que as modernas tecnologias estão
provocando em nossas mentes e na forma como lidamos com as informações
associadas ao contexto educacional. Afinal, todos os autores mencionados no
decorrer deste trabalho nos deram suporte para a elaboração do roteiro de trabalho,
bem como o material detalhado, seja nas imagens utilizadas, na duração e no software
de construção de vídeo por meio da captura da tela do computador, conhecido como
Camtasia 8.0, o que é indicado nas figuras abaixo.
Figura 01: Elaboração do Roteiro

Fonte: Elaborado pelos autores

A figura 01 ilustra o passo a passo da produção do roteiro que direcionava os
objetivos, as falas e a organização do screencast, dentre elas: a criação do avatar que
caracterizava o professor, produzido no aplicativo Bitmoji, disponível no PlayStore e a
Captura do ecrã do computador a partir de animações feitas no Microsoft Powerpoint.
Figura 02: Situação problema apresentada no screencast

Fonte: Elaborado pelos autores
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Já a figura 02 traz as capturas de tela apresentadas no decorrer do screencast,
de modo que o professor apresenta uma situação problema envolvendo o conteúdo
de adição de números decimais e mantém uma discussão entre o aluno no que se
refere ao processo de resolução, propiciando a facilidade de acesso em ambientes
diversos, seja pela capacidade do uso de revisões de aulas e até mesmo o trabalho
com a explanação de recortes de determinados conteúdos, principalmente, aqueles
em que os alunos apresentam maior nível de dificuldade na sua compreensão.
Diante dessa realidade, utilizamos como instrumentos na coleta de dados
alguns questionamentos no início da aplicação da proposta de atividade com o
screencast através de smartphones, após essa etapa de sondagem e, finalizado a
execução da atividade foram colhidos os relatos dos alunos envolvidos e da
professora responsável pela turma.
Os dois questionamentos iniciais exigiam que os alunos respondessem se
tinham ou não contato com os smartphones e, se os mesmos eram explorados pelos
professores em sala de aula como recurso potencializador do ensino de Matemática,
conforme exibição dos gráficos abaixo.
Gráfico 01: Quantitativo de crianças que tem
acesso aos smartphones

Gráfico 02: A professora utiliza os smartphones como
recurso potencializador do ensino de Matemática

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Os gráficos 01 e 02 nos mostram que grande parte das crianças tem acesso
aos smartphones em ambientes externos ao contexto escolar. Desse modo, não
podemos proibir ou ignorar a existência desse artefato que pode propiciar novas
abordagens de aprendizagem dentro e fora da escola. Contudo, a grande resistência
por parte de alguns professores e da gestão escolar dificulta a inserção de atividades
diferenciadas e prazerosas nas salas de aulas, principalmente em turmas com
crianças dos anos inicias do ensino fundamental. Assim, Macedo & Bressan (2016)
debatem sobre os reflexos da tecnologia na educação e acrescentam que
[...] as crianças não precisam de escola para mexer em celulares,
computadores, acessar o Facebook, a não ser para aprimorarem. Já os
professores são grandes usuários dessas tecnologias em casa. Mas em
classe, muitas vezes, enxergam essas ferramentas apenas como inimigas.
Ele acha que atrapalha a aula, não sabe como integrá-las ao conteúdo, fica
resistente. (2016, p.58-59)

Diante da realidade tratada por Prensky (2010) e Santaella (2010), é perceptível
que uma grande parcela de professores tem acesso aos meios tecnológicos na
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condição de usuário e até reconhecem seus benefícios, porém não conseguem incluir
a tecnologia como meio propulsor e facilitador na produção de conhecimento, inclusive
no relato da professora avigora essa concepção sobre o uso de ferramentas
inovadoras na prática educativa. Tais reflexões são revigoradas na fala a seguir da
professora.
É de suma importância o uso das novas tecnologias na sala de aula para
despertar o interesse no ensino de Matemática, como também em outras
disciplinas. Vale ressaltar que é positivo o uso das tecnologias, pois o que
acontece na prática é que os alunos não gostam de Matemática.

Desta forma, ao aplicarmos em sala de aula o screencast com o uso de
smartphones notamos uma empolgação espantosa por parte das crianças envolvidas.
Então, por que não usar esse entusiasmo em nosso favor? Como enfatiza Prensky
(2010, p.187), “O que as crianças podem aprender com um celular? Qualquer coisa
se os educadores o planejarem corretamente. Entre as formas de aprendizado mais
bem-sucedidas e eficazes já testadas estão escutar, observar, imitar, questionar,
refletir, tentar, avaliar, prever e praticar”. Assim sendo, o uso de smartphones com a
apresentação do screencast proporciona grande parte das formas de aprendizado
bem-sucedidas acima mencionadas por Prensky.
Estas discussões quanto ao uso dos smartphones como aliado na prática
docente, bem como as potencialidades e benefícios do screencast nas aulas de
Matemática são acobertadas pelas crianças partícipes do estudo, conforme os
depoimentos a seguir: o aluno 01 reconhece que
“Hoje eu consegui tirar minhas dúvidas. Gostaria que tivesse mais aulas
dessas. É importante usar tecnologias para aprender coisas novas e facilitar
a aprendizagem das crianças, mas tem vezes que atrapalham porque as
crianças não querem fazer as atividades escolares e estudar as provas...”.

Nessa direção, o aluno 02 enfatiza que “Quando a professora disse que iria ter
aula de Matemática eu achei que a aula ia ser chata, mas quando ela disse que ia ter
smartphone ficou muito mais legal”. Notamos que a falta de desejo pela aula de
matemática é evidenciada na fala do aluno, porém pelo fato de utilizar o smartphone
a empolgação já surge no final da fala do aluno. Por fim, o aluno 03 elucida a
importância do uso das imagens para a resolução de problemas matemáticos, “O
celular é importante para todo mundo porque ajuda de alguma forma, ajudou a
aprender a importância dos números decimais... As imagens ajudaram a resolver os
problemas”.
Ainda, salientamos que a utilização dos screencast com auxílio do smartphones
foi primordial para apresentar a situação problema envolvendo o conteúdo de adição
de números decimais, bem como o ambiente preparado para a aplicação da atividade
proporcionou uma maior interação e colaboração entre as crianças, conforme mostra
as imagens abaixo.
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Figura 03: Aplicação do Screencast com uso de
smartphones

Fonte: elaborado pelos autores

Após a execução da atividade proposta, realizamos debates e discussões, com
o intuito de dialogar com os alunos, observando as sugestões, críticas e opiniões,
fazendo assim com que os educandos participassem ativamente do processo. Esse
tipo de atividade com a utilização do screencast apresenta características de
expansão e ampliação dos conteúdos escolares, sendo mediatizados pela tecnologia
móvel para além da sala de aula, onde os estudantes não ficam restritos apenas aos
textos indicados pela disciplina e passa a ter um contato maior com as micro
videoaulas, o que colabora nos processos de fixação e aprendizagem dos conteúdos
de ensino já que os estudantes tem a possibilidade de visualizar e rever inúmeras
vezes os tópicos apresentados pelo professor.
Figura 04: Finalizando a aplicação da atividade

Fonte: elaborado pelos autores

Além dos relatos acima apresentados, as crianças acrescentaram que a aula
ficou mais interessante com o uso dos smartphones, o que facilitou o entendimento
do conteúdo e, ainda compreenderam a importância dos números decimais no
cotidiano. Por fim, os alunos destacaram que as imagens presentes no screencast
colaboraram para a resolução dos problemas apresentados no decorrer da
ferramenta.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências vivenciadas proporcionaram reflexões a cerca do uso de
smartphones associado a recursos inovadores (como o screencast) que proporciona
condições de integração no contexto escolar nos anos iniciais da educação básica.
Enfim, salientamos que o professor deve atualizar-se frequentemente, buscar novos
conhecimentos que o torne capaz de dar significado aos processos de ensino e
aprendizagem.
No que diz respeito a averiguar se os screencasts favorecem a motivação para
a aprendizagem do conteúdo de adição com números decimais, podemos notar, com
base nos dados colhidos, que o recurso contribui positivamente para a aprendizagem,
levando em consideração os resultados obtidos no processo de observação da
aplicação em sala de aula, e ainda nos depoimentos escritos pelos alunos.
A aplicação de uma atividade com a utilização das tecnologias móveis em sala
de aula nos permitiu superar as expectativas iniciais, brotando novas perspectivas a
cada momento de elaboração, cooperando na formação de alunos ativos e críticos no
decorrer do processo de aplicação da atividade. O trabalho com o screencast nas
aulas de Matemática constituiu um recurso facilitador bem-sucedido com o apoio dos
smartphones, tanto para o docente quanto para os alunos, uma vez que reuniu
múltiplos aspectos relacionados à aprendizagem de Matemática, bem como ao
desenvolvimento de habilidades de concentração, atenção e colaboração. Ao mesmo
tempo, permitiu uma autoavaliação do docente, dos alunos e pesquisadores, fator
importante para a reflexão crítica dos sujeitos envolvidos.
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1. Introdução
Em 2011, foi instituído o Programa Educação Compromisso de São Paulo16
para a implementação de políticas educacionais de processos que visam a melhoria
da educação pública paulista.
Dentre as diretrizes propostas destacamos o emprego de tecnologias
educacionais nos processos de ensino e de aprendizagem. Sendo que a
universalização do acesso a diferentes dispositivos tecnológicos é meta a ser
alcançada em favor da educação. Esse é um dos argumentos que justificam a opção
do Programa de Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (SÃO
PAULO, 2014) pela utilização de novas tecnologias17 na expectativa de qualificar a
maneira como as crianças, nessa faixa etária, se apropriam delas em seu processo
de construção do conhecimento.
Modelo Pedagógico do PEI- Anos Iniciais. Visão Geral do Programa

Fonte: SÃO PAULO (2014)

16

O Programa de governo na área da educação intitulado Programa Educação Compromisso de São Paulo,
desenvolvido pela SEESP com a empresa de consultoria empresarial McKinsey & Company, a partir da
integração e articulação de diferentes esferas da sociedade civil foi criado um plano de ação para a educação
paulista para melhoria da Educação instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011.
17

As novas tecnologias, no contexto do Programa de Ensino Integral, são os conteúdos digitais (imagens, sons,
animações, textos, vídeos e jogos) e a infraestrutura tecnológica (computadores, netbooks, tablets,
smartphones, rede de acesso à internet).

Rio de Janeiro, RJ, nº 218

jul./set. 2017
69

p. 68 a 74

ISSN: 0102-5503

Mediante a figura acima observamos a visão, missão, valores, modelo
pedagógico, princípios educativos e estudantes no contexto do PEI, anos iniciais com
vistas a formar estudantes solidários, investigativos, reflexivos, autônomos,
embasados em valores fundantes, inclusive com uso das TDICs com ênfase nas
diferentes linguagens, favorecendo o protagonismo e excelência acadêmica.
No caso do Programa, o desafio é recorrer às novas tecnologias para apoiar a
concretização do currículo e ampliar, complementar e diversificar as possibilidades de
trabalho docente e discente, favorecendo o protagonismo docente e a construção da
autonomia da aprendizagem dos alunos. Segundo essa perspectiva, os conteúdos
das novas tecnologias devem se vincular às demais práticas curriculares, de acordo
com uma perspectiva interdisciplinar.
Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido com uso da tecnologia e nas
aulas do componente curricular “Orientação de Estudos” (SÃO PAULO, 2015), por
meio do Projeto Tudo Muda, Multiplique Ideias – Open Your Mind com alunos do 4º
ano do Ensino Fundamental, em escola integrante do Programa Ensino Integral (PEI)
dos Anos Iniciais.
Conforme as diretrizes do Programa de Ensino Integral nos Anos Iniciais,
pretende-se formar estudantes solidários, investigativos, críticos, reflexivos,
autônomos e protagonistas de sua identidade. (SÃO PAULO, 2014).

2. Desenvolvimento
Para implementar o modelo de escola capaz de assegurar a formação integral
dos estudantes, o PEI nos Anos Iniciais orienta-se por um conjunto de princípios e
metodologias, dentre as quais destacamos o trabalho com as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC).
Na escola PEI para favorecer o protagonismo docente e a construção da
autonomia da aprendizagem dos alunos, lança-se o desafio de recorrer às novas
tecnologias para apoiar a concretização do currículo e ampliar, complementar e
diversificar as possibilidades de trabalho docente e discente.
No entanto, tratar de novas tecnologias vai além de mencionar dispositivos
digitais (computadores e notebooks), programas e códigos-fonte, para Lankshear e
Knobel (2007, p. 7) as novas tecnologias integram hoje por uma miríade de gadgets
(como consoles de game, tocadores de MP3 e MP4, tablets, celulares e até óculos e
relógios), e que se caminha, cada vez mais, para tecnologias móveis e portáteis com
telas sensíveis ao toque, demonstrando que o avanço tecnológico está crescente
expansão nos últimos anos.
Segundo resultados da pesquisa Gerações Interativas Brasil: Crianças e
Adolescentes Diante das Telas, que investigou uma amostra representativa das
diferentes regiões brasileiras, o computador constitui um dos “mais relevantes
instrumentos de transformação da vida das crianças e dos adolescentes
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contemporâneos em todo o mundo”18 (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p. 66).
Segundo a pesquisa, muitas crianças já utilizam recursos tecnológicos, desde
pequenas, o que contribui para que mudem seus modos de comunicação e de
interação com seus pares.
Os recursos tecnológicos de multimídia, imagens, gráficos, animação, áudio ou
textos de certa maneira, estão alargando suas fronteiras e acesso torna-se mais
abrangente as diferentes camadas sociais. Nas escolas trazem ao processo
ensino/aprendizagem projetos que oportunizam a troca de informações através da
internet conectando os alunos, docentes ao mundo e diversas oportunidades de
interação social, comunicacional e de conhecimento.
Atualmente, faz-se importante conhecer e articular TDICs a outras referências
simbólicas para possibilitar que a criança desenvolva um conjunto de habilidades e
competências significativas para seu desenvolvimento escolar e para a vida em
sociedade.
Neste artigo objetivamos demonstrar por meio do Projeto Tudo Muda,
Multiplique Ideias – Open Your Mind, desenvolvido na escola PEI anos iniciais, com
as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, como é possível ampliar o
repertório dos alunos em relação à aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa,
Literatura e conhecimento de mundo através do uso de tecnologias aplicadas à
linguagem da fotografia.
Objetivamos também, com o projeto desenvolvido incentivar a autonomia no
processo de construção do conhecimento, consolidando a aprendizagem de maneira
permanente, na colaboração com o uso proficiente de celulares, tablets e
computadores no sentido de desenvolver as habilidades em Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs) e sensibilizar o olhar fotográfico como meio
capturador de momentos para potencializar o raciocínio cognitivo no 4º ano com vistas
à transição para o 5º ano, e finalmente promover um ambiente de cooperação mútua.
A metodologia empregada aconteceu no desenvolvimento das aulas em
parceria entre a professora regente da turma, a professora de orientação de estudos
e professoras (es) parceiras (os) do projeto.
Foram utilizadas as aulas de orientação de estudos para a elaboração de todo
o trabalho, que usou como método operacional a conexão dos alunos às diversas
possibilidades de uso de recursos tecnológicos disponíveis para a aprendizagem.
O foco da ação foi a resolução de situações-problema envolvendo números
racionais e o significado da parte-todo assim como cálculos e resultados no campo
multiplicativo com números naturais utilizando operações convencionais e cálculo
mental. Também foi objetivo a compreensão de enunciados a partir da leitura fluente,
18

Entre as crianças na faixa etária de 6 a 9 anos que participaram da pesquisa, 78% afirmaram ter computador
em casa. A porcentagem de crianças que declararam ter acesso à internet coincide com a das que têm
computadores em casa: 78%. É na região Sudeste que se concentra a maior porcentagem de crianças que têm
computador em casa (70,4%) e de crianças que têm acesso à internet em casa (86,5%). Entre as crianças, 38,3%
delas declaram usar a internet para estudar e realizar tarefas escolares; praticamente com a mesma
porcentagem, há crianças que veem páginas da web, utilizam redes sociais e compartilham músicas, vídeos, fotos
e apresentações.
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otimizando processos e resultados na criação de slogans, logomarca, títulos,
subtítulos, legendas, letras de música, hai kai, conhecimento da história da fotografia
e sua importância para o Homem. Paralelo a este movimento aconteceu o
desenvolvimento da musicalidade e Arte no Projeto como um todo. Esse aparato
didático/pedagógico foi todo embasado pelo registro fotográfico de espaços da escola,
espaços domésticos e situações de interesse pessoal dos alunos, lançando mão do
uso de celulares e tablets.
O desenvolvimento do projeto com uso da TDICs abordou o tema em rodas
de conversas, pesquisas na web e tomada de decisões em conjunto com alunos e
professores em situação dialógica e participativa.
A utilização da sala de informática para a realização da pesquisa relacionada a
fotógrafos renomados, técnicas de captura de imagens e afins, proporcionou o
levantamento de conhecimentos e ampliação de possibilidades, promovendo a
criação do slogan, logomarca, título e cronograma de ações. A captura de imagens
em campo (ambiente escolar) com celulares e tablets favoreceu aos alunos a
organização do material, o olhar atento aos detalhes e situações que poderiam ser
utilizadas no trabalho.
O desenvolvimento do projeto pelos alunos por meio do uso da sala de aula invertida,
com imagens coletadas no ambiente doméstico, edição das fotos usando os recursos
tecnológicos e pré-seleção do material a ser apresentado, bem como a transposição
do mesmo para pen-drive, mp3, mp4, bluetooth, envio por whatsapp e e-mail facilitou
a construção do trabalho de maneira articulada, investigativa e criativa.
Todo o encaminhamento das aulas e atividades foi acompanhado pelas duas
professoras, que buscaram parceria com profissionais da cidade especializados em
fotografia, jornalismo e cinema, que ministraram um workshop na escola para os
alunos e professoras, proporcionando ampliação de conhecimentos sobre o tema.
As aulas interagiram com diversas disciplinas, habilidades e conteúdos escolares,
surpreendendo de maneira positiva as expectativas de aprendizagem, pois o que a
princípio era um trabalho voltado para a matemática, tornou-se um projeto de
conhecimento de mundo e inserção nas TDICs.
Na matemática, elaboração das situações problema, em Língua Portuguesa,
frases, hai kais, notícias de jornal e legendas com as fotos escolhidas, no uso da
tecnologia, a “montagem” do material utilizando o Google Drive.
Nos intervalos das aulas os alunos se dispuseram a ensaiar a música composta e
sonorizada por eles (uso de aplicativos do dispositivo móvel).
Todas as etapas foram acompanhadas pelas professoras com procedimentos
de revisão de todas as fotos e intervenções dos alunos, de socialização das
impressões do processo criativo e o preparo artístico da exposição para a Mostra
Cultural (produto final).

3. Considerações finais
A contribuição do Projeto Tudo Muda, Multiplique Ideias – Open Your Mind foi,
sobretudo no engajamento dos alunos no processo de construção do seu
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conhecimento usando recursos tecnológicos, os quais antes eram apenas acessados
como meio de entretenimento, celulares, tablets e computadores.
O processo de execução possibilitou conhecer novos meios de usar as
tecnologias, novos aplicativos e softwares, bem como novas ferramentas como a
criação de e-mail, o uso do Drive (nuvem), o podcast e a edição de imagens e sons.
As professoras de Orientação de Estudos, de Referência, professora
colaborativa, Arte e Linguagens Artísticas19 atuaram de maneira interdisciplinar
colaborando com o aprimoramento do projeto e seus resultados.
Concluímos, que o Projeto Tudo Muda, Multiplique Ideias – Open Your Mind
favoreceu o trabalho articulado, criativo, por meio da investigação da utilização de
recursos disponíveis, como ponto de partida para projetos mais abrangentes. Também
a faixa etária dos discentes envolvidos, o resultado dos trabalhos foi de suma
importância para incrementar o processo de aprendizagem das crianças, que em
contato com recursos tecnológicos voltados para a construção do conhecimento,
aumentaram sobremaneira sua proficiência nesse sentido.
Outro ponto relevante é a cooperação em parceria dos docentes, concluindo
que não há resultados exitosos se não houver engajamento coletivo daqueles que
primam por uma educação pública de qualidade, de fato democrática e inclusiva.
Potencializar o uso de tecnologias na educação, o uso do celular em sala de
aula e voltar os olhos para o letramento crítico abordando a linguagem artística em
um mesmo empreendimento, pode e deve ser estimulado sempre, partindo da
premissa que estamos assim abrindo caminhos para que nossos alunos de fato
protagonizem suas ações.
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL:
DA DESCONTINUIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS À
REDUÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR
Osvaldo Luis Bauch 20

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar a oferta de cursos de Licenciatura na modalidade
Educação a Distância (EAD) pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). O
problema de pesquisa concentra-se nas possíveis causas da redução de vagas nos cursos
na modalidade à distância e as consequências para a democratização do acesso do ensino
no País. A coleta de dados foi realizada em portais de Universidades Federais que oferecem
essa modalidade de Ensino, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e um Polo de Apoio Presencial da
UAB. Para tanto, conduzimos a pesquisa com abordagem qualitativa-quantitativa e com a
metodologia de pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados preliminares deste
trabalho apontaram para a redução da oferta de vagas nas IPES, haja vista que a mudança
das políticas de financiamento contidas no Plano Nacional de Educação-PNE 2014-2024
incentiva o financiamento estudantil em detrimento da expansão da oferta de cursos em pelas
Instituições Públicas de Ensino Superior.

Palavras-chave: Educação a distância. Universidade Aberta do Brasil. Ensino
Superior.

1. Introdução
A Educação a Distância (EaD) tem se apresentado como uma proposta de
democratização da educação no Brasil. Para a implementação desta política pública,
foi criada em 2006 a Universidade Aberta do Brasil, com objetivo de expandir a
educação pelo País alcançando regiões que antes não se poderiam atingir. O Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB- foi criado pelo Decreto 5.800, de 06 de junho
de 2006, visando a atender e expandir a oferta de Ensino Superior no Brasil, na
modalidade à distância, conforme especifica o seu artigo 1º: “Fica instituído o Sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade
de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos
e programas de educação superior no País”.
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Em 2007, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) passou a contar com duas novas diretorias (Diretoria da Educação
Presencial da Educação Básica e da Diretoria de Ensino a distância). A Diretoria de
Ensino a Distância (DED), por meio do Plano Nacional de Formação, busca fomentar
políticas públicas, programas e ações de formação inicial e continuada principalmente
pelo sistema UAB (DOURADO, 2008).
No sistema UAB - Universidade Aberta do Brasil -, as Instituições Públicas de
Ensino Superior -IPES-, estados e municípios trabalham em parceria para atender as
demandas locais pela educação em nível Ensino Superior. Cabe às IPES a
responsabilidade de oferecer os cursos de graduação e pós-graduação e aos
municípios disponibilizarem locais adequados para a instalação dos Polos de Apoio
Presencial. O Polo é a estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e
administrativo às atividades de ensino-aprendizagem de um curso sob
responsabilidade de uma IPES integrante da UAB. Nesse sentido o Polo constitui-se
de “um núcleo de apoio pedagógico e administrativo do sistema UAB e deve dispor
de biblioteca, laboratório de informática, tutoria presencial, aulas presenciais, práticas
de laboratório, dentre outras atividades” (CAPES, 2010).
Dentre os desafios propostos à UAB, estão questões ligadas à democratização
do acesso ao Ensino Superior público e gratuito por meio da descentralização dos
cursos de Licenciatura e com apoio das Universidades Federais. Esta política pública
visa levar a educação a regiões distantes dos grandes centros de formação,
expandindo qualitativo e quantitativamente as oportunidades e a oferta de Ensino
Superior no Brasil.
Outro objetivo da UAB é oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de
formação inicial e continuada de professores que irão atuar na educação básica, com
cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento. Para tanto, o Sistema UAB,
utiliza-se de estratégias como a pesquisa, metodologias inovadoras para o Ensino
Superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
Para observar a política pública educacional no Sistema UAB, este trabalho
objetiva analisar a Educação a Distância no Sistema na Universidade Aberta do Brasil
no que se refere à democratização do Ensino a Distância e suas contradições na
redução da oferta de cursos a distância. O sistema UAB constitui-se num instrumento
para diminuição das desigualdades sociais no Brasil no sentido de oferecer a
possibilidade de acesso aos cursos de Licenciatura às populações geograficamente
distantes das Instituições Públicas de Ensino Superior.
Utilizaremos a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental para
analisar a implantação do sistema UAB. Será utilizada a análise normativa dos marcos
regulatórios do Sistema, seus objetivos e características.
Conduziremos a análise normativa os Planos Nacionais de Educação 20012010 e 2014-2024, para o estudo das políticas educacionais para a EaD e suas
contradições no que se refere a ofertas de vagas em cursos de licenciatura no sistema
UAB. Para tanto, faremos uma análise comparativa dos ingressantes no sistema UAB
nos últimos dez anos para demonstrar a retração da oferta de vagas no ano de 2016.
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Também será analisado o número de alunos e seus respectivos cursos em um
dos Polos de Apoio Presencial de uma cidade do interior de São Paulo para comprovar
a redução de oferta de cursos pelo sistema UAB. Utilizaremos os dados pesquisados
junto ao referido Polo para comprovar a redução de oferta de cursos pelas IPES.
Realizamos uma pesquisa no site Instituições de Ensino Superior,
principalmente Instituições Federais que tradicionalmente oferecem cursos de
Licenciaturas a Distância. A pesquisa buscou por editais de processo seletivo para
Licenciatura a Distância nessas universidades afim de comprovar ou refutar nossa
hipótese inicial.

2. Educação da Distância na Universidade Aberta do Brasil
Democratizar o Ensino Superior no Brasil, perpassa o conceito de garantia do
acesso e permanência nos cursos de graduação, bem como padrões satisfatórios de
qualidade. A oferta de educação superior pública e gratuita com prioridade para a
formação de professores para atual da Educação Básica são desafios ainda maiores
nos estados do Norte e do Nordeste, nos quais municípios possuem uma realidade
diferente no que se refere à oferta e ao acesso à educação superior nas regiões Sul
e Sudeste (Brasil, 2014, p. 41).
De acordo com Santos (2011), a democratização vai além da oferta de vagas:
Democratização não seria apenas o aumento quantitativo das vagas, mas
também (...) significa também diversificar e não apenas aumentar a
quantidade de vagas dos mesmos cursos que já formaram muitos
profissionais que o mercado não consegue absorver (SANTOS 2011, p. 10).

Nesta visão, a oferta de vagas constitui-se em uma ação em direção à
democratização do ensino, mas se necessita de outras ações conjuntas para que a
democratização se concretize. Ações como a criação de mecanismos para a
permanência no combate à evasão dos cursos na modalidade à distância e para a
aferição da qualidade do ensino ofertado.
Bittencourt e Mercado (2014) trazem em seu estudo um diagnóstico da evasão
dos cursos à distância devido à falta de mecanismos e de uma política para combater
este problema. Constataram que as causas da evasão são relacionadas a problemas
internos das IPES, como a plataforma, requisitos didáticos e insatisfação com o tutor
e professores. Contudo, concordam com a democratização no sentido de que:
A EaD possibilita a muitas pessoas poderem estudar, democratizando a
educação com qualidade e por lugares nos quais as universidades não
conseguem chegar, priorizando uma educação de qualidade. Esse processo
só é possível com a incorporação das TIC, formando um novo cenário
educacional no Brasil, oportunizando acesso a informação e conhecimentos
a pessoas que estão distantes dos grandes centros urbanos, possibilitando
uma certificação para esses sujeitos (BITTENCOURT; MERCADO, 2014,
p.3)
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Neste sentido, a expansão da EAD no Brasil poderia contribuir para
democratizar o ensino, de maneira a atender às demandas regionais por profissionais
habilitados para atuar na educação básica suprindo a carência de professores com
formação superior. A formação de professores em sua própria região de origem
possibilitaria a adequação dos currículos e a transformação da realidade educacional
empreendidos pelas escolas e pelos professores (BRASIL,1997).
Para a efetivação de diretrizes, normas para a oferta de cursos e Programas
em Educação Superior na modalidade a Distância, em 2012, uma comissão foi
designada para desenvolver estudos e proposições sobre o tema. Esta comissão foi
composta por pesquisadores e representantes da ABED, UAB, CAPES, INEP, entre
outros (MEC/ CNE, 2015, p. 1).
Esta comissão tomou por eixo as políticas educacionais com vistas à garantia
de qualidade para a EaD. Realizou estudos e discussões divididos em subtemas;
apresentou estudos em reuniões e audiências públicas. Em 2014, a comissão
submeteu documento preliminar em audiência pública, na qual recebeu inúmeras
contribuições dos órgãos anteriormente citados. Como resultado, a comissão:
[...] no cumprimento de suas atribuições normativas, deliberativas e de
assessoramento ao ministro de Estado da Educação, bem como no
desempenho das funções e atribuições do poder público federal em matéria
de educação, o que inclui formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento da legislação
educacional, esta Comissão da Câmara de Educação Superior do CNE foi
efetivando seu papel e assegurando a participação da sociedade no
aprimoramento da educação brasileira, no tocante ao estabelecimento destas
Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de
Educação Superior na Modalidade a Distância (MEC, 2015, p. 2).

Como resultado do trabalho desta comissão, após inúmeras reuniões, os
indicadores apontaram para a necessidade de consolidar as normas e diretrizes para
a EaD. Após submeter à análise a diversas audiências públicas realizadas pela
Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e entidades ligadas ao setor, foi
assumido o compromisso de incorporar esta proposta às Diretrizes Curriculares
Nacionais.
A partir da consolidação da EaD como modalidade educativa por meio dos
marcos legais, caberia às Instituições de Ensino Superior zelar pelos padrões de
qualidade para o oferecimento, oferta e avaliação dos cursos. Tal tarefa implicaria “as
condições de infraestrutura, laboratórios, base tecnológica, com pessoal qualificado,
políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis” (MEC-CNE, 2015, p.
3).
Com a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE), ficou garantida na forma da Lei a necessidade de fomentar a
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade
de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso
à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade.
Determinou também a expansão e a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu,
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utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância. As
ações que precederam a criação da UAB em 2006 possibilitaram nos anos
subsequentes uma rápida expansão da oferta dos cursos na modalidade à distância
no País. A UAB tornou-se “uma política agressiva de expansão quantitativa de vagas
na rede pública de educação superior, pelos números que pretende alcançar e pelos
mecanismos de adesão que adota” (Segenreich 2009, p.216).

3. Políticas de financiamento – PNE 2014-2024
Com a Lei Nº 13005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional
de Educação (PNE), na estratégia 11.3 estabeleceu, com garantia na forma da Lei, a
necessidade de fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de
nível médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado
padrão de qualidade. Na estratégia14.4, determinou também a expansão e a oferta
de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos
e tecnologias de educação a distância.
No atual Plano Nacional de Educação 2014-2024, entretanto, não se fez
nenhuma referência a garantir políticas de financiamento aos cursos de EAD pelas
IPES. Observou-se, no entanto, um claro incentivo ao financiamento estudantil pelo
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), inclusive para a educação a Distância, ou
seja, há a intencionalidade de redução de investimentos para ao Sistema UAB e o
incentivo ao financiamento diretamente ao estudante para que se vincule a uma
instituição particular de Ensino Superior.
No atual PNE, procurou-se criar subterfúgios para a obrigatoriedade ao
financiamento das políticas públicas relacionadas à EAD. Para tanto,
A lei do PNE 2001-2010 foi sancionada com nove vetos, que procuravam
evitar que se gerassem algumas obrigações jurídicas, principalmente
relacionadas à garantia de instrumentos de financiamento. É certo que eles
enfraqueceram o plano, entretanto, o que se retirou foram (importantes)
instrumentos, mas não as obrigações e sua validade jurídica (BRASIL 20142024, p. 14).

Ao pesquisar o termo “financiamento” no atual PNE, tivemos como resultado
vinte e seis referências, nove para a Educação Básica, uma referência para o Ensino
Profissional técnico; seis referências ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES);
uma para pós-graduação stricto sensu; quatro citações em referências bibliográficas
e seis para tabelas e outras citações.
Das citações relativas ao FIES no PNE, encontramos na meta 12: elevar a taxa
bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a taxa líquida
para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por cento das novas
matrículas, no segmento público. Na estratégia 12.6: expandir o financiamento
estudantil por intermédio do FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
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com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar
progressivamente a exigência de fiador;
Na estratégia 12.20: ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), de que trata a Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de
financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores
presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação
própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação; da mesma forma, a
estratégia 14.3: expandir o financiamento estudantil por meio do FIES à pósgraduação stricto sensu.
Observamos, nas metas que se referem ao financiamento da educação
superior, que são claras as intenções para o uso do FIES para a aplicação dos
recursos diretamente com o aluno em detrimento da ampliação da gratuidade dos
cursos pelas IPES. Da mesma forma, pudemos notar o interesse do governo na
utilização do financiamento estudantil em Instituições de Ensino Privadas,
contribuindo ainda mais para o crescimento do setor.
Como nos explica Arruda e Arruda (2015), sobre esta fragilidade no sistema de
financiamento da EaD nas Instituições Públicas,
À medida que a expansão pela EaD se dá por mecanismos de financiamento
frágeis, (...) a modalidade de EaD torna-se significativamente precária, por ir
em direção oposta à Constituição Federal de 1988 e à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação de 1996, que estabelecem parâmetros mínimos de
qualidade para a oferta em qualquer nível e modalidade educacional
(ARRUDA; ARRUDA, 2015, p. 330).

Da mesma forma, as descontinuidades das políticas públicas comprometeram
a democratização do ensino no Brasil. Enquanto um conjunto de políticas e programas
educacionais parecia avançar para a democratização – oferta, acesso e permanência,
outros prevaleciam com características tecnicistas com concepções distintas e
antagônicas. Neste contexto, o cenário das políticas educacionais caracterizou-se
pela falta de planejamento de longo prazo em detrimento das políticas de governo
(DOURADO, 2007, p.925-928).
Estas políticas materializaram-se com a descontinuidade dos cursos oferecidos
pelas IPES nas graduações e pós-graduações latu-sensu em EaD, na medida em que
faltaram recursos para a manutenção, planejamento e inovação dos cursos na
modalidade a distância.
A política de financiamento estudantil em detrimento aos investimentos na
expansão da oferta do ensino gratuito nas IPES revelou o caráter neoliberal da
legislação educacional. Por este viés, observou-se contradição da legislação
educacional entre a atual LDB e o atual PNE.
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4. Retração dos cursos em EaD nas IPES
Para avaliar a trajetória da EaD em um Polo de Apoio Presencial pelo sistema
UAB, num município do interior do Estado de São Paulo, que foi selecionado por
intermédio do Edital de Seleção nº 01/2006 da Secretaria de Educação a Distância –
SED / Ministério da Educação e Cultura – MEC 2006/2007, em 04 de abril de 2008.
Desde então, foram estabelecidas parcerias com as IPES de diversas regiões do País,
oferecendo cursos conforme descrito na tabela 1 abaixo:
Tabela 01 – Cursos ofertados no polo
Instituição

Curso

Ano /
turmas

Quantidade
de vagas
oferecidas

Universidade Federal do
Ceará – UFC

Pós-Graduação Lato Sensu
“Atendimento Educacional
Especializado” (AEE)

2010

22

Universidade Federal
Fluminense – UFF

Pós-Graduação Lato Sensu
“Novas Tecnologias e no Ensino de
Matemática” (NTEM

2008
2009
2010

90

Universidade Federal
Fluminense – UFF

Pós-Graduação Lato Sensu
“Planejamento, Implementação e
Gestão da Educação a Distância”
(PIGEAD)

2008
2009
2010
2011
2012

185

Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ:

Pós-Graduação Lato Sensu
“Educação Empreendedora”

2011
2012
2014

125

Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ:

Pós-Graduação Lato Sensu
“Práticas em Letramento e
Alfabetização” (PLA)

2008
2010
2012

150

Universidade Federal de
São João Del Rei -UFSJ

Graduação em Pedagogia

2011
2012
2014

140

Universidade Federal de
São João Del Rei – UFSJ

Graduação em Matemática

2011
2012

100

Universidade Estadual
Paulista “Julio de Mesquita
Filho” – UNESP – Campus
de Bauru:

Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho” – UNESP
– Campus de Bauru: Curso de
aperfeiçoamento “Educação para
Diversidade e Cidadania”

2009
2010

120

Universidade Estadual
Paulista “Julio de Mesquita
Filho” – UNESP – Rio Claro

Curso de aperfeiçoamento “Gênero
e Diversidade na Escola” (GDE)

2009
2010

180

Fonte – Elaborado pelo autor
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A estrutura física do Polo analisado foi projetada tendo como referência o
Quadro Geral de Tecnologias e Equipamentos do Polo, integrante do documento
“Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância”. O Polo possui,
atualmente, microcomputadores com acesso à Internet e conexão com banda larga,
além disso, foi adquirido equipamento para videoconferências.
Notamos que, no ano de 2012, foi o auge da oferta de cursos e alunos no Polo,
coincidindo com o maior número de matrículas nas IPES, 108.820 matriculados em
todo País e 320 no município. A partir de 2012, apenas a UFSJ continuou a oferecer
cursos, outras parceiras IPES não ofertaram novas turmas.
Em 2014, houve abertura de duas turmas de graduação em Pedagogia pela
UFSJ, com 20 alunos cada. Para estas duas turmas, foi selecionado apenas um tutor
presencial. A expectativa da próxima turma de Pedagogia deveria ser para julho de
2016, fato que não se concretizou.
A oferta dos cursos ficou prejudicada pela não liberação da cota orçamentária.
De acordo com o Relatório e Gestão do Exercício de 2014 MEC/CAPES,
A execução orçamentária das Diretorias de Educação Básica e de Educação
a Distância foi extremamente prejudicada pela não liberação de cota
orçamentária por parte da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do
Ministério da Educação, comprometendo assim o alcance das metas
estabelecidas por estas Diretorias (MEC - CAPES, 2015, p.79).

Pesquisamos no site de três universidades federais que oferecem de cursos de
Graduação a Distância para observarmos a ocorrência dos últimos processos
seletivos para ingresso de novos alunos. Para seleção das universidades, escolhemos
duas no estado de Minas Gerais e uma no Estado de São Paulo.
Na Universidade Federal de São João del-Rei, dos cursos de graduação e pósgraduação latu-sensu na modalidade a distância, no ano de 2016 foram oferecidas
240 vagas para o curso de Licenciatura em Filosofia21 no Polos de Apoio Presencial
de Franca – SP, Monte Sião – MG, Serrana – SP, Paraisópolis – MG, Sabará – MG,
São João da Boa Vista – SP, São José do Rio Preto – SP e São Sebastião do Paraiso
–M.G. Cada Polo contará com 30 vagas. Na Universidade Federal de Juiz de Fora,
houve processo seletivo para oferecimento de do ponto de vista numérico.
A tabela a seguir apresenta um comparativo do número de ingressantes nos
cursos de graduação na modalidade a distância oferecidos pelas Instituições Públicas
de Ensino Superior (IPES) nas esferas federal, estadual e municipal nos cursos de
Licenciatura22, e em instituições privadas.

21

http://www.ufsj.edu.br/vestibular/EaD_20162_filosofia.php

22

Censo da educação superior 2015: resumo técnico. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2016. (Tabela 4.4).
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Tabela 02 – Número de ingressantes em cursos de Licenciatura na modalidade a Distância
Ano

Total de
ingressos

Total de
ingressos

Total de
ingressos

Total

Total Instituições

IPES
Federais

IPES
Estaduais

IPES
Municipais

IPES

Privadas

2006

9.166

1.178

721

11.605

127.637

2007

13.692

19.125

255

33.072

131.345

2008

17.643

37.806

1.154

56.603

108.980

2009

23.537

13.018

32

36.587

111.036

2010

19.424

4.443

Figura 01: Elaboração do Roteiro
441
24.308

129.829

2011

18.328

6.823

333

25.484

143.478

2012

24.660

6.797

912

32.369

153.830

2013

16.088

2.712

1.230

20.030

147.943

2014

26.576

5.576

1.027

33.179

238.683

2015

7.220

10.263

525

18.008

233.924

Fonte: Adaptado de Censo da Educação Superior. Inep/Deed. 2016. Tabela 4.04, p. 39.

Conforme a tabela demonstra, o número de matrículas registrou 11.605 alunos
com criação da UAB em 2006, atingindo o número máximo de 56.603 ingressantes
em 2013. Apesar de o número de matrículas ter sofrido variações nos anos
subsequentes, não houve um avanço positivo.
Estas variações numéricas referem-se à abertura de novas turmas em novos
cursos de graduação ou em continuidade às novas turmas dos cursos existentes. Tais
aberturas de cursos/turmas despendem de recursos destinados à manutenção e
implementação do sistema UAB de acordo com a legislação vigente. Neste sentido,
determina o Art. 6º do Decreto nº 5.800,
As despesas do Sistema UAB correrão à conta das dotações orçamentárias
anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, devendo o Poder Executivo
compatibilizar a seleção de cursos e programas de educação superior com
as dotações orçamentárias existentes, observados os limites de
movimentação e empenho e de pagamento da programação orçamentária e
financeira (BRASIL, 2006).

Neste contexto, a manutenção dos cursos pelas IPES ficou atrelada às
liberações de verbas dos órgãos governamentais, não possibilitando que a EaD
tivesse como indicador de oferta apenas as demandas regionais por formação inicial
e continuada de docentes. As flutuações no número de matriculados dificultou – e
ainda o faz – às Instituições “constituir políticas sólidas de oferta da EaD devido à falta
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de garantia da continuidade do programa, materializada pela prática da política “zigzag” (ARRUDA; ARRUDA, 2015).
Em 2015, o número de ingressantes registrou acentuada queda pela falta de
liberações de recursos para abertura de novas turmas. Estes números revelaram a
intencionalidade do governo federal em financiar recursos ao aluno por meio de
crédito estudantil para que curse uma em uma instituição privada de Ensino Superior
em detrimento da oferta de cursos em Instituições Públicas.
As políticas públicas para a educação a distância desvelam-se nas mudanças
das formas de financiamento descritas no Plano Nacional de Educação 2014-2024. O
foco do financiamento educacional no plano anterior (2001-2010) estava voltado para
as Instituições Públicas de Ensino. No atual Plano, a ênfase voltou-se ao
financiamento estudantil e, consequentemente, ao incentivo às Instituições de Ensino
Privadas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância no Brasil não é uma modalidade recente, entretanto,
com a modernização dos meios de comunicação e mais recentemente o uso da
internet, a EaD pôde se propagar pelas regiões mais remotas do País. Este recurso
tecnológico aliado a metodologias de e práticas pedagógicas contribuíram
(contribuindo ainda) para a formação de professores distantes dos centros
educacionais.
Com vistas a expandir a educação e garantir a qualidade dos cursos a distância,
foi criada a Universidade Aberta do Brasil em 2006. Dessa maneira, com
credenciamento de IPES para desenvolver cursos de Graduação e Licenciaturas e
tendo nos municípios os Polos de Apoio Presencial para ser um local físico para que
o aluno possa realizar pesquisas e atividades a EaD, surgiu como promessa de
democratização do ensino de qualidade.
Durante as reflexões e argumentações apresentadas neste texto, procuramos
responder questões relacionadas à democratização da educação por meio da EaD
em Instituições Públicas, as quais não se revelam como uma prática da expansão da
oferta, acesso e permanência nestas instituições.
Questões de financiamento e de liberação de recursos, por parte das Secretarias
do Ministério da Educação aliadas a legislações que não garantem a efetividade e a
continuidade de novos cursos, impediram a expansão da educação para todos no
Brasil. No entanto, observamos uma clara política de financiamento estudantil voltado
para o aluno, delineada no atual PNE visando Instituições particulares em detrimento
do aumento da oferta de vagas nas IPES.
No período de 2006 a 2015, observamos um aumento significativo nas
matrículas nos cursos de Licenciaturas em Instituições de Ensino Superior Privadas,
principalmente nos dois últimos anos. Tal crescimento deve-se a dois fatores: o
primeiro pela redução de ofertas de cursos pelo Sistema UAB em segundo lugar pelo
financiamento estudantil, que proporcionou um crescimento significativo nos cursos
de licenciatura na modalidade EaD nas Instituições Privadas.
Desta forma, observamos a clara mudança de direção nas políticas públicas no
que se refere à democratização da oferta do ensino superior, principalmente em
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regiões distantes dos grandes centros educacionais. Os novos rumos das políticas
públicas apontaram, como vimos, para o financiamento estudantil; com esta mudança,
o governo deixou e deixará de investir na expansão na educação a distância,
transferindo esta tarefa às instituições privadas. Estes rumos afetaram as populações
de regiões distantes e comprometeram a qualidade da educação no País,
perpetuando o quadro de descaso ao que é público até hoje.
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